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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavaselostus, joka koskee 15. päivänä kesäkuuta 2015 päivättyä 
kaavakarttaa.  

Vireilletulo 

Alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä on päätetty Hämeenkosken 
kunnanhallituksessa 29.9.2014 § 101. 

Alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä on ilmoitettu paikallislehdessä ja 
kunnan ilmoitustaululla. 

Kunnanvaltuuston hyväksyminen 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 23.11.2015 §35. 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijoittuu Hämeenkosken kunnan keskustaajaman länsiosaan 
Keskustien etelä- ja pohjoispuolelle. Hämeenkosken koulukeskus sijaitsee 
alueen eteläosassa ja alueen pohjoisosa on peltoaluetta. Alueen pinta-ala on 
noin 21 hehtaaria. 

 

Suunnittelualueen sijainti ja rajaus opaskartalla  

Kaavan tarkoitus 

Kaavan tavoitteena on tutkia alueen käyttömahdollisuuksia asumisen alueena. 
Lisäksi selvitetään keskusurheilukentän sijoittumismahdollisuus koulun, 
päiväkodin ja monitoimihallin läheisyyteen. 

Keskustie ja Huhdintie ovat hallinnollisesti yhdysteitä. Asemakaavatyön 
yhteydessä tiet muutetaan kaava-alueen osalta kaduksi. Kaava ei muuta 
teiden hallinnollista luokkaa, vaan muutos tehdään aikanaan erikseen 
maantielain mukaisella menettelyllä tarkoituksenmukaisen tiejakson 
kokonaisuutena.  
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1. TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Laatimispäätös kh 29.9.2014 § 101 

Vireilletulo 5.12.2014 

OAS:n nähtävilläolo 5.12.2014 - 9.1.2015 

Luonnoksen nähtävilläolo 8.4. - 7.5.2015 

Ehdotuksen nähtävilläolo 14.8. – 14.9.2015 

Luottamuselinkäsittelyt tela 27.10.2015 §34 

kh 3.11.2015 §116 

kv 23.11.2015 §35 

 

1.2 Asemakaavan sisältö 

Asemakaavalla osoitetaan uusi asuinalue koulun ja päiväkodin läheisyyteen. Lisäksi selvitetään 
keskusurheilukentän sijoittumismahdollisuus koulun, päiväkodin ja monitoimihallin yhteyteen, 
varataan lisärakennusoikeutta koulun alueelle ja osoitetaan vanhan koulurakennuksen (Päivölän) 
ympäristö säilytettäväksi. 

Keskustie ja Huhdintie ovat hallinnollisesti yhdysteitä. Asemakaavatyön yhteydessä tiet 
merkitään kaava-alueen osalta kaduksi. Kaava ei muuta teiden hallinnollista luokkaa, vaan 
muutos tehdään maantielain mukaisella menettelyllä sopivana tiejakson kokonaisuutena. 

1.3 Toteuttaminen 

Asemakaavan hyväksyy Hämeenkosken kunnanvaltuusto ja kaavan toteuttaminen voidaan 
käynnistää kaavan saatua lainvoiman. Hämeenkosken kunta rakentaa katualueet ja 
kunnallistekniikan sekä saattaa tontit rakennuskelpoisiksi myöhemmin päätettävässä 
aikataulussa ja mahdollisesti vaiheittain. Kunta myös päättää missä järjestyksessä kaava-alueen 
uusien korttelien tontit luovutetaan. 

   

2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Hämeenkosken kunnan keskustaajaman länsireunassa Keskustien 
molemmin puolin. Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee koulukeskus, päiväkoti ja 
monitoimihalli. Keskustien pohjoispuolella on tyhjillään oleva asuinrakennus ulkorakennuksineen. 
Suurimmaksi osaksi kaava-alue on viljeltyä peltoa.  

2.2 Luonnonympäristö 

2.2.1 Topografia 

Suunnittelualueen maasto nousee loivasti Keskustieltä kohti pohjoista ja etelää. Korkeimmat 
alueet sijoittuvat kaava-alueen pohjoisosaan, jossa korkein kohta nousee tasolle 150 m mpy. 
Salpausselän reunamuodostuman osa Ahvenaistenharju alkaa alueen pohjoispuolelta ja nousee 
korkeimmillaan tasolle 177,5 m mpy. Alueen matalin kohta on Keskustien varrella idässä, jossa 
maasto jää tasolle 115 m mpy. 
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Suunnittelualueen topografia 

2.2.2 Maa- ja kallioperä 

Kaava-alueen pohjoisosa on kallioperältään kiillegneissiä ja eteläosa 
graniittia/mikrokliinigraniittia. Maaperältään suunnittelualue on pääsääntöisesti karkeaa hietaa. 
Koulunmäki on hiekkamoreenia ja alueen pohjoisosan rinteet soraa. 

 

Suunnittelualueen kallioperä (GTK) 
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Suunnittelualueen maaperä (GTK) 

2.2.3 Luonnon monimuotoisuus 

Hämeenkosken keskustaajamaa ympäröivät metsät ovat pääosin metsätalouskäytössä ja 
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia metsiä on vain vähän. Hämeenkoski kuuluu Etelä-
Hämeen lehtokeskukseen, mikä näkyy erilaisten lehtojen runsautena. Etenkin harjun rinteiden 
reunoilla on runsaasti erilaisia tuoreita lehtoja. Lehdoista kuitenkin puuttuu yleensä lahopuusto ja 
puusto on tasaikäistä, mikä heikentää niiden luonnonsuojelullista arvoa. 

Hämeenkosken keskustan ja ympäristön osayleiskaavatyön yhteydessä alueelle laadittiin 
luontoselvitys vuonna 2014. Tuolloin käytiin myös kattavasti läpi Heikkilän asemakaava-alueen 
puustoiset alueet, niityt ja joutomaat sekä muut mahdollisesti erityisiä luontoarvoja sisältävät 
alueet. Heikkilän kaava-alueen pohjoisreuna yltää pieneltä osin geologisilta arvoiltaan 
maakunnallisesti arvokkaaksi luokitellulle Ahvenaistenharjun etelärinteelle. Kaava-alueelle ei 
sijoitu muita valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita luontokohteita. Kaava-alueelta tai 
sen välittömästä läheisyydestä ei ole tiedossa uhanalaisten lajien esiintymiä (rekisteripoiminta 
4.6.2014). 

