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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Osayleiskaavaselostus, joka koskee 15. päivänä kesäkuuta 2015 päivättyä ja 27.10.2015
tarkistettua kaavakarttaa.

Vireilletulo

Kaavoitus on käynnistetty Hämeenkosken kunnanhallituksen päätöksellä 28.5.2012 § 108.

Alueen osayleiskaavoituksen käynnistämisestä on ilmoitettu paikallislehdessä ja kunnan
ilmoitustaululla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 5.9.2013 ja sitä on täydennetty kaavatyön aikana.

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Osayleiskaavaluonnos on ollut luonnoksena nähtävillä 23.1. -23.2.2015 välisenä aikana.

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Osayleiskaavaehdotus on ollut ehdotuksena nähtävillä 14.8. - 14.9.2015 välisenä aikana.

Kunnanvaltuuston hyväksyminen

Hämeenkosken kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 23.11.2015.

Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue käsittää valtatien 12 varrelle sijoittuvan Hämeenkosken keskustaajaman ja sen
läheiset maaseutualueet. Kaava-alue rajautuu pohjoisesta Pääjärven ranta-osayleiskaavaan.
Itäreunassa kaava-alue rajautuu osittain Hollolan kuntarajaan ja lännessä osittain Hämeenlinnan
kaupungin ja entisen Lammin kuntarajaan. Kaavarajaus kattaa maakuntakaavan ja
maakuntakaavaluonnoksen mukaiset maankäytön alueet ja taajaman läheiset
maaseutuasutuksen alueet.  Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5 200 ha.

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus opaskartalla

Kaavan tarkoitus

Tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka korvaa kunnan
oikeusvaikutuksettoman Kirkonseudun osayleiskaavan. Osayleiskaava laaditaan vastaamaan
toteutunutta maankäyttöä ja kunnan tavoiteltua kehitystä.
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1. TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Laatimispäätös ja vireilletulo kh 108 § 28.5.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtävilläolo

16.5.2014 alkaen koko
kaavaprosessin ajan

Luonnoksen nähtävilläolo 23.1. - 23.2.2015

Ehdotuksen nähtävilläolo 14.8. – 14.9.2015

Asukastilaisuudet 5.6.2014, 5.2.2015

Hyväksymispäätös kh 3.11.2015

kv 23.11.2015

1.2 Toteuttaminen

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 Alueen yleiskuvaus

Valtatie 12 jakaa suunnittelualueen kahteen osaan. Hämeenkosken keskustaajama sijoittuu
alueen keskiosaan valtatien pohjoispuolelle. Alueen pohjoisosassa sijaitsevat Käikälän ja Etolan
kylät ja eteläosassa Leinelän ja Hyvänneulan kylät. Muutoin asutus on lähinnä hajanaisempaa
maaseutuasutusta. Peltoalueet keskittyvät keskustaajaman ja kylien yhteyteen suunnittelualueen
länsi- ja itäosien jäädessä metsätalousvaltaisiksi alueiksi.

2.2 Luonnonympäristö

2.2.1 Topografia

Suunnittelualue sijoittuu maastonmuodoiltaan vaihtelevalle alueelle. Alueen poikki kulkee
pohjois- eteläsuuntaisesti kaksi selännealuetta, joiden väliin jää Pääjärveltä etelään jatkuva järvi-
ja jokilaakso. Laakson pohjalle jäävät Iso-Lano ja Pikku-Lano sekä niistä etelään laskeva
Teuronjoki. Laaksotilaan liittyy myös Teuronjoen länsipuolella oleva Valkjärvi. Suunnittelualueen
korkeimmat kohdat sijoittuvat länsiosassa olevalle Kalliolamminmäen selänteelle, jonka korkein
lakialue nousee tasolle 177,5 m mpy. Ahvenaistenharjun korkein kohta selvitysalueen keskiosissa
nousee tasolle 172,5 m mpy. Selvitysalueen itäosassa olevan Kukonharjun korkein kohta nousee
hieman yli 165 m mpy tasolle.

Suunnittelualueen selännealueet ovat maastonmuodoiltaan pienipiirteisen vaihtelevia ja paikoin
jyrkkäpiirteisiä. Varsinkin harjualueille ovat tyypillisiä jyrkkäreunaiset rinteet ja supat.
Muutamissa paikoissa kallioalueilla on jyrkänteitä.  Laaksojen pohjille ja loiville rinteille sijoittuvat
viljelysaukeat ovat nekin maastonmuodoiltaan kumpuilevia. Suunnittelualueen tasaisimmat
kohdat ovat soisia, kuten alueen länsiosan laajat Laaviosuo ja Ristilähteensuo.
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Suunnittelualueen topografia

2.2.2 Maa- ja kallioperä

Kallioperältään alue on pääsääntöisesti graniittia/mikrokliinigraniittia. Alueen pohjoisosassa on
kiillegneissiä. Pienempiä alueita löytyy graniittia, amfiboliittia tai emäksistä tuffiittia sekä kvartsi-
ja granodioriittia.
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Suunnittelualueen kallioperä (GTK)

Suunnittelualueen maaperä muodostuu pääosin karkearakenteisista maalajeista kuten sorasta,
hiekasta ja karkeasta hiedasta. Kalliopaljastumia löytyy Ristikallionmäen ja Pahkakoivunnotkon
väliseltä alueelta Huhdintien ympäristöstä sekä keskustaajaman Linnanmäen alueelta.
Suunnittelualueen länsiosassa on useita paksuja turvekerroksen alueita. Muilta osin
suunnittelualue on lajittumattomia maalajeja, kuten hiekkamoreenia ja soramoreenia sekä
hienojakoisia lajittuneita maalajeja kuten hienoa hietaa ja hiesua. Lajittumattomia sekä
hienojakoisia lajittuneita maalajeja esiintyy erityisesti Etolan, Huljalan, Käikälän ja alueen
lounaisosassa. Savialueita ei juuri ole.
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Suunnittelualueen maaperä (GTK)

2.2.3 Arvokkaat harjualueet

Suunnittelualueen kaakkoisosassa sijaitsee maakunnallisesti arvokas Salpausselän
reunamuodostuman osa Kukonharju-Sipilänharju. Alueella on laajoja suppakuoppia,
maisemallisesti näyttäviä rinteitä ja laajahko painanteessa sijaitseva lähde. Eteläosan laaksoissa
on arvokkaita maisemia.

Ilolanharjut on maakunnallisesti arvokkaan Salpausselän reunamuodostuman osa. Alueella on
erityisen runsaasti suppakuoppia, Hämeenkosken kirkonkylän maisemaa rajaava rinne ja
vaateliasta harjukasvillisuutta.

Ahvenaistenharju on maakunnallisesti arvokas Salpausselän reunamuodostuman osa. Alueella on
näyttäviä harjuselänteitä, suppakuoppiin muodostuneita lampia ja soita sekä
pähkinäpensasesiintymä.
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Edellä esitettyjen arvokkaiden harjualueiden aluerajauksia on tutkittu Päijät-Hämeen
maakuntakaavatyön yhteydessä vuonna 2013 laaditussa selvityksessä. Kukonharjun-
Sipilänharjun ja Ilolanharjun aluerajausta esitetään pysyväksi jokseenkin samana.
Ahvenaistenharjun rajausta on esitetty laajennettavaksi noin puolella.

Valtakunnallisesti arvokas harjualue Lahden mutka I Salpausselkä ulottuu suunnittelualueelle
kaakkoiskulmassa. Harjun juurella on usealla suunnalla arvokkaita viljelysmaisemia ja
rakennettua ympäristöä.

Suunnittelualueen arvokkaat harjualueet

2.2.4 Luonnon monimuotoisuus

Suunnittelualue on luontoarvoiltaan monimuotoista. Hämeenkosken keskustaa ympäröivän
alueen luontoa leimaa toisaalta molemmin puolin olevat harjualueet suppineen ja pienine
soineen, harjujen rehevät rinnelehdot että alueen halki kulkeva Teuronjoen laakso. Alueen
metsät ovat pääosin metsätalouskäytössä ja luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia metsiä on
vain vähän. Sen sijaan useat suppien pohjille kehittyneet pienet suot ovat säilyttäneet
luonnontilansa ja niiltä löytyy uhanalaisiksi luokiteltuja suoluontotyyppejä, jotka ovat arvokkaita
etenkin vähäsoisessa Päijät-Hämeessä.

Lajistollisesti arvokkain alue on kaakkoisosassa sijaitseva Kellolanlähde. Siellä on useita lähteistä
ja lähdepuroista riippuvaisia sammal- ja hyönteislajeja. Uhanalaisista ja silmälläpidettävistä
putkilokasvilajeista alueella on tavattu kelta-apilaa, ahokissankäpälää, etelänhoikkaängelmää ja
kangasvuokkoa. Lisäksi suunnittelualueelta on tiedossa useita uhanalaisia perhoslajeja. Liito-
oravahavaintoja on tiedossa Ahvenaistenharjulta, keskustasta, Kumianmäeltä ja Ojastenmäeltä.
Selvitysalueen lajistosta ja luontotyypeistä on kerrottu tarkemmin kaavoitustyön yhteydessä
laaditussa erillisessä luontoselvityksessä (liite 2).



13

2.2.5 Vesistöt ja vesitalous

Keskustan läpi virtaava Teuronjoki on osa melontareittiä ja virkistyskalastuskohde.
Keskustaajamassa sijaitsevat Valkjärvi sekä Iso- ja Pikku-Lano. Osayleiskaava rajautuu
pohjoisessa Pääjärven rantaosayleiskaava-alueeseen. Suunnittelualueen luoteisosassa
Ahvenistonharjulla sijaitsevat järvet Pikku-Ahvenainen ja Ahvenainen. Kaava-alueen länsiosassa
on useita laajoja suoalueita, joista suurimmat ovat Laaviosuo ja Ristilähteensuo. Alueen
länsiosaan sijoittuu myös pienet järvet Työjärvi, Kalliolammi, Vähä-Väihi ja Iso-Väihi.

