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HÄMEENKOSKEN KUNTA 
OJASTENMÄKI III 

ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA NÄHTÄVILLE ASETETTUUN AINEISTOON LIITTYEN JÄTETYT MIELIPITEET 
(OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, ASEMAKAAVALUONNOS, ASEMAKAAVAN SELOSTUS)  
NÄHTÄVILLÄOLOAIKA: 28.1.–10.2.2010. 

MIELIPITEET (1 kpl), Lausunnot (0) 

nro Lähettäjä Mielipide Vastine (Esko Hyytinen 2010) Toimenpiteet 

1. Hanna Kemppainen, 
Tila nro 2:35, 
9.2.2010. 

Mielipiteessä todetaan,  

- Kyseinen tontti on alusta alkaen ollut vain asumiskäytössä ja tarkoitus on myös jatkossa pitää tontti vain 
asumiskäytössä, ei teollisuuskäytössä 

- Tontti pitää osoittaa erillispientalojen korttelialueeksi vastaavanlaiseksi kuin eteläreunassa.  

- Tontin läpi menevä vanhaa aitaa kuvaava viiva joutaisi poistaa. 

- Kortteli 79 tonttien 5 ja 6 (tilat 2:35 ja 2:36) väliin tulisi merkitä leveä istutettava alue, jolle on istutettava 
pensaista ja puista leveä reunavyöhyke. Puiden tulisi olla riittävän isoja, jotta muodostuu kunnon suoja.  

- Uuden Puusillantien aiheuttamat meluhaitat eivät varmaankaan millään suojapuskilla vaimennu ja olisikin 
hankala saada toimiva suojapuusto, ettei se aiheuttaisi ongelmia naapuritontin käyttöön. 

- Merkitään ko. tontti nykyisen käytön mukaisena 
erillispientalojen korttelialueena AO.  

- Tontin läpi menevä viiva kuuluu pohjakarttamerkintöihin, eikä 
sillä ole kaavan kannalta merkitystä. 

- Tonttien 5 ja 6 väli osoitetaan istutettavana alueena.  

- Alueen liikennöinti aiheuttaa melua jonkin verran. 
Todennäköisesti läheiseltä valtatieltä kantautuu tasaisempaa 
taustamelua. Aitauksella voidaan vaikuttaa melun määrään. 
Pensailla ja puustolla saadaan lähinnä näkösuojaa. Kaavan 
toteutumista tulee seurata ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin 
melunsuojauksen suhteen. Teollisuusalueilla ei 
melunsuojatarvetta ole. 

- Merkitään ko. tontti 
nykyisen käytön 
mukaisena 
erillispientalojen 
korttelialueena AO. 

- Tonttien 5 ja 6 väli 
osoitetaan istutettavana 
alueena. 
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HÄMEENKOSKEN KUNTA 
OJASTENMÄKI III 

EHDOTUSVAIHEESSA NÄHTÄVILLE ASETETTUUN AINEISTOON LIITTYEN ANNETUT LAUSUNNOT 
(OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, ASEMAKAAVAEHDOTUS, ASEMAKAAVAN SELOSTUS)  
LAUSUNTOAIKA: 1.4. - 30.4.2010. 

LAUSUNNOT (4 kpl), Muistutukset (0 kpl) 

nro Lausunnon antaja Lausunto Vastine (Esko Hyytinen, 2010) 

1. Elinkeino-, liikenne – ja 
ympäristökeskus, 
16.4.2010. 

 

Asemakaava-alue käsittää aikaisemmin palstoitussuunnitelmalla rakentuneen ja pääosin teollisuuskäytössä olevan 
alueen valtatien 12 eteläpuolella. Kaavan tavoitteena on laatia monipuolinen ja helposti muunneltavissa oleva 
teollisuusalue, jossa erityisesti pohjavesiolosuhteet on otettu huomioon. 

Kyseessä on teollisuusrakennusten korttelialueen (TY) sijoittaminen I-luokan pohjavesialueelle. Suunnittelualueella on 
tehty maatutkaluotaus ja osittain sen perusteella on annettu hydrogeologinen arvio. Selvitys pohjavesiolosuhteista ei ole 
riittävä kaavan pohjavesivaikutusten arvioimiseksi. Maatutka on kallion pinnan selvittämiseen yksin käytettynä 
epäluotettava ja tulkinta pitäisi varmistaa kallioon saakka ulottuvilla kairauksilla. Pohjaveden virtaussuuntaa ei ole 
lainkaan selvitetty. 