Kaava-alue on enimmäkseen maanviljelyskäytössä olevaa peltoa tai hoidettuja piha-alueita. 
Ainoa metsätalouskäytössä oleva alue on kaava-alueen pohjoisreuna Ahvenaistenharjun tyvellä. 
Metsikön itäreuna on nuorta mäntyvaltaista kasvatusmetsää, joka metsätyypiltään kuivaa 
puolukka-lillukkatyypin lehtoa. Länsiosa on taimikkoa ja tyypiltään tuoretta käenkaali-
oravanmarjatyypin lehtoa. Paikallisena erikoisuutena harjun rinnemetsässä kasvaa muutamia 
visakoivuja. Ahvenaistenharjulla kasvaa runsaasti vaahteraa, ja vaikka kaava-alueen puolella 
niistä kasvaa vain muutama, nuoria vaahteran taimia alueella kasvaa runsaasti. Kenttä- ja 
pensaskerroksen kasveina alueella kasvaa mm. ahomansikkaa, häränsilmää, kieloa, puolukkaa, 
lehtokuusamaa ja taikinamarjaa. Ahvenaistenharjun metsän reunassa pellon paahteisella 
pientareella kasvaa runsaasti mäkitervakkoa, pukinjuurta, ruusuruohoa ja muuta luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokasta keto- ja niittylajistoa. 

2.2.4 Luonnonsuojelu 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 –verkoston tai 
luonnonsuojeluohjelmien kohteita eikä perustettuja luonnonsuojelualueita. Lähin 
luonnonsuojelualue on suunnittelualueen pohjoispuolella vajaan 400 metrin etäisyydellä 
sijaitseva Ahvenaisten pähkinärinne (LTA202051-3). 
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2.2.5 Vesistöt ja vesitalous 

Kaava-alueesta Keskustien pohjoispuoleinen alue sijoittuu vedenhankinnan kannalta 
merkittävälle Ahvenlammen (0428301) 1-luokan pohjavesialueelle. Alueelle ei sijoitu järviä, jokia 
tai muita pienvesiä. 

 

Pohjavesialue 

2.2.6 Maa- ja metsätalous 

Kaava-alue on pääosin maatalouskäytössä. Alueen pohjoisosassa ja sen pohjoispuolelle sijoittuu 
metsätalousaluetta. 

2.2.7 Maisemakuva 

Valtaosa suunnittelualueesta on avointa peltoa, joka liittyy suunnittelualueen koillis-itäpuolilla 
sekä länsi-lounaispuolilla jatkuviin laajoihin peltokokonaisuuksiin. Pohjoisreunaltaan 
suunnittelualue rajautuu melko jyrkkärinteiseen Ahvenaistenharjuun, jonka metsäinen rinne 
muodostaa avoimelle maisematilalle selkeän reunan. Ahvenaistenharjun rinteessä on hakkuualoja 
ja eri-ikäisiä metsäkuvioita, mutta peltoihin rajautuva metsän reunavyöhyke on vaihtelusta 
huolimatta melko yhtenäinen. Suunnittelualueen keskellä on Peltomaan tilakeskus, joka erottuu 
hyvin maisemassa merkittävänä saarekkeena peltoaukean keskellä. Heikkilän tilakeskus sijoittuu 
vastaavanlaiselle saarekkeelle suunnittelualueen eteläpuolelle Keskustien varteen. 
Peltomaisemassa erillisinä rakennuksina erottuvat Peltomaan tilakeskuksen itäpuolella olevat 
talousrakennukset suunnittelualueella ja suunnittelualueen itäpuolella. 

Maisematilallisesti peltoaukeat rajautuvat idässä osittain Käikäläntien ja Huhdintien varren 
asutukseen sekä puustoisiin alueisiin. Suunnittelualueen eteläosassa pellot rajautuvat maastossa 
kohoavaan kumpareeseen, Koulunmäkeen. Koulunmäellä sijaitsee maisemallisesti merkittävä ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokas vuosina 1875 ja 1914 rakennettu vanha kansakoulurakennus sekä 
maisemaan hyvin sovitettu monitoimihalli (koulu, päivökoti ja liikuntahalli). Koulunmäeltä 
avautuu suunnittelualueen pohjoisosaa kohti avoin näkymäsektori, jossa alueen 
maisemarakkenne ja maisemakuva hahmottuvat hyvin. 

Lounaan suunnassa avoin viljelymaisema jatkuu rajautuen Ahvenaistenharjuun sekä paikoin 
puustoisiin saarekkeisiin. Keskustieltä lännen suunnasta avautuu pitkä näkymä peltojen yli kohti 
suunnittelualuetta. 

Maisemakuvan ominaispiirteenä on selkeä ja avoin viljelymaisema, joka rajautuu selkeästi 
Ahvenaistenharjun metsäiseen selänteeseen. Maiseman kiintopisteinä suunnittelualueella ja sen 
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ympärillä toimivat Koulunmäki sekä peltojen keskellä sijaitsevat tilakeskukset tai muut metsäiset 
saarekkeet. Ahvenaistenharjulla, lähellä suunnittelualuetta on masto, joka nousee korkeana 
elementtinä maiseman maamerkiksi. 

 

Näkymä Koulunmäeltä suunnittelualueelle luoteen ja pohjoisen suuntaan 

 

Näkymä Käikäläntien ja Aurinkotien risteyksestä suunnittelualueelle etelän ja lännen suuntaan 

 

Maisema-analyysi suunnittelualueesta ja ympäristöstä 
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2.3 Rakennettu ympäristö 

2.3.1 Väestön rakenne ja kehitys 

Hämeenkosken kunnan asukasmäärä on 2 097 (30.9.2014), josta taajaman asukasmäärä on noin 
puolet. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Hämeenkosken asukasluku on vuonna 2020 2 
169 asukasta, vuonna 2030 2 247 asukasta ja vuonna 2040 2 289 asukasta. 