Suunnittelualueen vesistöt ja suot

Kaava-alueesta huomattava osa on vedenhankinnan kannalta merkittävää I-luokan
pohjavesialuetta. Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialue rajaa keskustaajamaa idässä. Tämä
pohjavesialue jatkuu Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueena Hollolan kunnan puolelle.
Ahvenlammen pohjavesialue sijoittuu valtatien 12 ympäristöön, Käikälän eteläpuolelle ja
Hauskalankankaan pohjavesialue sijoittuu alueen luoteiskulmaan. II-luokkaan kuuluu
Toijalansupit.
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Suunnittelualueelle sijoittuvat pohjavesialueet (OIVA-paikkatietopalvelu)

Suunnittelualue sijoittuu Kokemäenjoen päävesistöalueeseen. Alueen kaakkoisosa kuuluu
Teuronjoen keskiosan alueeseen, koillisosa Luhdanjoen valuma-alueeseen, pohjoisosa Pääjärven
alueeseen ja länsiosa Laihajoen valuma-alueeseen.

2.2.6 Maa- ja metsätalous

Osayleiskaava-alueen laajimmat peltoalueet sijoittuvat Etolan, Käikälän sekä Ojastenmäen ja
Huljalan väliselle alueelle.

Laajimmat yhtenäiset metsäalueet sijoittuvat suunnittelualueen länsiosaan sekä Kukonharjun
ympäristöön.

2.2.7 Luonnonsuojelu

Suunnittelualueelle sijoittuu kaksi yksityistä luonnonsuojelualuetta, kaksi suojeltua
luontotyyppikohdetta sekä yksi harjujen suojeluohjelmaan kuuluva alue. Alueella ei sijaitse
Natura 2000 –verkoston kohteita. Heti selvitysalueen itäpuolelta alkaa valtakunnallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi luokiteltu Kastari-Hatsina-Kutajoen alue.

Alueen kaakkoiskulmassa oleva harjualue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan,
Lahden Mutka – nimiseen kohteeseen. Suunnittelualueen itäosassa sijaitsee valtakunnalliseen
soidensuojeluohjelmaan kuuluva pienehkö Heinäsuo. Heinäsuon länsiosa on rauhoitettu
yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi (YSA202374). Ahvenaistenharjun pohjoisreunalla sijaitsee
Kangastenmäen luonnonsuojelualue (YSA045148). Edellä mainittujen kohteiden lisäksi alueella
on kaksi rajattua luontotyyppialuetta, Ahvenaisten pähkinärinne (LTA202051-3) ja
Toijalansuppien pähkinäkohde (LTA300099).
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Suojelualueet ja - kohteet suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä (OIVA-paikkatietopalvelu)

2.3 Maisema- ja kulttuuriympäristö

2.3.1 Maiseman yleispiirteet

Kaava-alue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Hämeen viljely- ja järvimaan
maisemamaakuntaan ja tarkemmin Keski-Hämeen viljely- ja järviseutuun. Keski-Hämeen viljely-
ja järviseutua voidaan pitää Hämeen varsinaisena ydinalueena, koska vanhin asutus ja viljavien
savikkojen viljelyalueet sekä vaihtelevat vesireitit keskittyvät tälle seudulle. Maisemat ovat
monimuotoisia ja usein pienpiirteisiä. Etelä- ja keskiosassa on sekä laajoja savikkoja että hienoja
harju- ja saumamuodostumajaksoja. Myös moreenimaat ovat tavallisia. Seudulla on vaihtelevaa
ja rikasta eteläboreaalisen vyöhykkeen kasvillisuutta. Metsät ovat viljavia ja vallitsevat
metsätyypit ovat lehtomaisia ja tuoreita käenkaali-mustikkatyypin ja mustikkatyypin
kuusivaltaisia sekametsiä. Soita on vähän, ne ovat lähinnä karujen vedenjakaja-alueiden
keidassoita. Seudun pitkäaikaista asutusta ja pitkiä kulttuuriperinteitä kuvaa muun muassa
keskiaikaisten kivikirkkojen ja vanhojen talonpoikais- ja kartanorakennusten suuri määrä.
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Kylämaisemia elävöittävät kumpuilevassa maastossa kiemurtelevat tiet ja pitkät, matalahkot
hämäläistyyliset talonpoikaisrakennukset.

Maisemaseutujako

Valtakunnallista maisemamaakuntajakoa on täydennetty määrittelemällä maakunnalliset
maisematyypit. Valtaosa suunnittelualueesta kuuluu Teuronjokilaakson peltotasankoon, jonka
tyypillisiä piirteitä ovat maaston tasaisuus ja laajat viljelykset. Maisema-aluetta halkova
Teuronjoki on maisematekijänä huomaamaton. Pääjärven, Teuronjoen ja harjumuodostumien
leikkauskohdassa sijaitsee Hämeenkosken kirkonkylä.

Suunnittelualueen länsiosa kuuluu Hämeenkosken korpiylänköön, joka on harvaan asuttua,
metsäistä moreeni- ja harjuselännettä. Maiseman yleiskuva on loivasti kumpuileva, järviä on
vähän ja ne ovat kooltaan hyvin pieniä. Tätä metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta leimaa
jälleenrakennuskaudelta peräisin oleva rakennuskanta ja metsän keskelle raivatut viljelymaat.

Pienet alueet suunnittelualueen itäosassa kuuluvat I Salpausselän ja Vesijärven laakson
maisematyyppeihin.
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Maakunnalliset maisematyypit (Päijät-Hämeen maisemaselvitys 2006)

2.3.2 Maisemarakenne

Suunnittelualueen itäosaa hallitsee I Salpausselän, Kukonharjun ja Ilolanharjun luode-kaakko –
suuntainen harjuselänne. Länsiosassa on laajahko moreeni- ja kallioselänne, joka yhdistyy
valtatien 12 pohjoispuolella Ahvenaistenharjuun. Näiden selännealueiden väliin jää Teuronjoen
laaksoon ja harjujen alarinteille syntynyt Hämeenkosken kirkonkylä. Kirkonkylän keskellä,
Teuronjoen molemmin puolin nousee lähimaiseman maamerkeiksi kaksi kalliomäkeä. Kirkonkylä
on syntynyt maiseman solmukohtaan, jossa jokilaaksoa rajaa jyrkät kalliomäet ja kauempana
korkeammat harjut. Taajamarakenne on pysynyt Teuronjoen ja Valkjärven tuntumassa harjun
liepeillä.

Suunnittelualueen pohjoisosassa selännealueet laskevat kohti Pääjärveä. Maasto on muodoiltaan
kumpuilevaa, hieta- ja hiesu-alueiden välistä nousee moreeniharjanteita. Viljelykset sijoittuvat
hieta- ja hiesualueille, kun taas rakennukset sijoittuvat moreenikumpareille tai rinteille.
Samantyyppistä viljelymaisemaa on myös taajaman eteläpuolella Teuronjokilaakson
ympäristössä.

Suunnittelualueen länsiosa on harvemmin asuttua ja metsäistä selännealuetta, jossa laajimmat
selänteiden väliset tasaiset alueet ovat soita. Lounaisosassa on laajempia peltoja, jotka liittyvät
suunnittelualueen eteläpuolisiin viljelymaisemiin.

Valtatie 12 kulkee suunnittelualueen halki luoteesta kaakkoon. Suunnittelualueen itärajan
tuntumassa valtatie on linjattu harjuselänteen läpi ja näin tiemaisemaan syntyy näyttävä, joskin
keinotekoinen, porttikohta. Hieman valtatien 12 linjauksen eteläpuolella Salpausselän
reunamuodostumalla on Huljalan Helvetin rotkoalue, joka on arvokas luonnonmuodostuma ja,
jonka pohjalla virtaa kirkasvetinen puro (Kumianoja).
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Maisemarakenneanalyysi

2.3.3 Maisemakuva

Suunnittelualueen maisemakuva muodostuu polveilevista viljelymaisemista, tiiviihköstä
taajamarakenteesta sekä laajoista metsämaisemista harju- ja moreeniselänteillä. Taajamakuva
on monimuotoinen maisemarakenteen ja rakennetun ympäristön monipuolisuuden vuoksi.
Rakennettu ympäristö on kuitenkin melko matalaa ja pienimittakaavainen rakennuskanta istuu
hyvin vaihtelevaan maisemarakenteeseen. Kirkonkylässä on varhain ollut teollisuustoimintaa,
jonka seurauksena alueelta löytyy myös siihen liittynyttä asuinympäristöä.

Keskustaajamassa on laaja teollisuusalue, jolla on ollut sahatoimintaa ja joka toimii nykyään
bioterminaalina. Teollisuusalue ei kuitenkaan erotu taajamakuvassa eikä sinne avaudu näkymiä
päätiestöltä. Suunnittelualueen länsiosassa valtatien 12 eteläpuolella on Ojastenmäen
teollisuusalue, joka ei kuitenkaan juuri erotu tiemaisemassa.