Kaavaselostuksen sivulla 14 oleva arvio pohjavesivaikutuksista on riittämätön. Johtopäätös, jonka mukaan kaava 
parantaa pohjavedensuojelua nykytilanteeseen nähden merkittävästä, on virheellinen eikä näkemystä ole perusteltu. 
Hämeen ELY- keskus antaa tarvittaessa asiantuntija-apua pohjavesiolosuhteiden selvittämisen suunnittelussa. 

 

 

Kaavasuunnittelun aikana ei ole tehty uusia selvityksiä. Selvitykset perustuvat 
Ojastenmäen II vaiheen aineistoon, jonka perusteella myös hydrogeologinen 
arviointi on tehty.  Arviossa todetaan, että keskiosassa vettä läpäisevät 
maakerrokset ovat yhteydessä pohjoispuolella olevaan pohjavedenottamoon.  
Pintavedet purkautuvat topografiaa noudattaen ja monin paikoin poispäin 
vedenottamosta. (HUOM! Maatutkaluotauksen tarkennus tehty 2014) 

Lähtökohtaisesti kaava laaditaan ns. Palstoitussuunnitelma-alueelle, joka on 
pääosiltaan rakennettu. Kaavaehdotus mahdollistaa täydennys- ja 
lisärakentamista alueelle. Rakennettu ja täydennysrakentamiseen osoitettu 
alue on kokonaan pohjavesialueella. Kaava ei muuta tätä tilannetta.  

Lisäselvityksillä pystytään selvittämään: kairauksilla mm kalliopinnan 
korkeudet ja maalajit, tarkkailuputkilla pohjaveden virtaussuunnat ja 
korkeudet. Pohjavesialueen rajauksen kannalta ei liene erityisiä muutoksia 
odotettavissa. Lopputuloksen kannalta tärkeää on, että piha-alueen 
pintakerrokset ovat tiiviitä, jolla vahinkotilanteessa estetään haitallisen aineen 
pääsy pohjaveteen. Alueella ei ole vettä johtavia kerroksia. Hulevedet 
ohjataan riittävän kauas.  Rakennusten rakenteet ovat riittävän tiiviitä, jotta 
suojelun vaatimukset täyttyvät.  

Ojastenmäen alueella on vesi- ja viemäriverkko rakennettu. Katuja on 
päällystetty. Ojastenmäen II alueen hulevedet johdetaan laadittujen 
suunnitelmien (Ramboll) mukaisesti pois alueelta ja öljynerotuskaivon kautta 
maastoon. Tulevan kesän aikana toteutetaan suunnitelman loppuosa.  

Kaavamääräyksissä on todettu mm. Alueelle ei saa sijoittaa pohjaveden 
laatua tai määrää vaarantavia laitoksia, rakenteita tai varastoja (TY).  
Teollisuuden lastaus- ja purkamisalueet, ulkovarastointiin ja 
ajoneuvoliikenteeseen käytettävät alueet sekä pysäköintiin käytettävät alueet 
on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla ja kertyvät sade- ja 
sulamisvedet tulee johtaa pohjavesialueelta (pv). 

Aikaisemmin viranomaisneuvottelussa on todettu: Alueen juomavesi tulee 
kirkonkylän vedenottamoilta. Kaava-alueen pohjoispuolella olevan 
vedenottamon vettä käytetään vain betonin valmistukseen. Vesi on puhdasta, 
mutta hapanta. Vaikka vedenottamon paikalla on aikaisemmin ollut 
kaatopaikka, ei veden laadussa ole havaittu heikkenemistä.   

Selostuksen sivulla 14 oleva arvio perustuu voimassa olevaan tilanteeseen, 
jossa palstoitussuunnitelma merkintöineen ei ole edellyttänyt mitään 
pohjaveden suojaavia toimia tai rajoituksia. Tähän lähtökohtaan nähden 
alueella jo tehdyt parannustoimet, tehtävät toimet ja kaavaehdotuksen 
määräykset toteutettuna edesauttavat pohjaveden suojelua. Tarkennetaan 
arviointia tältä osin. 
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nro Lausunnon antaja Lausunto Vastine (Esko Hyytinen, 2010) 

  Tieasiat 

Mainostornia varten on kaavassa varattu ohjeellinen alueen osa yleisen tien alueelle. ELY- keskus katsoo, että 
määräyksessä on otettava kantaa tornin enimmäiskokoon. Tornin sijoittelussa on otettava huomioon liittymäalueen 
näkemäalue. 