2.3.2 Yhdyskuntarakenne 

Hämeenkosken keskustaajama sijaitsee valtatien 12 varrella Lahden kaupunkiseudulla noin 25 
kilometriä Lahdesta länteen. Suunnittelualue sijaitsee keskustaajaman länsireunalla ja laajentaa 
nykyistä pientaloaluetta. Hämeenkosken kuntakeskus on kunnan ainoa taajama. Lähimmät 
taajamat ovat Hollolan Salpakankaan kuntakeskus ja Hämeenlinnan Lammin kuntakeskus. 
Vuoden 2016 alusta Hämeenkosken ja Hollolan kunnat yhdistyvät.  

2.3.3 Asuminen 

Keskustien varrella sijaitseva entinen maatila on tyhjillään, eikä suunnittelualueella ole asumista. 
Hämeenkosken kirkonkylän alueella, suunnittelualueen itäpuolella on rivi- ja pientaloasutusta.  

2.3.4 Palvelut 

Hämeenkosken koulu, päiväkoti ja monitoimihalli sijaitsevat suunnittelualueen eteläosassa. 
Koulun oppilasmäärä on 171 ja se on yksisarjainen alakoulu (1-6). Koulun yhteydessä toimii 
esikoulu ja päiväkoti. Yläluokkien (7-9) opetus järjestetään Hämeenlinnan Lammilla. 
Kunnanvirasto, vanhainkoti sekä terveyskeskus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden 
Teuronjoen varrella. Lisäksi keskustaajaman alueella sijaitsee kirjasto ja yhteispalvelupiste. 

Palvelut ovat keskittyneet keskustaajaman alueelle. Suunnittelualueen itäpuolella Keskustien 
varrella tai sen läheisyydessä sijaitsee ruokakauppa, kaksi ravintolaa, posti, pankki, kirjasto, 
terveyskeskus, paloasema, kampaamo ja apteekki.  

Valtatien 12 varrella on Koskikartanon kahvila-ravintola, ruokakauppa ja posti.  

2.3.5 Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Koulussa, päiväkodissa ja monitoimihallissa työskentelee noin 24 henkilöä. Muut Hämeenkosken 
työpaikat sijoittuvat keskustaajaman alueelle ja valtatien 12 varrelle. 

2.3.6 Virkistys 

Suunnittelualueella sijaitsevassa Koskihallissa on liikuntasali katsomoineen, jota on mahdollista 
sisäpelien lisäksi vuokrata juhlakäyttöön, kuntosali ja erillisessä rakennuksessa ampumarata 
ilma-aseille. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva Salpausselän reunamuodostuman osa 
Ahvenaistenharju on virkistykseen soveltuvaa metsäaluetta, jossa on kaksi lampea, Ahvenainen 
ja Pikku-Ahvenainen. Talvella koululaiset hiihtävät Ahvenaistenharjun alueella. 

2.3.7 Liikenne  

Suunnittelualueen halki kulkee Keskustie (mt 3172), jonka ympärille Hämeenkosken 
keskustaajama on muodostunut. Liikennemäärät Keskustiellä suunnittelualueella ovat 
keskimäärin 460 ajoneuvoa vuorokaudessa. Keskustien ja valtatien 12 yhdistävä Huhdintie 
suunnittelualueen kaakkoisrajalla on kestopäällysteinen ja sen keskimääräinen 
vuorokausiliikennemäärä on noin 230 ajoneuvoa vuorokaudessa.   

Valtatie 12 suunnittelualueen eteläpuolella on valtakunnallisesti merkittävä ja sillä liikkui vuonna 
2014 noin 6100 ajoneuvoa vuorokaudessa.  

Keskustien itäiseltä liittymältä koululle asti kulkee kevyenliikenteen väylä.  
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Jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä bussipysäkit Hämeenkoskella 

Hämeenkosken joukkoliikenne perustuu Lahden sekä Lammin ja Lahden sekä Hämeenlinnan 
välisiin yhteyksiin. Lisäksi Turun ja Tampereen suunnan pikavuoroliikenne tarjoaa yhteyksiä. 
Bussiyhteydet arkisin Lahden keskustaan kulkevat Keskustietä noin 1-2 tunnin välein ja valtatien 
varrelta noin tunnin välein. Tampereen ja Hämeenlinnan suuntaan pääsee arkisin Keskustieltä 
muutaman kerran päivässä ja valtatieltä noin tunnin välein. Viikonloppuisin vuoroja on tarjolla 
vähemmän. Lahteen Keskustieltä pääsee kerran päivässä ja vt 12 varrelta 1-2 tunnin välein. 
Tampereelle ja Hämeenlinnan suuntaan pääsee Keskustieltä korkeintaan kerran päivässä ja 
valtatieltä 7-9 kertaa päivässä. 

2.3.8 Kulttuurihistoria ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueella on Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö -selvityksen (2006) 
paikkatietoaineistojen mukaan ollut asutusta jo ainakin 1700-luvun lopulta lähtien. 
Suunnittelualueen pellot on merkitty jo 1700-1800 -lukujen vaihteeseen sijoittuvaan 
Kuninkaankartastoon peltoina tai niittyinä. Suunnittelualueen läpi kulkeva Keskustie on vanha 
tie: Ylinen Viipurintie. Tärkeä kulkureitti johti Hämeen Härkätienä Turusta Hämeenlinnaan ja 
sieltä eteenpäin Viipuriin ylisenä Viipurintienä. 

Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Kirkonkylän kulttuuriympäristöön (MARY 
2005). Kunnan rakennusinventoinnin perusteella (2006) suunnittelualue on osa Koskenkylän 
laajempaa kulttuurimaisemaa, joka on säilytettävä maisemallinen, taajama- tai kyläkuvallinen 
aluekokonaisuus. 

Rakennusinventoinnissa koulunmäki on luokiteltu alueeksi, jossa on säilytettävä kohteen/alueen 
mittakaava ja rakennustapa. Vanha koulurakennus eli Päivölä on säilytettävä kohde tai rakennus 
(K1). 
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Päivölä, K1 

 

Koulukeskuksen rakennukset sijaitsevat avoimella paikalla kirkonkylän kumpuilevassa 
viljelymaisemassa, Linnavuoren lähellä. Rakennuspaikan maisemallinen asema on merkittävä. 
Vanha kansakoulurakennus ei ole jäänyt lisärakentamisen jalkoihin vaan näkyy hyvin mm. Lahti-
Tampere valtatielle ja vanhalle maantielle (Ylinen Viipurintie). Vuosina 1875 ja 1914 rakennettu 
vanha kansakoulurakennus on vanhimpia kunnan omistuksessa olevia rakennuksia ja merkittävä 
osa hämeenkoskelaista sivistyshistoriaa. 