Vanhat viljelymaisemat keskustaajaman eri puolilla ovat säilyttäneet perinteisen ilmeensä ja
kylärakenteen hyvin. Tiet on linjattu peltojen läpi ja kumpuilevassa maastossa, metsä- ja
asutussaarekkeiden lomasta avautuu avoimeen maisemaan vaihtelevia näkymiä. Laajimmilla
peltoaukeilla näkymät ovat pitkiä ja maisemaa rajaavat usein selännealueet paikoin eheine
puustoisine reunavyöhykkeineen. Paikoin lähimaiseman kiintopisteinä toimivat mäkien
korkeimmat lakialueet, joilla on eheä metsäsiluetti. Maatilakeskukset ja muut vanhat pihapiirit
omina saarekkeinaan tai pellon ja metsäisen rinteen laidassa jäsentävät kylämaisemaa.
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Etolan kylämaisemaa etelän suuntaan

Suunnittelualueen maisemallisesti merkittävin vesistö on keskustaajaman itäpuolella oleva pieni
Valkjärvi. Järvi rajautuu idässä Ilolanharjun ja Kukonharjun jyrkkiin rinteisiin. Keskustaajaman
halkaiseva Teuronjoki on pääosin maisemassa huomaamaton uoma, mutta kirkon länsipuolella
joki alittaa Keskustien. Joki ja sen yli tehty kevyen liikenteen silta kohti jyrkkää kalliorinnettä on
paikallisesti merkittävä maisemakohde ja maamerkki.

Keskustaajaman kirkko sijaitsee korkealla mäellä, mutta ei ympäristön puustoisuuden vuoksi
juurikaan erotu välitöntä lähiympäristöä kauempaa. Sopivilta näkymäpaikoilta kirkontornin voi
erottaa kauempaakin. Kirkon viereinen Linnakallio on selkeämpi maamerkki ja varsinkin kallion
laella oleva mastorakenne. Myös Linnakallion korkea jyrkänne lounaan suuntaan näkyy hyvin
valtatien 12 maisemassa.

Linnakallion jyrkänne valtatieltä 12 nähtynä

Muita suunnittelualueen maamerkkejä ovat masto Ahvenaistenharjulla ja Koskikartanon
liikerakennus valtatien 12 varrella. Yksittäisenä maiseman erityiskohteena voidaan pitää
Hankalan pellavaloukun koskimaisemaa, joka ei kuitenkaan näy maisemassa välitöntä
lähiympäristöä kauempaa.
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Maisemavaurio on jostakin tapahtumasta tai toimenpiteestä aiheutunut maisemarakenteen
ominaispiirteiden tai maisemakuvan laadun heikentyminen. Maisemavauriot voivat olla pysyviä,
ajan myötä korjaantuvia tai maisemoinnilla korjattavissa. Maisemavaurioina suunnittelualueella
voidaan pitää laajoja avohakkuualueita sekä maisemassa näkyvällä paikalla olevia
soranottoalueita ja suuria voimalinjoja.

Hakkuualueilla maisemakuvan laatu heikkenee usein tilapäisesti. Toisaalta päätehakkuut ovat
ominaisia metsätalousmaille ja puuston eri ikäisyys on alueen maisemakuvan monimuotoisuutta
lisäävä tekijä. Suunnittelualueella on joitakin selkeästi maisemassa näkyviä ja maisemakuvan
eheyttä rikkovia hakkuualueita. Valkjärven rannalle näkyy selkeästi Kukonharjun rinteellä oleva
hakkuuaukko. Rinteen yläosaan on kuitenkin jätetty puustoinen vyöhyke, joten maisemakuva on
kuitenkin melko eheä yhtenäisen metsänreunasiluetin vuoksi. Suunnittelualueen merkittävin
maisemavaurio kohdistuu valtatien 12 maisemaan idän suuntaan kuljettaessa suunnittelualueen
itäosassa. Valtatien pohjoispuolella on Sipilänharjulla tehty laaja avohakkuu ja eteläpuolella on
soranottoalue, mitkä näkyvät selkeästi harjun korkeissa ja jyrkissä rinteissä.

Näkymä Valkjärven uimarannalta idän suuntaan Kukonharjulle
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Maisemakuva-analyysi. Kartta on esitetty suuremmassa koossa liitteessä 3.

2.3.4 Kulttuurihistorian ja -ympäristön ominaispiirteet

Hämeenkosken kirkonkylä ja Etolan kylä ovat muotoutuneet keskiajalla. Etolasta löytyneet,
ilmeisesti rautakaudelta olevat uhrikivet viittaavat varhaisempaan asutukseen. Hämeenkoskella
on myös pronssikautisen asutuksen jälkiä.

Pääjärvestä lähtevän Teuronjoen varrella on ollut keskiajalta lähtien myllyjä, Kirkonkylälläkin
neljä. Maatalousvaltaisuudestaan huolimatta Hämeenkoskella on ollut varhaista teollisuutta, josta
tärkeimpänä muistumana on Hankalan pellavaloukku vuodelta 1888. Vuonna 1857 perustettiin
kirkonkylään verkatehdas. Tehdas on hävinnyt, mutta teollisesta toiminnasta muistuttavat
työväenasunnot ja asuinalueet kirkonkylällä. Valtatien 12 varrella, nykyisin tyhjillään olevassa
tiilitehtaassa valmistettiin tiiliä 1920-luvulta lähtien. Tehtaalle siirrettiin saha vuonna 1940.

Keskiaikaisperäiset ryhmäkylät hajosivat 1800-luvulla toimitetussa isojaossa ja 1920- 1930–
luvun uusjaossa. Etolan kylässä on säilynyt tilakeskusten muodostamia kylämäisiä keskittymiä.
Viljelymaisema on säilynyt kylien halki kulkevien kapeiden ja mutkaisten hiekkateiden ympärillä.
Hyväneulan ja Leinelän kylien pohjoisosassa (suunnittelualueen eteläosaa) maisemassa on
säilynyt rakennuskannan pääosin 1800-luvulle palautuva ilme.

Kirkonkylän ilme periytyy 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Raitin varrelle sijoittuneet kaupan,
pankin ja majoitustoiminnan rakennukset sekä 1930-luvulla valmistuneet seuratalo ja meijeri
muodostavat hyvin säilyneen kokonaisuuden. Kirkonkylän kokonaisuuteen lännessä kuuluvat
myös 1800-luvun kirkko, tapuli ja pitäjänmakasiini lähiympäristöineen sekä Teuronjoen partaalle
ryhmittyneet 1800–1900 –lukujen vaihteen työväenasunnot. Kirkonkylän itäpuolella
kokonaisuuteen nivoutuvat hautausmaa ja 1900-luvun alkuvuosikymmenten asuinalue ja entinen
markkinapaikka, Markkinalaani.

Suunnittelualue sijoittuu Päijät-Hämeen kulttuuriympäristövyöhykkeelle, jotka on esitetty Päijät-
Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö -selvityksessä (2006). Selvitykseen liittyvässä MARY-
hankkeessa (maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen inventointi) luotiin historiallinen
paikkatieto 1560-luvun ja 1700-luvun lopun asutuksesta. Suunnittelualueella on karttatietojen
mukaan ollut asutusta jo ainakin 1560-luvulta lähtien sekä kirkonkylällä että sen ympäristön
kylillä. 1700-luvun loppuun mennessä asutus on hieman laajentunut samoilla kyläalueilla.
Vanhan asutuksen ympärille keskittyvät myös suunnittelualueen vanhimmat pellot ja niityt.
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Suunnittelualueella on useita kuninkaankartastossa esitettyjä teitä, kuten nykyisen valtatien 12
linjauksen etelä- ja pohjoispuolilla kulkeva Ylinen Viipurintie. Tärkeä kulkureitti johti Hämeen
Härkätienä Turusta Hämeenlinnaan ja sieltä eteenpäin Viipuriin ylisenä Viipurintienä. Lammilta
Lahteen kulki kaksikin vaihtoehtoista reittiä, joista eteläisempi Kosken läpi Sairakkalaan ja sieltä
suoraan Lahteen. Varsinkin tällaisten tärkeiden teiden varsilla tuli olla kievari ja hollikyyti
valmiina kahden penikulman välein. Hankalan rälssitila toimi kestikievarina ainakin 1800-luvulla
ja 1900-luvun alussa.

Suunnittelualueen kulttuurihistoriallisia piirteitä

2.3.5 Muinaisjäännökset

Tutkimusalueelta tunnettiin ennestään 11 kiinteää muinaisjäännöstä ja 7 mahdollista
muinaisjäännöstä tai irtolöytöpaikkaa, sekä 15 historiallisen ajan kylänpaikkaa. Kylänpaikat
tunnetaan Lahden kaupunginmuseon vuonna 2012 tekemän arkistotutkimuksen perusteella ja ne
on paikannettu ja rajattu 1700-l lopun ns. Kuninkaan kartaston perusteella ja merkitty
muinaisjäännösrekisteriin kulttuuriperintökohteiksi.

Syksyllä 2014 kaavaa varten tehdyssä arkeologisessa selvityksessä tarkastettiin alueen kaikki
ennestään tunnetut kohteet. Historiallisen ajan kylänpaikkojen tarkempi sijainti selvitettiin
pitäjänkarttojen ja isojakokarttojen perusteella joiden perusteella tehdyt tonttimaiden
paikannukset tarkastettiin maastossa.

 Maastossa tehtyjen havaintojen perusteella kahdeksan historiallisen ajan kylänpaikan todettiin
olevan kiinteä muinaisjäännös. Kuuden historiallisen ajan kyläpaikan katsottiin olevan siinä
määrin tuhoutuneen myöhemmän maankäytön seurauksena, että niiden ei katsota olevan
kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Muinaisjäännösinventoinnin maastotöissä löydettiin neljä ennestään tuntematonta kiinteää
muinaisjäännöstä. Toinen Kirkonpaikka (aikaisemmin muinaisjäännösrekisteriin merkitty 2.
kirkonpaikka muutetaan nyt 3. kirkonpaikka nimiseksi) myllynpaikka Hankalankoski, historiallisen
ajan asuinpaikka Kakkosenkulma ja Hankala 2 kuppikivi. Kuppikivi sijaitsee hieman
tutkimusalueen ulkopuolella.