Yhteenveto 

Edellä olevan perusteella Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY- keskus) katsoo, että kaavan 
perusselvitykset ovat riittämättömät eikä se voi tässä ottaa tarkemmin kantaa kaavaehdotukseen. 

Tieasiat: mainostornin sijainnissa vielä varmistetaan yleisen tien näkemäalue 
ja annetaan määräys tornin enimmäiskokoon. 

2. 

 

 

 

 

 

Kymenlaakson sähkö, 
Jarmo Vainio, 26.4.2010. 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:llä ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta, mikäli seuraavat ehdot huomioidaan:  

-Tilaaja vastaa rakentamisen aiheuttamista mahdollisista johtojen ja laitteiden siirtokustannuksista.  

Lisätietoja tarvittaessa antaa verkostonsuunnittelu 

Ei muutoksia kaavaan 

3. 

 

 

Ympäristöterveyskeskus, 
Nastolan- Orimattilan 
terveydensuojeluyksikkö, 
Silja Mäkelä, 28.4.2010. 

Terveydensuojeluviranomainen on pyytänyt Hämeenkosken kunnalta Ojastenmäki III ehdotusvaiheessa olevan 
asemakaavahankkeen asiakirjoja tutustumista varten. Kaavahankkeesta on toimitettu nähtävästi asemakaavaehdotuksen 
kaavakartta selityksineen. 

Kaavakartan perusteella kyseessä on ilmeisesti tarvekaava, joka laaditaan jo rakennetun alueen kaavoittamiseksi. Tässä 
vaiheessa ei kaavoituksen keinoin voida enää juurikaan ohjata alueen käyttöä. Erillispientalojen korttelialueen 
osoittaminen teollisuusalueelle ei ole terveydensuojelun näkökulmasta suositeltavaa. Teollisuustoiminnasta, vaikka sitä 
on asemakaavamääräyksillä rajoitettu, saattaa aiheutua asukkaille viihtyvyys- tai jopa terveyshaittaa. Mikäli Ojastenmäen 
aluetta on jatkossa tarkoitus laajentaa, tulisi suunnittelualue kaavoittaa ennen rakennuslupien myöntämistä. Tämä on 
terveydensuojelun kannalta tärkeää myös, koska alue on tärkeää pohjavesialuetta. 

Esillä olevan asemakaavaehdotukseen terveydensuojeluviranomainen toivoo tehtävän seuraavat lisäykset: 

- Teollisuusrakennusten korttelialuetta koskeva asemakaavamääräys kiinteistön liittämisestä kunnallistekniikan piiriin 
tulee laajentaa koskemaan myös erillispientalojen korttelialuetta. 

- Koska Hämeenkosken kunnan alueella on todettu kohonneita sisäilman radonpitoisuuksia, tulee 
asemakaavamääräyksiin lisätä määräys varautumisesta radonin torjuntaan kaiken rakentamisen yhteydessä. 

Huomioidaan kaavamääräyksissä Radonin esiintyminen. Radonin 
huomioiminen tulee ratkaistavaksi rakennuslupavaiheessa. Ei muita 
muutoksia kaavaan 

4. Päijät-Hämeen liitto, Esa 
Halme, Riitta Laitinen, 
6.5.2010. 

 

Hämeenkosken kunta pyytää liiton lausuntoa Ojastenmäen ns. palstoitussuunnitelman aluetta koskevasta 
asemakaavaehdotuksesta 30.4.2010 mennessä.  

Kaavahanke sijaitsee Hämeenkosken kuntakeskuksen ja valtatien 12 länsipuolella Ojastenmäen teollisuusalueella. 
Kaavaehdotus rajoittuu lainvoimaiseen Ojastenmäen I asemakaavaan ja hyväksymisvaiheessa olevan Ojastenmäen ll 
asemakaavaan. Kaavahankkeen tarkoituksena on muuttaa vanha palstoitussuunnitelma asemakaavaksi niin, että 
erityisesti pohjavesiolosuhteet on otettu huomioon ja että alue olisi monipuolinen ja helposti muunneltavissa teollisuuden 
käyttöön. 

Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa Ojastenmäki III asemakaavaehdotuksesta, koska se sijaitsee 11.3.2008 
vahvistetun maakuntakaavan teo1lisuus- ja varastoalueella T23ja Hämeenkosken kehittämisen kohdealueella kk3. 
Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon pohjavedensuojelu asetetuilla määräyksillä, jotka parantavat nykyistä tiiannetta 
maakuntakaavan tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. 

Ei muutoksia kaavaan 

 