2.3.9 Muinaismuistot 

 

Kartta: Mikroliitti Oy 

Hämeenkosken osayleiskaavan laadinnan yhteydessä on laadittu arkeologinen inventointi. 
Lähimmät suojellut kiinteät muinaisjäännökset sijoittuvat kaava-alueen pohjois- ja itäpuolelle. 

1.   Rautakautinen hauta 

15. Kirkon rauniot 

16. Rautakautinen uhrilähde 

24. Historiallinen kylätontti 
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Arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön kohteet sekä alueet 

 

2.3.10 Tekninen huolto 

Tekninen huolto on järjestetty koulun alueelle. Muutoin suunnittelualueella ei ole teknistä 
huoltoa. Hämeenkosken vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kattaa kuitenkin suunnittelualueen. 
Keskusta-alue on Kymenlaakson Sähkön toiminta-aluetta.  

Yhdyskuntajätteet kuljetetaan Hämeenkoskelta Kujalan jätekeskukseen Lahteen. 

2.3.11 Erityistoiminnat 

Kaava-alueella ei ole erityistoimintoja. 
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2.3.12 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Kaava-alueella ei sijaitse ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja. 

2.3.13 Sosiaalinen ympäristö 

Hämeenkosken koulua käy noin 170 oppilasta. Päiväkodissa ja esikoulussa on lapsia noin 60. 
Liikuntahalli ja koulun piha ovat aktiivisessa urheilu- ja leikkikäytössä. Suunnittelualueen 
ympärillä sijaitsee pientaloasutusta. 

2.3.14 Maanomistus 

Hämeenkosken kunta omistaa kaavoitettavan alueen. 

 

2.4 Suunnittelutilanne 

2.4.1 Maakuntakaava  

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 (vahv. 11.3.2008). Maakuntakaavassa 
suunnittelualue sijoittuu Hämeenkosken taajamatoimintojen eteläiselle ja pohjoiselle alueelle 
(AT56 ja AT61). Suunnittelumääräysten mukaan alueiden yksityiskohtaisemmassa 
kaavoituksessa tulee ottaa lähtökohdaksi taajaman rakenteellinen eheyttäminen. Alueen 
suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja 
turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  

Lisäksi alue sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella 
(ma20, Kirkonkylän ja Teuronjoen kulttuuriympäristö ja maisema) sekä kulttuurihistorian tai 
maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävällä alueella (kmv23, Kosken kirkonkylän ja 
Teuronjoen kulttuurimaisema). Suunnittelualueen pohjoisosa sijaitsee maakunnallisesti 
arvokkaalla harjualueella (ge14, Ahvenaistenharju, arvokas harjualue). 

Suunnittelualueen eteläosa sijoittuu kehittämisen kohdealueelle (kk3, Hämeenkosken 
kehittämisen kohdealue). Alueen läpi kulkee yhdystie (yt47, YT 3172). Alueen pohjoisosa 
sijoittuu vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (pv47, Ahvenlampi). 

 

Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. Suunnittelualueen rajaus on lisätty karttaan punaisella 
viivalla. 
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2.4.2 Maakuntakaava 2014 

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on ehdotuksena nähtävillä 4.5. – 12.6.2015. Kyseessä on 
kokonaismaakuntakaava, joka vahvistuttuaan kumoaa Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan 
2006. 

Tarkistuksena voimassa olevaan maakuntakaavaan on kehittämisen kohdealueen (kk) 
laajentaminen. Merkintä sijoittuu osittain suunnittelualueelle. Merkinnällä osoitetaan kaupunki- ja 
kuntavyöhykkeitä, joihin kohdistuu maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä 
kehittämistarpeita. Suunnittelumääräys: Tarkemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä tulee 
asumisen ja työpaikkatoimintojen liikennejärjestelyjen ajoitus ja toiminnalliset muutostarpeet 
sovittaa niin, että liikenteen haitat ovat mahdollisimman vähäiset. Alueiden 
toteuttamisjärjestyksessä tulee turvata kaikkien väestöryhmien palveluiden saatavuus. 

 

Ote maakuntakaavan 2014 ehdotuksesta. Karttaan on lisätty asemakaava-alue punaisella viivalla. 

2.4.3 Yleiskaava  

Hämeenkosken keskustan ja ympäristön osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 23.1.-
23.2.2015. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu Keskustien pohjoispuolella uudeksi 
asuntoalueeksi (A) ja Keskustiehen rajautuva, eteläpuoleinen alue pääsoin uudeksi palvelujen ja 
hallinnon alueeksi (PY) ja itäosaltaan uudeksi asuntoalueeksi. Koulun, päiväkodin ja 
monitoimihallin alue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi. 

Suunnittelualueen poikki pohjois-eteläsuunnassa on osoitettu viheryhteystarve. Pieni osa 
suunnittelualueen pohjoisosasta maisema- ja kyläkuvallisesti arvokasta aluetta (ma). Koulun 
alueella on osoitettu Päivölä ja koulunmäki (koulu, Vanha-Kupila, Peltola) kulttuurihistoriallisesti 
merkittäväksi kohteeksi tai alueeksi (sk/9 ja sk/10). Huhdintien varteen on osoitettu ohjeellinen 
uusi kevyenliikenteen reitti. 

Hämeenkosken keskustan ja ympäristön osayleiskaava tulee valmistuttuaan korvaamaan 
oikeusvaikutuksettoman Hämeenkosken kirkonseudun osayleiskaavan (hyv. 3.6.1996). 
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Ote Hämeenkosken keskustan ja ympäristön osayleiskaavaluonnoksesta, johon asemakaava-alueen 
rajaus on lisätty punaisella. 

 

2.4.4 Voimassa oleva asemakaava 

Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole voimassa olevia asemakaavoja. 

2.4.5 Rakennusjärjestys 

Hämeenkosken rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.6.2012 ja se on tullut 
voimaan 1.8.2012. 

2.4.6 Pohjakartta 

Asemakaavoituksen pohjakarttana käytetään 16.2.2011 hyväksyttyä pohjakarttaa. 