Santahaudanmäen (mj.tunnus: 283010003) muinaisjäännösalueella oli tuoreita jälkiä
muinaisjäännöstä tuhoavasta edelleen jatkuvasta maankäytöstä.
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NRO NIMI LAJI AJOITUS MJ.TUNNUS
1 Santahaudanmäki hautaus, ruumishauta rautakautinen 283010003
2 Etola Kivistö palvonta, kuppikallio rautakautinen 283010004
4 Maijala asuinpaikat kivikautinen 283010008
6 Etola Ilola kultti- ja tarinapaikat,

kuppikivi
rautakautinen 283010002

7 Hankala valmistus, tervahauta historiallinen 1000022967
8 Henriksdalin

manufaktuuripaja
teollisuuskohteet historiallinen 1000015815

13 Lepomäki 4 kultti- ja tarinapaikat,
kuppikivi

rautakautinen 283010007

14 Linnakallio puolustusvarustukset,
muinaislinna

ajoittamaton 283010001

15 Pyhän Laurin
kirkon raunio

kirkkorakenteet,
kirkonraunio

ajoittamaton 283500001

16 Tervalanlähde kultti- ja tarinapaikat rautakautinen 283010010
17 Ylinen Viipurintie kulkuväylät, tienpohja historiallinen 1000022968
19 Hankalankoski valmistus, myllynpaikka historiallinen uusi kohde
20 2. Kirkon paikka kirkonpaikka historiallinen uusi kohde
21 Kakkosenkulma asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen uusi kohde
22 Hankala (Hangala) asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen 1000024086
23 Huljala asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen 1000024088
24 Koski asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen 1000024088
25 Kurjala asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen 1000024096
26 Käikälä asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen 1000024097
27 Porvola asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen 1000024102
28 Pätilä asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen 1000024104
29 Toijala asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen 1000024106
35 Kiukkala 2 kultti- ja tarinapaikka,

kuppikivi
ajoittamaton uusi kohde

Kohdeluettelo kaava-alueelle sijoittuvista muinaisjäännöksistä

NRO NIMI LAJI AJOITUS MJ.TUNNUS
3 Hyväneula

Linnamäki
varustus,
linnavuori

rautakautinen mahd. muinaisjäännös

5 3. Kirkon paikka kirkkorakenteet historiallinen mahd. muinaisjäännös
9 Järvi-Kukkola löytö rautakautinen löytöpaikka
10 Lepomäki 1 löytö rautakautinen löytöpaikka
11 Lepomäki  2

(Alanko)
löytö rautakautinen löytöpaikka

12 Lepomäki 3 löytö kivikautinen löytöpaikka
18 Valkjärvi löytö ajoittamaton löytöpaikka
30 Etola asuinpaikat,

kylänpaikat
historiallinen muu

kulttuuriperintökohde
31 Ilola asuinpaikat,

kylänpaikat
historiallinen muu

kulttuuriperintökohde
32 Hyväneula asuinpaikat,

kylänpaikat
historiallinen muu

kulttuuriperintökohde
33 Töykkylä asuinpaikat,

kylänpaikat
historiallinen muu

kulttuuriperintökohde
34 Leiniälä asuinpaikat,

kylänpaikat
historiallinen muu

kulttuuriperintökohde
36 Kiukkala asuinpaikat,

kylänpaikat
historiallinen muu

kulttuuriperintökohde

Kohdeluettelo kaava-alueelle sijoittuvista muista arkeologisen selvityksen kohteista
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Kartta: Mikroliitti Oy, 2014. Kaava-alueelle sijoittuvat muinaisjäännökset on merkitty karttaan punaisella
ja raportin kohdenumeroin, muut kohteet vihreällä ja numeroin. Ylinen Viipurintie on merkitty vihreällä.

2.3.6 Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot

2.3.6.1 Arvokkaat maisema-alueet

Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita (Ympäristöministeriö
1992). Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa (Hämeen
ELY 2011) ehdotetaan Kastari – Hatsina – Kutajoen valtakunnallisen maisema-alueen
laajentamiseen lännen suuntaan niin, että Sairakkalan maakunnallinen maisema-alue kuuluisi
kokonaan alueeseen. Ehdotettu, uusi rajaus laajenisi käsittämään Tenhiälän viljelyaukean ja
Huljalan Helvetin rotkoalueen suunnittelualueen kaakkoisosassa. Päivitysinventoinnin maisema-
alueelle ehdotetaan nimeä Länsi-Hollolan kulttuurimaisemat.

Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on selvitetty osana maakuntakaavan 2006
maisemaselvitys-hanketta. Osayleiskaava-alueelle sijoittuu yhteensä yhdeksän maakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta. Maakuntakaavaan on merkitty vain osa selvityksen maisema-
alueista ja alueiden rajaukset poikkeavat hieman.

Suunnittelualueen länsiosassa sijaitsevat Takapellonsuppien sekä Harjunpäällyksen maisema-
alueet ovat molemmat maakunnallisesti merkittäviä harjumaisemia ja –muodostelmia.

Teuronjokilaakson peltotasangon maisematyyppiä edustavia maisema-alueita on
suunnittelualueella viisi. Kurjalan kulttuurimaisema-alue sijoittuu suunnittelualueen pohjoisosaan,
jonne sijoittuu myös valtakunnallisesti arvokas Kurjalan kulttuurihistoriallinen kartanoympäristö.
Suunnittelualueen koilliskulmassa olevan Etolan kulttuurimaiseman alueelle sijoittuu useita
perinnemaisemia. Valtatie 12 varrelle sijoittuvan Kirkonkylä-Teuronjoen monikerroksisella
kulttuurimaisema-alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Hankalankosken
pellavaloukku. Kaava-alueen eteläosassa oleva Hyvänneulan kulttuurimaisema on tasaisen
avaraa viljelymaisemaa. Hyvänneulan kulttuurimaisema-alueen pohjoispuolelle sijoittuu
Sarapiston kulttuurimaisema.

Aivan suunnittelualueen kaakkoisnurkkaan ulottuu Huljalan ja Kuuselan maisema-alue, joka
edustaa I Salpausselän maisematyyppiä, missä rakennusryhmät ja viljelysmaisemat muodostavat
eloisasti vaihtelevan tiemaiseman. Valtatien 12 varressa suunnittelualueen itäreunalla kaava-
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alueelle ulottuu Sairakkalan kulttuurimaisema, joka on Vesijärven laakson maisematyyppiä
edustava maisema-alue ja kuuluu suurelta osin jo edellä mainittuun Kastari – Hatsina – Kutajoen
valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.

2.3.6.2 Perinnemaisemat

Päijät-Hämeen perinnemaisema-inventoinnit on koottu Hämeen ympäristökeskuksen julkaisuun
Päijät-Hämeen perinnemaisemat (Hovi Antti 2000). Suunnittelualueelle sijoittuu neljä
perinnemaisemaa. Suunnittelualueen kaakkoisosaan sijoittuva Tupalan metsälaidun sijaitsee
syvässä purorotkossa ja on maakunnallisesti arvokas. Tupalan metsälaitumella on tavattu
uhanalaisia kasvilajeja ja se on harvinainen luontotyyppi. Lisäksi kohteella on maisemallista
arvoa ja se on geologinen erikoisuus. Kolme muuta perinnemaisemaa sijoittuvat Etolan
kulttuurimaisema-alueelle ja ovat paikallisesti arvokkaita. Etolan niityillä on maisemallista arvoa
ja siellä on tavattu uhanalainen kasvilaji. Nikkilän niitty on katajaniitty, jota inventointiaikaan ei
ollut laidunnettu 15 vuoteen. Rekolan niityillä on metsälaidunta, niittyä ja ketoa, joiden laidunnus
on lopetettu vuoden 1996 jälkeen. (Hovi Antti 2000).

Suunnittelualueen arvokkaat maisema-alueet ja perinnemaisemat
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2.3.7 Rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueet ja -kohteet

Suunnittelualueelle sijoittuu kaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
(RKY 2009) Kurjalan kartano ja Hankalankosken pellavaloukku. Kurjalan kartanon RKY-alueeseen
kuuluu erillisenä alueena keskiaikaisen Pyhän Laurin kivikirkon raunion muinaisjäännös, joka
sijoittuu Kurjalan kartanon kulttuuriympäristöstä hieman etelään.

Alueen maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä (Wager 2006) ovat Kurjalan kartano ja
Käikälän kylän kulttuurimaisema (suurin osa kuuluu myös RKY-alueeseen), Etolan kylän
kulttuurimaisema, Kirkonkylän kulttuuriympäristö, Hankalankosken pellavaloukku (RKY-aluetta)
sekä Leinelän, Hyväneulan ja Töykkylän kylien kulttuurimaisema.

Kurjalan kartano ja Käikälän kylän kulttuurimaisema sijoittuu Pääjärven ympäristöön, joka
on osa Hämeen keskiaikaisen asutuksen ydinaluetta.  Alueen merkitystä kuvastavat
keskiaikainen Kurjalan rälssikartano. Alue on sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti
arvokasta kulttuuriympäristöä. Kurjalan kartanon tilakeskus sijaitsee laajan peltoaukean keskellä
olevalla mäellä. Kartanon päärakennus on rakennettu 1700-luvulla ja laajennettu 1800-luvulla.
Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi sivurakennus ja talousrakennuksia. Kurjalan kartanon pihaan
johtava pitkä vaahterakuja on maisemallisesti näkyvä. Tilakeskuksessa on jäänteitä vanhasta
puistosta ja puutarhasta. Samaan maisemakokonaisuuteen kuuluvat Kurjalan pohjoispuolella
sijaitsevat Käikälän entisen ratsutilan rakennukset.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sijoittuva
Hankalankosken pellavaloukku on ensimmäinen koneellinen pellavanpuhdistuslaitos ja
tehdasrakennuksena lajissaan ainutlaatuinen. 1800-luvun lopussa rakennetun
pellavanpuhdistamon lisäksi alueen rakennuskanta muodostuu entisestä johtajan
asuinrakennuksesta, myllytuvasta ja aitasta. Hankalankosken pellavaloukun
pellavanpuhdistuslaitos, myllytupa, aitta ja kivipato ovat rakennussuojelulailla suojeltuja (VN/YM
1994).