2.4.7 Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoja. 

2.4.8 Suojelupäätökset 

Kaava-alueella ei ole suojelualueita tai kohteita.  

2.4.9 Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat 

Valtatien 12 parantamisesta Hämeenkosken kohdalla on laadittu vuonna 2010 tiesuunnitelma, 
joka on hyväksytty vuonna 2014. Tiesuunnitelma käsittää liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden 
parantamisen 3,7 km osuudella. (Uudenmaan ELY-keskus 2010). 

Hämeenkosken ja Kärkölän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma valmistui vuonna 2005. 

2.4.10 Alueelle laadintavaiheessa tehdyt tai aikaisemmat selvitykset ja inventoinnit 

Asemakaava tukeutuu pääosin keskustan osayleiskaavamuutoksen yhteydessä laadittaviin 
selvityksiin. Osayleiskaavan yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset:  

 Luontoselvitys, Ramboll, 2014 

 Maisemaselvitys, Ramboll, 2014 

 Kulttuuriympäristöselvitys, Ramboll, 2014 

 Liikenneselvitys, Ramboll, 2014 
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 Arkeologinen inventointi, Mikroliitti, 2014 

 Pohjavesiselvitys Heikkilän kaava-alueelle, Ramboll, 2015 

 

3. ASEMAKAAVASUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa kunnan omistamalle maalle, palvelujen läheisyyteen 
uusi pientaloalue. Lisäksi selvitetään keskusurheilukentän sijoittumismahdollisuus koulun, 
päiväkodin ja monitoimihallin läheisyyteen. Kaavassa huomioidaan myös mahdolliset 
tulevaisuuden julkisten palvelujen lisärakennustarpeet koulun läheisyydessä. 

Keskustie ja Huhdintie ovat hallinnollisesti yhdysteitä. Asemakaavatyön yhteydessä tiet 
muutetaan kaava-alueen osalta kaduksi. Kaava ei muuta teiden hallinnollista luokkaa, vaan 
muutos tehdään maantielain mukaisella menettelyllä sopivana tiejakson kokonaisuutena. 

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä on päätetty Hämeenkosken kunnanhallituksessa 
29.9.2014 § 101. 

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä 1. 

3.4 Kaavan tavoitteet 

3.4.1 Maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset 

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava 
huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. 

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja 
viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. 
Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa 
hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita 
lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä 
heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla 
ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta 
rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai 
vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. 

3.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Suunnittelualue sijaitsee osittain pohjavesialueella ja uusien toimintojen toteuttaminen ei saa 
aiheuttaa pohjavesien määrän tai laadun heikkenemistä. Tavoitteena on säilyttää alueen 
maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot ja turvata kulttuurihistoriallisesti arvokas 
koulurakennus. 

3.4.3 Kunnan asettamat tavoitteet 

Hämeenkosken kunnan tavoitteena on saada omakotitontteja koulun ja muiden palvelujen 
läheisyyteen omistamalleen maalle. Lisäksi tavoitteena on ratkaista urheilukentän sijoittuminen 
ja turvata mahdollinen tulevaisuuden julkisen palvelujen rakennustarve koulun läheisyyteen. 

Kunnan tavoitteena on myös kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnon arvojen sekä 
ympäristövaikutusten huomioon ottaminen alueen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

3.4.4 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 ja 
maakuntakaavaehdotus 2014 sekä luonnosvaiheessa oleva Hämeenkosken keskustan ja 



14 

 

 

ympäristön osayleiskaava ohjaavat asemakaavan suunnittelua. Ne on esitetty tarkemmin 
kohdassa 2.4. 

3.4.5 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

Asemakaavalla tulee turvata ja kehittää virkistysyhteyttä koululta Ahvenaistenharjun 
ulkoilureiteille ja estää pohjaveden määrän ja laadun heikkeneminen. 

3.4.6 Osallisten tavoitteet 

Valmisteluvaiheen nähtävilläoloaineistosta saatiin kuusi lausuntoa. Lausunnot on esitetty 
kaavaselostuksen liitteessä 3. 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lausunnossa esitettiin 
tarkistamaan pohjavesialueen rajaus, osoittamaan Ahvenaistenpolun ja Heikkilänpolun varteen 
rajautuvat tontin osat istutettaviksi alueiksi sekä lisäämään kaavamääräys hulevesien 
käsittelystä. 

Kymenlaakson  Sähkö  Oy:n lausunnossa esitettiin pientaloalueen keskelle tarvittavan 
puistomuuntamon ja Ahvenaistenpolun varrelle n. neljä jakokaappia, joihin syöttökaapeli tulee 
Keskustien eteläpuolelta Heikkilänpolkua pitkin. 

Sivistyslautakunnan lausunnossa edellytetään, että kaavaan osoitetaan alueen kiertävä 
latupohja, jota on mahdollista käyttää lumettomana aikana pururatana. Lisäksi edellytetään 
kevyenliikenteen alikulkutunnelia asuinalueelta koululle. 

Päijät-Hämeen liitolla, Hämeenkosken ympäristölautakunnalla eikä ELY-keskuksella ollut 
luonnoksesta huomautettavaa. 

3.4.7 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Luonnoksesta saadun palautteen perusteella kaavakarttaan tehdään seuraavat tarkistukset: 

 tarkistetaan pohjavesialueen rajaus 

 lisätään määräys hulevesien käsittelystä 

 osoitetaan ohjeellinen sijainti puistomuuntamolle 

 tarkistetaan ohjeellinen ulkoilureitti ohjeelliseksi jalankululle varatuksi alueen osaksi koulun 
alueella 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lausunnossa esitettyä istutettavaa 
osaa katujen varsille ei osoiteta, sillä tonttikaduista tavoitellaan tavanomaista tiiviimmin 
rakennuksilla rajattuja tiloja. Koska liikennemäärät alueella tulevat olemaan alhaiset ja kadut 
pinnoitetaan, ei pöly ja pienhiukkaset aiheuta merkittävää haittaa asukkaille. 

Sivistyslautakunnan edellyttämää alikulkutunnelia ei osoiteta kalliiden rakentamiskustannusten ja 
laajan tilavarauksen vuoksi. Ajonopeudet kaavakaduksi muutettavalla Keskustien osalla tullaan 
muuttamaan 40 km/h ja korotetuilla suojateillä kadun ylittäminen katsotaan turvalliseksi. 

3.4.8 Laadulliset tavoitteet 

Tavoitteena on, että pientaloalue sopii Hämeenkosken taajamakuvaan eikä vähennä alueen 
kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Avoin maisema ja näkymät koululle säilytetään 
Hämeenkoskelle lännen suunnasta saavuttaessa. 
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan rakenne 

Asemakaava mahdollistaa neljä erillispientalojen korttelialuetta (AO) Keskustien pohjoispuolelle 
ja yhden Keskustien varteen nykyisin tyhjillään oleva maatilan alueelle. 

Kaava-alueen pohjoisosa on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL) ja Keskustien varressa, 
erillispientalojen korttelialueen eteläpuoleinen alue lähivirkistysalueeksi (VL-2), joka on avoimena 
pidettävä alue ja jolle voi sijoittaa viljelypalstoja. 

Koulun alue Keskustielle asti osoitetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Päivölän alueen 
osalla julkisivujen korjaus- ja kunnostustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennusten 
kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo säilyy. Suunnitelmista on pyydettävä lausunto 
museoviranomaiselta (/s). 

Liikenteellisesti kaava tukeutuu olemassa olevaan Keskustiehen, joka kaavan leveyden mitalta 
muutetaan asemakaavalla kaduksi. Keskustien katualueelle on toteutettavissa kevyen liikenteen 
väylä Huhdintien risteyksestä uuden asuinalueen liittymään. Kevyen liikenteen väylä palvelee 
myös urheilukentän turvallista saavutettavuutta keskustan suunnasta. 

Asemakaavan myötä Keskustielle tulee uusi katuliittymä, joka johtaa tien pohjoispuoleisille 
uusille AO-alueille. Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet AO-alueilta Hämeenkosken keskustaan sekä 
kaava-alueelle sijoittuvaan koulukeskukseen kulkevat Keskustien poikki.  

Keskustien eteläpuolella sijaitseva maankäyttö kytkeytyy liikenneverkkoon Huhdintien kautta. 
Huhdintie on nykytilanteessa valtatielle 12 johtava tie, joka on varustettu erillisellä jalankulku- ja 
pyöräilytiellä.  

Kaavoitettava alue sijoittuu Keskustiellä sijaitsevien bussipysäkkien välittömään läheisyyteen. 
Pysäkeiltä on hyvät yhteydet etenkin Lahden suuntaan. 

4.1.1 Mitoitus 

Uudet erillispientalojen korttelit ja asuinrakennusten kortteli mahdollistaa noin 75 uuden 
asukkaan sijoittuminen alueelle (30 omakotitaloa, 2,5 asukasta/asunto). Myös työpaikkojen 
määrän koulun ja monitoimihallin alueella on mahdollista nousta, jos alueelle toteutetaan uusia 
koulun tai päiväkodin tiloja tai palveluasumista. 

Kaava-alue on kooltaan noin 21 ha. Kaava-alueen pinta-alat ovat maankäyttömuodoittain 
seuraavat: 

Aluevaraus Merkinnän selitys Rakennusoikeus
/m² 

Pinta-
ala/ha 

AO Erillispientalojen korttelialue 10 701 4,4197 

Y Yleisten rakennusten korttelialue 10 600 8,5611 

VL Lähivirkistysalue  1,7180 

VL-2 Lähivirkistysalue. Avoimena 
pidettävä alue. Alueelle voi 
sijoittaa viljelypalstoja. 

 3,2904 

 Katualueet  2,8865 

Yhteensä 21 996 20,8757 

Kaavan mitoitustiedot on esitetty tarkemmin kaavoituksen seurantalomakkeessa, joka on 
selostuksen liitteenä 2. 
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4.1.2 Palvelut  

Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevat Hämeenkosken koulu, päiväkoti ja monitoimihalli. 
Hämeenkosken keskusta sijaitsee noin 1,5 km etäisyydelle suunnittelualueesta itään, jossa on 
kunnan kaupalliset palvelut. 

4.1.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön suhteen asemakaavan keskeinen tavoite on ollut, ettei pohjaveden laatua heikennetä 
asemakaavan mahdollistamilla uusilla toiminnoilla. Tämän vuoksi kaavan laadinnan yhteydessä 
laaditaan pohjavesiselvitys ja kaavassa tullaan antamaan määräyksiä, joilla ehkäistään 
pohjavesien laadun ja määrän heikentyminen. 

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja Koskenkylän kulttuurimaisema on huomioitu 
sijoittamalla uudet rakennusalueet ja kentät maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan sopivasti. 
Kaavamääräyksissä on osoitettu koulunmäen alueelle ympäristön säilymistä edistävä 
kaavamerkintä ja rakennusoikeutta on osoitettu vanhalle koulurakennukselle käytetyn 
rakennusoikeuden verran ulkoseinien rajojen mukaisesti.  

Ympäristön ja maiseman kannalta kaavan vaikutukset nykytilanteeseen nähden ovat kohtalaisia 
ja koulumäen osalta säilyttäviä. 

4.1.4 Aluevaraukset 

Kaava-alueelle on sijoitettu erillispientalojen (AO), yleisten rakennusten korttelialue (Y) sekä 
lähivirkistysalueita (VL, VL-2).  

Korttelialueet 

Kortteli 96 kattaa nykyisen koulunmäen alueen Keskustielle asti. 

Kortteli 97 muodostuu tyhjillään olevan maatilan alueesta. 

Korttelit 98, 99, 100 ja 101 ovat Keskustien pohjoispuolelle sijoittuvat erillispientalojen alueet. 
Kortteli 98 muodostuu 5 uudesta, kortteli 99 7 uudesta, kortteli 100 8 uudesta ja kortteli 101 9 
uudesta erillispientalojen korttelista. 