Hankalankosken pellavaloukku

Maakunnallisesti arvokkaan Kirkonkylän kulttuuriympäristön maisemaa hallitsee Linnakallion
länsipuolella sijaitseva myöhäisempireä edustava kivikirkko, joka on suojeltu kirkkolailla. Kirkon
vieressä sijaitseva erillinen kellotapuli on C.L. Engelin suunnittelema ja rakennettu jo 1821.
Kirkonkylä on ollut keskeinen paikka jo esihistoriallisella ajalla: Santahaudanmäeltä on tavattu
rautakautinen kalmisto ja Linnamäellä on sijainnut muinaislinna. Pyhän Laurin kivikirkon rauniot
(RKY-alue) sijaitsevat Käikelän tien risteyksessä. Kirkonkylän liikerakennukset ovat sijoittuneet
alueen halki kulkevan raitin varrelle ja raitti on pääosin säilyttänyt sen 1930 – 1940-luvuille
palautuvan ilmeensä hyvin. Alueen uudisrakentaminen on mittakaavaltaan suhteutettu vanhaan
ja pienimuotoiseen rakentamiseen. Kulttuuriympäristön muita tärkeitä elementtejä ovat mm.
kirkonkylän vanha kansakoulu maisemallisesti merkittävällä paikalla sekä Pätiläntien, ent.
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Puutteenkujan asuinalue, joka on ollut Hämeenkoskella vuosina 1857-1928 toimineen
verkatehtaan työtekijöiden ja käsityöläisten asuinaluetta. Alueelle sijoittuvat myös entinen
Kosken osuusmeijeri ja vuonna 1939 rakennettu seuratalo sekä Markkinalaanin asuinalue.

Leinelän, Hyväneulan ja Töykkylän kylien maakunnallisesti arvokasta
kulttuurimaisemaa edustavat useat 1900-luvun vaihteesta peräisin olevat tilakeskukset, joita
ympäröivät laajat ja kumpuilevat peltovainiot. Kylätien varrella sijaitsevat Leinelän kylän Ylöstalo
ja Alastalo sekä Töykkylän Korremäki muodostavat maisemassa edustavan rakennetun
elementin. Hyväneulan kylässä vanhan kylätien varren Maijala, Mäki-Penttilä, Hyväneulan koulu
sekä entinen kirkkoherranpappila ja sitä vastapäätä sijaitseva Nihtilä muodostavat
kulttuurimaisemassa erottuvan rakennetun kokonaisuuden.

Etolan kylän maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman rakennuskanta on pääosin
jälleenrakennuskaudelta tai vanhempaa on peruskorjattu voimakkaasti. Etolan kylä käsitti
vuoden 1539 maakirjan mukaan seitsemän taloa. Kylässä oli neljä rusthollia. Edustavimpia
rakennuksia on 1900-luvun vaiheessa rakennettu Etolan koulu sekä Mäki-Pappilan ja Äijälän ja
tilojen päärakennukset.

Suunnittelualueen rakennettu kulttuuriympäristö
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2.3.7.1 Rakennusinventointi

Hämeenkoskelle on laadittu rakennusinventointi Hämeen ympäristökeskuksen toimesta vuonna
2006 (Teija Ahola). Kaava-alueelle sijoittuu 19 inventoinnissa arvotettua aluekohdetta ja 16
rakennuskohdetta.

Raportissa alueet ja kohteet on määritelty viiteen eri luokkaan:

K1 Säilytettävä kohde tai rakennus

A1 Säilytettävä maisemallinen, taajama- tai kyläkuvallinen aluekokonaisuus

II Säilytettävä kohteen/alueen mittakaava ja rakennustapa

III Kerroksellinen suunnittelualue/kohde

IV Dokumentoitu kohde/alue

Työn alussa linjattiin, että yleiskaavaa varten päivitetään inventoiduista kohteista K1 ja A1
luokan kohteet ja aluekokonaisuudet. Kaavatyön aikana näiden alueiden ja rakennuskohteiden
nykytilanne tarkastettiin ja kesällä 2014 tehdyn maastokäynnin yhteydessä kohteet valokuvattiin.
Havaittiin, että yksi säilytettäväksi rakennukseksi luokiteltu (K1) kohde, Ilolan kartano oli
purettu. Inventointitietoja täydennettiin yhdellä uudella alueella: Vanhatien 241 ympäristö ja
yhdellä uudella rakennuskohteella: Tupalan tilalla sijaitseva Terijoelta ennen sotaa kuljetettu
kartano. Kohteet on kuvattu alla K1-kohteiden ja A1–alueiden lisäksi.

Aiemman inventoinnin II- ja III-luokan kohteissa kaava-alueella ei tiedetty tapahtuneen sellaisia
muutoksia, jotka olisivat edellyttäneet inventoinnin päivittämistä.
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Suunnittelualueen inventoidut alueet ja kohteet

Mäki-Pappila, K1

Mäki-Pappilan talouskeskus sijaitsee mäenkumpareella, viljelysten keskellä. Vanhaan Etolan
ryhmäkylään on matkaa n. 400 m. Talo lienee siirtynyt nykyiselle paikalleen 1800-luvulla,
samoihin aikoihin useita kylän taloja muutti ryhmäkylästä sen lähellä oleville kumpareille.
Pihapiiri on muuttunut suuresti 1900-luvun jälkipuoliskolla. Pihassa on säilynyt talonpoikaista
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hirsirakentamista edustavana rakennuksena vuoraamaton paritupatyyppinen päärakennus, joka
rungoltaan on 1700-luvun puolivälistä.

Kirkonraunio, K1

Hämeenkosken kirkonkylä on syntynyt varhaiskeskiajalla. Koski mainitaan jo 1400-luvulla
Lammin kappelina. Nykyisen kirkon lähellä oleva linnamäki on muinaislinna. Ensimmäisen
kivikirkon rakentajaksi on arveltu Kurjalan kartanon herraa Arvid Henrikinpoika Tavastia. Pyhän
Laurentiuksen eli Laurin kirkon rauniot sijaitsevat Kurjalaan vievän Käikäläntien alkupäässä,
uhrilähteeksi arvellun Tervalan l. Ämmänlähteen partaalla. Kirkon rakennusajaksi on arvioitu
1400- ja 1500-lukujen vaihdetta. Historiallisten lähteiden mukaan kirkko oli v. 1597 pahoin
ränsistynyt ja raunioina 1700-luvulla. Kivikirkon matalille raunioille on pystytetty muistokivi.

Seurala, K1

Seuralan suuri, taajamakuvaa hallitseva rakennus sijaitsee Keskustien ja Asikkalantien
risteyksessä. Risteysalueesta on muodostunut 1900-luvulla taajaman ydinkeskusta. Seuralan
piha-alue on pienentynyt kevyenliikenteenväylän rakentamisen yhteydessä. Seurantalo on
rakennettu nuorisoseuran, suojeluskunnan ja palokunnan yhteistyönä vuosina 1939-40.
Hyvinkääläisen rakennusmestari Heikki Siikosen laatimat piirustukset valmistuivat jo v. 1932.
Muita osakkaita olivat Lotat, manttaalikunta, maatalousnaiset, maamiesseura, kunta, meijeri,
osuusliike, Kosken Kuohu ja Hollolan Hevosystäväin yhdistys.
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Toijalantien taajamakohta, K1

Puutteenkujan (Pätiläntie), Keskustien ja Toijalantien risteyksessä on pieni taajamakohta, jossa
muutamat säilyneet rakennukset luovat pikkukylämäistä raittitilaa kirkonmäelle nousevan
Toijalantien varteen. Kahdessa 1880-luvulla rakennetussa  liikerakennuksessa ulkoasu palautuu
1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen. Vaahteroiden ja syreenipensaiden somistamilla tonteilla on
lisäksi pitkät harjakattoiset, osittain hirsiset piharakennukset.

Kauppatalojen luota alkaa Puutteenkujana tunnettu tieosuus, jossa on säilynyt
pienimittakaavaista rakennuskantaa 1900-luvun alusta. Joen ja kosken luota on hävinnyt
Verkatehtaan asuin- ja teollisuusrakennuksia sekä myllyt.

Uusi-Jokela, K1

Uusi-Jokela on osa Koskenkylän Aakalan kantatilaa, joka isossajaossa siirtyi ryhmäkylän
ulkopuolelle Paumelaan. Talouskeskus on Teurojoen etelärannalla. Luoteessa on ns.
Puutteenkuja, joka on ollut verkatehtaan työntekijöiden ja myös itsellisten ammatinharjoittajien
asuinaluetta. Työväkeä asui myös Jokelan lähellä viljelysten reunalla. Verkatehtailija
kunnallisneuvos Antti Korhosen rakennuttama uusrenessanssia edustava päärakennus on
vuodelta 1888. Se on ainoa kartanomainen rakennus kirkonkylän alueella. Jokelan puutarha on
1900-luvulla muuttanut muotoaan. Vanhoista piharakennuksista on jäljellä hirsinen aittarakennus
ja jääkellari. Tehdaspatruunan kartano on toiminut hotellina, ravintolana ja vuokrattavana
juhlatilana.
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Kurjala, K1

Kurjala on vanhaa rälssiä ja Päijät-Hämeen vanhimpia aateliskartanoita. Se on lähellä Pääjärveä
avoimen viljelymaiseman keskellä. Pihaan johtaa pitkä vaahterakuja. Samassa maisematilassa on
Kurjalaan välillä kuulunut Käikälän kylän suurtilan talouskeskus 1900-luvulla rakennetuin
rakennuksin. Kurjala oli asumakartanona jo keskiajalla. Toista sataa vuotta se oli Tawast-suvun
omistuksessa. Viimeisiä aatelistaustaisia omistajia olivat Munsterhjelmit. Kurjalan 1700-luvun
keskivaiheilla rakennettua päärakennusta laajennettiin ja uudistettiin v. 1884 (Magnus
Schjerfbeck). Rakennuksen uusgoottilainen lasiveranta palautuu 1850-luvulle, ja Hämeen
kartanokulttuurin piirissä se on tyylillisesti ainutlaatuinen. Asuinpihan reunoilla on
siipirakennuksina vanha päärakennus ja väentuparakennus. Edellinen on tiettävästi rakennettu
kapteenin virkatalopiirustuksien mukaan (1600-1700-luku), mutta sen ulkoasu on uudistettu
kokonaisvaltaisesti. Väentuvan ulkoasussa on säilynyt virkatalon piirustuksen mukaisia koriste-
elementtejä, kuten ikkunoiden vuorilaudat. Vanhoista piharakennuksista mainittakoon myös suuri
viljamakasiini 1800-luvun puolivälistä.

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.
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Koskela ja Hankalan pellavaloukku, K1

Hankalan pellavaloukku sijaitsee vanhan Ylisen Viipurintien tuntumassa.  Vuonna  1888
Tampereen  Pellavatehdas  rakennutti Hankalankosken rannalle koneellisen
pellavanpuhdistuslaitoksen. Tehdas lopetti toimintansa v. 1955. Maassamme ainutlaatuinen
tehdasrakennus lähiympäristöineen on nykyään entisöity ja avoinna yleisölle. Miljööseen liittyvät
pellavaloukun ja liiterin lisäksi entinen johtajan asunto- ja konttorirakennus (1880-

luku, yläkertaan tehty muutoksia) piharakennuksineen ja puutarhoineen sekä vanha väentupa ja
pellavansäilytysaitta. Paja on taiteilija Martti Salmenlinnan ajoilta. Patoaltaan vastarannalla,
rantapenkereen päällä on Yli-Hankalan talouskeskus, entinen kestikievari.

Kotiseutumuseo ja lainajyvästön makasiini, K1

Kosken kotiseutumuseo avattiin yleisölle v. 1958. Kirkonmäen rinteeseen, museoalueelle, on
siirretty Etolan Mustiston vuonna 1836 rakennettu päärakennus ja kaksikerroksinen luhtiait-

ta Hyväneulan kylästä. Näiden vieressä on Lainajyvästön hirsirunkoinen, rapattu makasiini
(1859). Makasiini on kirkonseuduille  tyypillinen  historiallinen  rakennus,  ja Hämeenkoskella se
täydentää kirkonmäen klassististen rakennusten ryhmää 1820-1870-luvuilta.

Etolan kylä, A1

Etolan pellot ja kyläkeskus sijaitsevat Pääjärven tuntumassa kaakko-luode suuntaisen
harjualueen viljavalla reuna-alueella. Ryhmäkylää muutti suuresti v. 1930 päättynyt uusjako.
Samoihin aikoihin kylän kohdalla olleet maantien mutkat suoristettiin. Etolan

laajaa avointa kylämaisemaa luonnehtivat isonjaon synnyttämä kumpareasutus (toistuva
maisema-aihe Etolasta aina Hyrkkälään) sekä Viipeilänmäen laidunalueet. Lisäksi kylästä on
edelleen paikannettavissa muuta tiiviimmän rakennuskannan pohjalta vanha kylätontti.
Uusjaossa kyläkeskustaan jääneiden talojen pihapiirit suurenivat, päärakennukset ovat 1910-
luvulta. Niiden ulkoasuun on tehty korjauksissa muutoksia. Sivukujilta löytyy edelleen
raittimaista tilaa. Pihoissa on hirsiaittoja.
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Kosken kylän kulttuurimaisema, A1

Kosken kylässä oli vuoden 1539 maakirjan mukaan 6 taloa. Kirkollinen toiminta siirtyi pois
kylätontin tuntumasta v. 1735, kun uusi puukirkko rakennettiin nykyiselle kirkonmäelle. Pienen
maatalousvaltaisen kirkonkylän koskipaikalle kasvoi teollisuusyhdyskunta

1800-luvulla. Nykyään vanha kylätontti on taajaman reuna-aluetta itäpuolella n. 1 km päässä
vanhasta kylätontista. Maatalot sijaitsivat vielä 1800-luvun alkupuolella tiiviinä ryhmäkylänä
Kurjalaan ja Käikälään vieneen tien varressa, Ylisen Viipurintien tuntumassa. Ryhmäkylä hajosi
isonjaon ja tilakauppojen myötä. Kantataloista on paikallaan enää Tervala. Sitä ympäröivässä,
historiallisessa viljelymaisemassa on lisäksi Kalkelan ja Heikkilän talot. Heikkilän talouskeskus
rakennuksineen on maisemakohde kuten myös Tampareentien eteläpuolella sijaitsevat Porvolan
kylän Rekola, Seppälä, Hovi ja Korremäki. Ne ovat kirkonseudun kulttuuriympäristöä, missä
huomio kiinnittyy suuriin, harjakattoisiin ja lautaverhoiltuihin 1900-luvun alkupuolen
päärakennuksiin.

Kirkko ja hautausmaa, A1

Kirkkomäellä on ollut kirkollista toimintaa jo vuodesta 1735, jolloin  valmistui  puukirkko
hautausmaan  kohdalle. Aikaisemmat kirkot olivat sijainneet alavammalla maalla uhrilähteen
lähellä. Nykyinen tiilikirkko valmistui vuoteen 1870 mennessä. Samana vuonna Koski itsenäistyi
omaksi kirkkoherrakunnakseen. Se oli vuodesta 1541 ollut Lammin kappeliseurakuntana.
Tiilikirkon uusklassilliselle ulkoasulle on ominaista tiilijulkisivu, pyörökaaren käyttö ikkunoissa ja
ovien yläpuolisissa ikkunoissa, päätyjen ruusuikkunat ja julkisivujen symmetrisyys. C. L. Engelin
suunnittelema kellotapuli rakennettiin v. 1821-1826. Kirkkopiha on aidattu kiviaidalla.
Hautausmaalla eli vanhalla kirkkomaalla on nurmipintaiset hauta-alueet ja hiekkapintainen
käytäväverkko. Von Essen suvun hautakappeli on mahdollisesti 1800-luvun lopusta. Maahan
muurattu holvi on Leinelän Ylöstalon hautakappeli. Kirkonmäen rinnepuuston suunnitelmallisella
avaamisella kirkko ja tapuli tulisivat nykyistä paremmin esille maiseman tunnusrakennuksina, ja
kirkkomaalta puolestaan avautuisi enemmän näkymiä ympäröivään kulttuurimaisemaan.

Kaunkorven kylä, A1

Kaunkorven kylä sijaitsee Hollolan rajan lähellä, Hämeenkosken kirkonkylästä n. 5 km itään.
Alueella ei ole suurempia jokia tai järviä. Kumpareiset maat jäävät harjujakson (Kukonharju) ja
laajan Pinnolansuon välimaastoon. Vuoden 1539 maakirjan mukaan kylässä oli 3 taloa. Pitkälti
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toistakymmentä taloa käsittänyt ryhmäkylä alkoi väljentyä jo 1800-luvun jälkipuoliskolla. Tulipalo
tuhosi kylän rakennuksia v. 1879. Viimeiset talojen muutot tapahtuivat 1930-luvulla. Vanhan
kylätontin paikantaa edelleen teiden risteyksestä, mäen harjanteelta. Kaunkorventien alkupäähän
muodostuu raittimainen tila Alitalon talouskeskuksen 1800-luvun rakennuksista sekä entisen
Markulan kaupan (1920-luku) ja Eerolan pientalon rakennuksista 1900-luvun alkupuolelta.
Mäkelän rakennukset on rakennettu 1900-luvun jälkipuoliskolla vanhaa luhtiaitaa lukuun
ottamatta. Risteyksessä on säilynyt pieni, hirsinen palokalustohuone. Kyläkeskustaa ympäröivien
kumpuilevien peltojen luona on maataloja 1900-luvun kolmen ensimmäisen vuosikymmenen
aikana rakennetuin rakennuksin.

Vanhatien 241 lähiympäristö

Huljalan kylässä vanhan Viipurintien varrella on säilynyt yhtenäinen pienimittakaavainen
hirsirakennusten ryhmä.  Rakennukset  ilmentävät vuosisataista asumisen perinnettä ja 1800-
luvun lopun rakentamista pihapiireineen ja piharakennuksineen.

Tupalan Terijoen kartano

Tupalan tilan historia ulottuu 1700-luvun alkuun. Päärakennus on Terijoelta siirretty rakennus.

2.4 Yhdyskuntarakenne

2.4.1 Väestön rakenne ja kehitys

Hämeenkosken kunnan asukasmäärä on 2 085 (31.1.2014), josta taajaman asukasmäärä on noin
puolet. Taajaman asuinrakennuskannasta suurin osa on pien- ja rivitaloja. Keskustien varrella on
muutama 2-3 -kerrroksinen asuin- ja liikerakennus. Kaupalliset palvelut ovat keskittyneet
Keskustien varrelle sekä valtatien 12 varrella sijaitsevaan liikekeskukseen.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Hämeenkosken asukasluku on vuonna 2020 2 169
asukasta, vuonna 2030 2 247 asukasta ja vuonna 2040 2 289 asukasta.
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2.4.2 Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenteeltaan osayleiskaava-alueen keskiosaan Keskustien ja Asikkalantien varrelle
sijoittuva keskustaajama on rakentunut melko tiiviisti. Keskustaajaman pohjoispuolelle sijoittuu
Etolan kylä ja eteläpuolelle Leinelä-Hyväneulan kyläalue. Ojastenmäen alueella on pienkylämäisiä
piirteitä. Muutoin kaava-alue on maaseutua.