4.1.4.1 Yleisten rakennusten korttelialue (Y) 

 Alue varataan julkisten palveluiden toimintoja varten 

 Uuden koulurakennuksen tontilla suurin sallittu kerrosluku on viisi ja rakennusoikeutta on 
yhteensä 9 500 k-m2 

 Päivölän pohjoispuolella sijaitsevan alueen osan kerrosluku on yksi ja rakennusoikeutta on 
yhteensä 500 k-m2, josta 150 k-m2 on käytettyä ja 350 k-m2 uutta 

 Keskustien varteen sijoittuvan alueen osan kerrosluku on yksi ja rakennusoikeutta on 100 k-
m2 urheilu ja vapaa-ajantoimintoja palvelevia rakennuksia varten 

 Päivölän (vanhan koulurakennuksen) alueen osaa koskee merkintä ja määräys /s : Alue, jolla 
ympäristö säilytetään. Rakennusoikeutta alueen osalle on osoitettu yhteensä 500 k-m², joka 
vastaa Päivölän käytettyä rakennusoikeutta 

 Alueella on ohjeellinen jalankululle varattu alueen osa 

4.1.4.2 Erillispientalojen korttelialueet AO (97, 98, 99, 100 ja 101) 

 Suurin sallittu kerrosluku korttelien 98, 99, 100 ja 101 on puolitoista, jonka lisäksi puolet 
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa 
käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi (rinnerakentaminen) 

 Suurin sallittu kerrosluku korttelissa 97 on kaksi 

 Rakennusoikeutta kortteleissa 98, 99, 100 ja 101 muodostuu tehokkuudella e=0,2+0,05 
yhteensä 9 311 k-m2 

 Rakennusoikeutta korttelissa 97 muodostuu tehokkuudella e=0,2 yhteensä 1 390 k-m2 

 Harjansuunnan tulee olla kadun suuntainen ja kattokaltevuuden välillä 1:1,5 – 1:2,5 
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 Kaikkia kortteleita koskee pohjaveden suojelumääräys (pv) 

Muut alueet 

4.1.4.3 Lähivirkistysalue (VL) 

 Sijaitsee pohjavesialueella (pv) 

 Alueella on ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie 

4.1.4.4 Lähivirkistysalue (VL-2) 

 Avoimena pidettävä alue. Alueelle voi sijoittaa viljelypalstoja. 

 Alueella on kaksi ohjeellista ulkoilureittiä 

 

4.2 Kaavan vaikutukset 

4.2.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

Asemakaava täydentää Hämeenkosken keskustaajaman yhdyskuntarakennetta. Uusi 
rakentaminen tukeutuu kunnan oleviin ja suunniteltuihin teknisiin verkostoihin ja 
liikenneyhteyksiin. Asemakaavan toteuttaminen lisää keskustaajaman asukasmäärää ja tukee 
osaltaan alueen elinvoimaisuutta. 

4.2.2 Vaikutukset liikenteeseen eri kulkumuodoittain 

Kaava-alue sijoittuu lähelle Hämeenkosken keskustaan täydentäen nykyistä taajamaa. Alueelta 
on hyvät edellytykset jalan ja pyöräillen tapahtuvalle liikkumiselle palveluiden läheisyyden 
vuoksi. 

Asemakaavan myötä Keskustielle tulee uusi katuliittymä, joka johtaa tien pohjoispuoleiselle 
uudelle AO-alueelle. Keskustien varrella ei ole nykyisin jalankulku- ja pyöräilytietä ja sen 
pientareet ovat kapeat. Keskustien varren jalankulku- ja pyörätie alkaa vasta Huhdintien 
liittymän itäpuolelta. Kaavassa Keskustielle osoitetut jalankulun ja pyöräilyn ylitykset sijaitsevat 
nykyisen taajamamerkillä varustetun katuosuuden ulkopuolelle 60 km/h nopeusrajoitusalueelle. 
Näiden ylitysten takia nopeusrajoitus- ja taajamamerkin paikkaa on syytä siirtää pientaloalueelle 
johtavan liittymän itäpuolelle. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseksi 
nopeusrajoitusta on suositeltavaa alentaa. 50 km/h yleisrajoitus voi tulla kyseeseen, mikäli 
ylitykset on toteutettu keskisaarekkeilla tai korotettu. Ilman niitä sopiva nopeusrajoitus on 40 
km/h.  Liittymä ja asuinalueen lisäliikenne eivät merkittävästi heikennä Keskustien toimivuutta 
tai turvallisuutta, mikäli nopeusrajoitus alenee Keskustiellä. 

Uudesta asuinalueesta aiheutuva vähäinen lisäliikenne ei heikennä Huhdintien tai Keskustien 
toimivuutta tai turvallisuutta. Uuden katuyhteyden myötä koulukeskuksen saattoliikenteen, 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus paranee ja järjestelyt selkeytyvät. 

Kaavan mahdollistamat urheilutoiminnot koulun alueella vähentävät koululaisten tarvetta kulkea 
liikkumaan muualle ja siten kaava parantaa liikenneturvallisuutta. 

Kaavoitettava alue sijoittuu Keskustiellä sijaitsevien bussipysäkkien välittömään läheisyyteen. 
Pysäkeiltä on hyvät yhteydet Lahden, Lammin ja edelleen Hämeenlinnan suuntaan. 
Asemakaavalla ei ole vaikutusta joukkoliikenteeseen. 

4.2.3 Vaikutukset maisemaan 

Kaavoitettava alue on Kirkonkylän maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja kunnan 
rakennusinventoinnin perusteella alue on osa Koskenkylän laajempaa kulttuurimaisemaa. Uudet 
omakotitontit on sijoitettu kaavassa Keskustien pohjoispuolella metsänrajaan nauhamaisesti. 
Uudet omakotitalojen korttelialueet muuttavat hieman avoimen peltomaiseman ja metsäisen 
harjun reunavyöhykkeen luonnetta. Hyvällä suunnittelulla rakennukset ja pihat istutuksineen 
voidaan kuitenkin sovittaa maisemakokonaisuuteen. Arvokkaaseen kulttuuriympäristöön 
soveltuvan rakentamisen ohjeistus on osoitettu kaavassa merkinnöin ja määräyksin. 

Maisemalle tyypillinen avoin peltoalue pienenee jonkin verran. Avointa maisematilaa säilyy 
kuitenkin Keskustien molemmin puolin ja Koulunmäen suunnalta säilyy edelleen näkymäyhteys 
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Käikäläntien suuntaan. Peltomaan tilakeskus jää edelleen tyypilliseksi saarekkeeksi avoimena 
säilytettävän peltoalueen reunaan. Virkistysalueeksi kaavassa osoitettujen peltoaukeiden 
säilyminen avoimena on turvattu suunnittelumääräyksessä. Keskustien eteläpuoleinen 
peltoaukeasta on osoitettu urheilu- ja vapaa-ajantoiminnoille, jolloin maiseman avoimuus säilyy 
niiltä osin. 