Suunnittelualueen ja lähiympäristön yhdyskuntarakenne (Oiva-paikkatietopalvelu)

2.4.3 Asuminen

Suunnittelualueen asuminen on keskittynyt Kirkonkylän alueelle, joka on pääasiassa rivi- ja
pientaloasutuksesta koostuva taajama. Kirkonkylän asuinalueita ovat Hankala, Ilola, Kukkola,
Tonttila, Valkinranta ja Viianporras. Uusin alue näistä on Valkjärven etelärannalle sijoittuva
Valkinrannan pientaloalue.

Vapaa-ajan asuntoja koko Hämeenkosken alueella on runsaasti asukaslukuun nähden, 562 kpl
vuonna 2009. Suunnittelualueella loma-asuntoja sijaitsee Valkjärven ja Teurajoen rannoilla.

2.4.4 Palvelut

Osayleiskaava-alueen palvelut ovat keskittyneet keskustaajaman alueelle. Keskustassa ovat
peruspalvelut kuten koulu, ruokakaupat, posti, pankki, kirjasto ja terveyskeskus.

Hämeenkosken koulu sijaitsee Huhdintien varrella. Koulu on yksisarjainen alakoulu (1-6). Koulun
yhteydessä toimii esikoulu. Yläluokkien (7-9) opetus järjestetään Hämeenlinnan Lammilla.
Hämeenkosken koulun oppilasmäärä on 171 oppilasta. Hämeenkosken koulun yhteydessä toimii
myös päiväkoti. Kunnanvirasto, vanhainkoti sekä terveyskeskus muodostavat yhtenäisen



37

kokonaisuuden Teuronjoen varrella. Lisäksi keskustaajaman alueella sijaitsee kirjasto ja
yhteispalvelupiste.

Kaupallisia palveluja on keskustassa sekä valtatien 12 varrella. Keskustassa sijaitsevat
ruokakauppa ja kaksi ravintolaa. Valtatien varrelle sijoittuu Koskikartanon kahvila-ravintola sekä
ruokakauppa. Lisäksi keskustaajaman alueella on pankki, paloasema, kampaamo sekä apteekki.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista Hankalan Pellavaloukussa toimii kesäisin kahvila ja
tiloja voi vuokrata juhla- ja kokouskäyttöön. Myös Jokelan kartano, Seuralan seurojentalo ja
Tulimäen matkailutila tarjoavat tiloja juhla- ja kokouskäyttöön.

Hämeenkosken keskustaajaman palvelut

2.4.5 Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Teollisuus ja työpaikka-alueet sijaitsevat valtatie 12 varrella. Keskustaajamassa on laaja
teollisuusalue, jolla on ollut sahatoimintaa.

2.4.6 Virkistys

Hämeenkosken keskustaajaman alueella on lukuisia virkistysmahdollisuuksia. Hämeenkosken
koulun yhteydessä toimii Koskihallin liikuntahalli. Hallilla on kuntosali sekä ampumarata ilma-
aseille. Lisäksi yksityiset voivat vuokrata sitä juhla- tai liikuntakäyttöön.

Asikkalantien varrella on Hämeenkosken yleisurheilukenttä, jonka kupeessa on 1,2 km pituinen
valaistu pururata. Uimarantoja keskustassa on Valkjärven ja Lanon rannalla.

Teuronjoki virtaa keskustaajaman läpi kohti Kärkölän viljelysalueita ja edelleen
Mommilanjärveen, josta on yhteydet Janakkalaan ja Vanajaveden reiteille. Hämeenkosken ja
Kärkölän puoleinen reittiosuus on reilun 30 km mittainen kokonaisuus koskineen, suvantoineen ja
kauniine maisemineen.



38

Talvisin kunnan ylläpitämiä hiihtolatuja ovat yleisurheilukentän pururadan latu, Valkjärven
kiertävä latu ja luistelu-ura sekä Kukonharjun 10 km pituinen latu. Talvisin voi harrastaa myös
avantouintia Teuronjoen rannan uintipaikalla.

2.4.7 Liikenne

Suunnittelualueen halki kulkee valtakunnallisesti merkittävä valtatie 12, jolla liikkui vuonna 2014
noin 6100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatieltä haarautuu Keskustie (mt 3172), jonka ympärille
Hämeenkosken keskustaajama on muodostunut. Keskustieltä haarautuvat pohjoiseen johtava
Asikkalantie sekä Hollolaan johtava sorapintainen Kaunkorventie. Liikennemäärät Keskustiellä
ovat länsipäässä keskimäärin 460 ja itäpäässä 1500, Asikkalantiellä noin 1300 ja
Kaunkorventiellä noin 80 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatien 12 liittymätiheys suunnittelualueen
kohdalla ei vastaa tällä hetkellä valtatielle yleisesti asetettuja ohjearvoja, minkä lisäksi raskaan
liikenteen suuri osuus (12 %) heikentää liikenteen sujuvuutta.

Valtatien eteläpuolella olevista teistä merkittävin on Kärkölään johtava Huljalantie (seututie 295),
jonka keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on 700 ajoneuvoa. Pienempiä ja sorapintaisia
teitä ovat Uusi-Pätiläntie, Toijalantie, Huhdintie ja Porvolantie. Kaikkien näiden teiden
keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä jää alle sataan ajoneuvoon.

Suunnittelualueen tiestö
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Lähiympäristön vuoden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (Tierekisteri 2014)

Keskustien yhteydessä tien alkupäästä Hämeenkosken koululle asti kulkee kevyen liikenteen
väylä. Sama väylä jatkuu myös Asikkalantietä pohjoiseen noin kahden kilometrin verran.
Jalankulun ja pyöräilyn alikulku on valtatiellä 12 Keskustien itäisen liittymän kohdalla. Muut
alueella olevat alikulut palvelevat lähinnä maatalouskäyttöä.

Jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä bussipysäkit Hämeenkoskella nykytilanteessa

Hämeenkosken joukkoliikenne perustuu pitkälti Lahden sekä Lammin ja Lahden sekä
Hämeenlinnan välisiin yhteyksiin. Lisäksi Turun ja Tampereen suunnan pikavuoroliikenne tarjoaa
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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.

Valtatiellä 12 on vuosina 2009-2013 tapahtunut 28 onnettomuutta, joista 3 johti
loukkaantumiseen ja 1 kuolemaan. Suunnittelualueen itäpäässä valtatien onnettomuudet ovat
olleet pääasiassa moottoriajoneuvo-onnettomuuksia ja länsipäässä eläinonnettomuuksia.

Suunnittelualueella tapahtuneet onnettomuudet vuosina 2009-2013

2.4.8 Tekninen huolto

Hämeenkosken vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kattaa käytännössä koko keskustaajaman
asemakaavoitetun alueen sekä Ojastenmäen teollisuusalueen. Nykyisten suunnitelmien mukaan
vesihuoltoaluetta ei olla laajentamassa maakuntakaavan mukaisille laajenemisalueille Valkjärven
itäpuolelle, Lanonjärven länsirannalle tai valtatie 12 ja Kukkolan alueen välille.

Hämeenkosken keskusta on Kymenlaakson Sähkön toiminta-aluetta.

Hämeenkoskella on kaukolämpölaitos. Laitos käyttää polttoaineenaan ensisijaisesti paikallisesti
tuotettua puuhaketta ja toissijaisesti palaturvetta. Biolämpölaitos toimittaa lämmön
kunnantalolle, koululle, palvelutaloille ja n. 4 km pituiseen kaukolämpöverkkoon kunnan
keskustan alueella.

Yhdyskuntajätteet kuljetetaan Hämeenkoskelta Lahteen.
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Ote Hämeenkosken vesihuollon nykytilanne- ja suunnitelmakartasta (Ramboll)

2.4.9 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Pikku-Lanon rannan ja Teuronjoen rannalla on aikoinaan toiminut saha. Toiminta alueella on
loppunut 2000-luvulla. Nykyisin alueella toimii bioterminaali, jossa varastoidaan haketta. Alueella
on tehty paljon puhdistustoimenpiteitä ja puhdistettu alue teollisuus- ja työpaikka-alueiden
edellyttämälle tasolle.

Suunnittelualueen läpi kulkeva valtatie 12 aiheuttaa melua. Melua on selvitetty Keskustien
liittymien välisellä alueella vuonna 2010 Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta (A-Insinöörit).
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Meluvyöhykkeet VT 12 varressa nykytilanteessa päiväaikaan (Meluselvitys A-Insinöörit 2010)

2.4.10 Maanomistus

Osayleiskaava-alue on pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Hämeenkosken
kunnalla on maanomistusta keskustaajaman, Ojastenmäen, Lanonpohjan sekä Kylmälän alueella.

Maanomistuskartta
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2.5 Suunnittelutilanne

2.5.1 Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa maakuntakaava 2006 (vahv. 2008). Hämeenkosken keskusta on
määritelty taajamatoimintojen alueeksi (A). Valtatie 12 varrelle sijoittuu teollisuus- ja varastoalue
(T). Valtatie 12 ympäristö on määritelty kehittämisen kohdealueeksi (kk3).

Tärkeitä vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita alueella sijaitsee kolme kappaletta (pv43,
pv46 ja pv47). Alueen itäosaan sijoittuu erityinen pohjavedensuojelualue (pve5).
Keskustaajaman itä- ja länsipuolelle sijoittuu kolme arvokasta harjualuetta tai muuta geologista
muodostumaa (ge12, ge13 ja ge14).  Ojastenmäen alueelle sijoittuu kaksi käytöstä poistettua tai
poistuvaa jätteenkäsittelyaluetta (EJm502 ja EJm509).