4.2.4 Vaikutukset arkeologiseen perintöön 

Asemakaavatyön kanssa samaan aikaan vireillä olevaa Hämeenkosken keskustan ja ympäristön 
osayleiskaavaa varten on tehty syksyllä 2014 muinaisjäännös inventointi (Mikroliitti Oy). 
Inventointi kohdennettiin niille alueille, joille osayleiskaavassa osoitetaan muuttaa maankäyttöä, 
kuten Heikkilän asunto-alueelle. Inventoinnissa ei havaittu merkkejä muinaisjäännöksistä. 

Kaavalla ei ole vaikutusta arkeologiseen perintöön. 

4.2.5 Vaikutukset luonnonoloihin ja luonnon monimuotoisuuteen 

Kaavalla ei ole Natura 2000 verkoston kohteisiin tai luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia 
vaikutuksia.  

Kaava-alueen huomionarvoisin luontokohde on pohjoisreunalla sijaitseva maakunnallisesti 
arvokkaan Ahvenaistenharjun etelään viettävä lieve. Arvokkaaksi rajattu harjualue on kaavassa 
osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). 

Kaavassa osoitetut uudet rakentamisalueet sijoittuvat nykyisille viljelyskäytössä oleville 
peltoalueille, eikä näille alueille sijoitu arvokkaiksi todettuja luontokohteita. Kaava-alueelta tai 
sen välittömästä läheisyydestä ei ole tiedossa uhanalaisten lajien esiintymiä. Kaavan 
toteuttamisen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan vähäisiksi. 

4.2.6  Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin sekä vesitalouteen 

Asemakaavassa annetaan erillispientalokortteleita koskeva määräys hulevesien käsittelystä. 
Määräys velvoittaa liittämään rakennuslupahakemukseen suunnitelman hulevesien käsittelystä 
kiinteistöllä.  

Alue sijoittuu Ahvenlammen pohjavesialueen eteläreunaan, josta purkautuu kahdesta lähteestä 
yhteensä 600 m3/vrk pohjavettä. Asemakaavatyön kanssa samaan aikaan vireillä olevaa 
Hämeenkosken keskustan ja ympäristön osayleiskaavaa varten laadittiin pohjavesiselvitys kevät-
talvella 2015. Selvitys koski osayleiskaavassa asumiseen osoitettua Heikkilän aluetta, jossa 
rakentaminen sijoittuu lähelle lähdepurkupaikkoja. Osayleiskaavaan tullaan selvityksen pohjalta 
merkitsemään kaksi aluetta, jotka varataan vedenottamoille. Ne eivät sijoitu asemakaava-
alueella rakentamisen alueelle. Asemakaavassa annetaan pohjavesialueelle rakentamisesta 
määräyksiä.  

Kaavan toteutuminen ei heikennä pohjaveden määrää tai laatua. 

4.2.7 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Koulunmäkeä koskee maankäyttömerkintä, joka edellyttää alueen suunnittelussa, 
rakentamisessa ja ympäristönhoidossa arvokkaiden ominaispiirteiden säilyttämistä. Vanhan 
koulurakennuksen eli Päivölän alue on osoitettu kaavakarttaan alueen osana, jolla ympäristö 
säilytetään. Julkisivujen korjaus- ja kunnostustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että 
rakennuksen kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo säilyy. Suunnitelmista on pyydettävä 
lausunto museoviranomaiselta. Päivölän maisemallinen asema säilyy kaavaratkaisussa, sillä sen 
edustalle ei ole sijoitettu uutta rakentamista ja se tulee kaavan toteuttamisen jälkeenkin 
näkymään valtatielle ja Keskustielle. Kaava edistää rakennusten säilymistä, eivätkä vaikutukset 
rakennettuun kulttuuriympäristöön ole merkittävät. 

4.3 Ympäristön häiriötekijät 

Kaava-alueelle ei kohdistu erityisiä ympäristöhäiriöitä. Keskuskadun liikennemäärien ja alueen 
aikaisten nopeuksien perusteella uudet asuinkorttelit eivät altistu liikennemelulle. 
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4.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 
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4.5 Nimistö 

Kaavassa osoitetaan kaksi uutta kadunnimeä. Keskustieltä pohjoisen risteävä katu joka jatkuu 
siitä koilliseen omakotitontteja palvelevana yhteytenä, on osoitettu Heikkiläntieksi. 
Heikkiläntiestä länteen haarautuva tonttikatu on osoitettu Ahvenaistenkujaksi. 

 

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

5.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaavan toteuttaminen voidaan käynnistää kaavan saatua lainvoiman. Toteutuksesta vastaavat 
pientalotonttien osalta yksityiset maanomistajat. Yleisen alueen rakennusten, urheilukentän sekä 
katujen rakentamisesta vastaa Hämeenkosken kunta. 

5.2 Toteutuksen seuranta 

Hämeenkosken kunta huolehtii alueen toteutuksen seurannasta tarvittavin lupa-menettelyin. 

 

 

Lahdessa 27. päivänä lokakuuta 2015 

Ramboll  

Kaavoitusyksikkö 

 

 
Annu Tulonen   Niina Ahlfors 
Yksikön päällikkö  Kaavoitusarkkitehti 
 
 
  



22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hämeenkosken kunta 

Koivukuja 3 
16800 Hämeenkoski 
 
 
 
Ramboll Finland Oy 
Niemenkatu 73 
15140 Lahti 

Yhteyshenkilöt: 

Tekninen johtaja 
Juha Sipilä 
puh. 0400 711 247 
sähköposti: juha.sipila@hameenkoski.fi 
 
Kaavoitusarkkitehti 
Niina Ahlfors 
puh. 040 176 8252 
sähköposti: niina.ahlfors@ramboll.fi 
 
Yksikön päällikkö 
Annu Tulonen 
puh. 040 675 0332 
sähköposti: annu.tulonen@ramboll.fi 
 

 