Hämeenkosken keskustan ja Pääjärven väliselle alueelle sijoittuu kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma19) sekä kulttuurihistorian tai maiseman kannalta
valtakunnallisesti merkittävä alue (kmv24). Alueelle sijoittuu kolme luonnonsuojelualuetta
(SL537, SL548 ja SL505). Muinaismuistokohteita alueelle sijoittuu kahdeksan ja
muinaismuistoalueita yksi (SM3).

Alueen halki kulkeva Valtatie 12 on määritelty merkittävästi parannettavaksi valtatieksi (vt12).
Liittymät valtatieltä Keskustielle on määritelty uusiksi eritasoliittymiksi. Keskustie on määritelty
merkittäväksi yhdystieksi (yt47), kuten myös Asikkalantie (yt46) ja Uusi-Mieholantie (yt48).
Huljalantie on määritelty seututieksi (st19). Keskustaajaman halki kulkevaa Teuronjokea pitkin
kulkee melontareitti (m6). Alueen länsiosassa kaakosta luoteeseen kulkee voimalinja (z) ja
itäosassa koillisesta lounaaseen kulkee päävesihuoltolinja (v).

Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta 2006. Osayleiskaava-alueen rajaus on lisätty karttaan
punaisella viivalla.
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MAAKUNTAKAAVAN MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

Taajamatoimintojen alue

Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten
keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä
liikennealueita, virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita sekä
näiden tarvitsemia laajentumisalueita.

Keskustatoimintojen alue (kohdemerkintä)

Merkinnällä osoitetaan palveluiltaan kuntatasoisten palvelu-, hallinto- ja muiden
toimintojen sekä asumisen alueita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen.
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö.

Teollisuus- ja varastoalue

Merkintää käytetään osoittamaan seudullisesti merkittäviä teollisuus- tai
varastotoimintojen alueita.

Kehittämisen kohdealue

Merkinnällä osoitetaan kaupunki  ja  kuntavyöhykkeitä,  joihin  kohdistuu maakunnallisesti
tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue

Merkinnällä osoitetaan aineellisen kulttuuriperinnön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeä alue, joka sisältää useampia erilaisia valtakunnallisia tai maakunnallisia aineelliseen
kulttuuriperintöön tai maisemaan liittyviä inventoituja arvoja.  Alueilla, joille on
aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, ensisijaisen maankäyttömuodon määrää
aluevarausmerkintä.

Kulttuurihistorian tai maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt ja
valtakunnalliset maisema-alueet.

Merkittävästi parannettava valtatie/kantatie

Kauko- ja seudulliselle moottoriajoneuvoliikenteelle osoitettu korkealuokkainen väylä.

Uusi eritasoliittymä

Uudet eritasoliittymät on esitetty pääosin tiehallinnon yleissuunnitelmien mukaisesti.

Melontareitti

Merkinnällä osoitetaan melontaan soveltuvia reittejä.

Ohjeellinen ulkoilureitti

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisten ulkoilureittien yhteystarpeet taajamien
ulkopuolella.

Voimalinja

Merkinnällä osoitetaan 110 kV:n ja sitä suuremmat johtolinjat.

Päävesihuoltolinja

Käytöstä poistettu tai poistuva jätteenkäsittelyalue

Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
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Erityinen pohjavedensuojelualue

Merkinnällä osoitetaan luonnontilaisia ja riskittömiä alueita tulevaisuuden ylikunnallista
vedenhankintaa varten.

Luonnonsuojelualue

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja
alueita.

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostelma

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita harjualueita.

Maaseutumainen alue

Ote maakuntakaavaehdotuksesta 2014. Kaava-alueen rajaus on lisätty karttaan punaisella viivalla.

Maakuntaliitto valmistelee maakuntakaavaa 2014, joka on ehdotuksena nähtävillä 4.5.-
12.6.2015 välisenä aikana. Tarkistuksena voimassa olevaan maakuntakaavaan 2006
osayleiskaava-alueelle on osoitettu kaksi tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta (tv).

Kehittämisen kohdealue (kk4 Hämeenkosken VT12 varsi) on osoitettu hieman laajempana.
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. Aluekohtainen suunnittelumääräys: Alueen tarkemmalla suunnittelulla kehitetään
valtateiden liikennejärjestelyjä sekä työpaikkatoimintoja, palveluja ja asumista niin, että taataan
turvallisuus ja yhdyskuntarakenteen eheys.

Kulttuuriympäristöjä ja maisemia on inventoitu 2006 vuoden jälkeen sekä maakunnallisesti että
valtakunnallisesti. Osayleiskaava-alueelle on osoitettu nyt laajemmalti kulttuuriympäristön tai
maiseman kannalta arvokkaita alueita.
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2.5.2 Yleiskaava

Hämeenkosken keskustaan on laadittu Kirkonseudun osayleiskaava ja se on hyväksytty
kunnanvaltuustossa vuonna 1996. Kaavalla ei ole oikeusvaikutuksia ja se on osin vanhentunut.

Ote Kirkonseudun osayleiskaavasta

Pääjärven ranta-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Pääjärven rantaosayleiskaavaa, joka on
hyväksytty kunnanvaltuustossa vahvistettu vuonna 1994. Suunnittelualue rajautuu Pääjärven
rantaosayleiskaavaan.

2.5.3 Voimassa oleva asemakaava

Yleiskaavoitettavalla alueella sijaitsee Hämeenkosken kunnan keskustan asemakaavoitettua
aluetta noin 257 ha. Lisäksi kaava-alueella on vireillä asemakaava Heikkilän alueelle.

Suunnittelualueen asemakaavoitetut alueet
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2.5.4 Rakennusjärjestys

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

2.5.5 Pohjakartta

Pohjakarttana käytetään Maamittauslaitoksen laatimaa rasterimuotoista 1:25000
peruskartta-aineistoa, joka vastaa tietosisällöltään ja kuvaustekniikaltaan peruskarttaa.
Yleiskaava esitetään mittakaavassa 1:10000.

2.5.6 Suojelupäätökset

Yleiskaavoitettavalla alueella sijaitsee kaksi perustettua yksityistä luonnonsuojelualuetta;
Siikamäen (YSA202374) ja Kangastenmäen (YSA045148) luonnonsuojelualueet. Siikamäen
luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 1,7 ha ja se on perustettu soidensuojeluohjelmaan
kuuluvan Heinäsuon suojelun toteuttamiseksi. Kangastenmäen noin 6 ha suojelualue sijaitsee
Ahvenaistenharjun pohjoisosassa ja siihen kuuluu sekä suo- että harjuluontoa.

Lisäksi alueella on kaksi luonnonsuojelulain 29 § mukaista pähkinäpensaslehtoa, joista on tehty
suojelupäätös; Ahvenaisten Pähkinärinne (koostuu vierekkäisistä alueista ja rauhoituspäätöksistä
LTA202050, LTA202051 ja LTA202052) sekä Toijalan suppien pähkinäkohde (LTA300099).

Suunnittelualueen perustetut luonnonsuojelualueet ja luontotyyppien suojelupäätökset

2.5.7 Valtatien 12 parantaminen

Valtatielle 12 on laadittu vuonna 2007 kehittämissuunnitelma, jossa on esitetty valtatien 12
tavoitetila sekä ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat toimenpiteet. Tavoitetilaksi on esitetty
nopeusrajoitus 100 km/h ja kaksi eritasoliittymää Keskustien itä ja länsipäihin valtatielle 12.
Eritasoliittymät on esitetty myös voimassa olevassa maakuntakaavassa vuodelta 2006.
Ensimmäisessä vaiheessa Hämeenkosken kohdalle on kehittämissuunnitelmassa esitetty
Keskustien itäpään eritasoliittymä ja siihen liittyvät tie- ja liittymäjärjestelyt alikulkuineen.
(Tiehallinto 2007).

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. Nykyisten neljän nelihaaratieliittymän tilalle on tarkoitus
toteuttaa turvallisemmat liittymäratkaisut ja poistaa muita liittymiä rinnakkaistiejärjestelyillä.
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Paikalliselle liikenteelle on lisäksi tarkoitus toteuttaa alikulkuyhteyksiä valtatien poikki, mutta
tiesuunnitelma ei sisällä eritasoliittymiä. (Uudenmaan ELY-keskus 2010).

Vuonna 2014 laaditussa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on esitetty tavoitteeksi
parantaa auto- ja tavaraliikenteen palvelutasoa valtatiellä 12 tyydyttävästä erittäin hyvään, mikä
tarkoittaa matka-aikojen erittäin hyvää ennakoitavuutta ja väylien erittäin hyvää
liikennöitävyyttä sekä harvoin esiintyviä ruuhkia. (Päijät-Hämeen liitto 2014).

Ote yleiskartasta, valtatien 12 parantaminen Hämeenkosken kohdalla (Uudenmaan ELY-keskus 2010)

2.5.8 Alueelle laaditut tai aikaisemmat selvitykset, mm. inventoinnit

Kaavan laadinnan aikana on tehty seuraavat selvitykset/suunnitelmat:

· luontoselvitys, ml. linnusto ja liito-oravat

· maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

· liikennetarkastelu kokoojakatujen linjauksista

· arkeologinen inventointi

· pohjavesiselvitys Ahvenaisten pohjavesiolosuhteiden ja vedenottamon sijainnin
määrittelemiseksi

Maisemaselvityksen tieto on sisällytetty kaavaselostukseen. Muista selvityksistä on lisäksi
erillinen raportti kaavan liitteenä.
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3. SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 Osayleiskaavan suunnittelu

Hämeenkosken keskustan ja ympäristön osayleiskaavan tarkoituksena on tarkistaa ja suunnitella
kunnan keskeisten alueiden maankäyttö sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen toimivuus vuoteen
2035. Osayleiskaavan suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa korostuvia suunnittelualueelle
ominaisia teemoja ovat mm. liikenne, pohjavesialueet, vesistöt, maa-ainestenotto, maisema,
kulttuuriympäristöt ja virkistysreitit. Osayleiskaavassa käsitellään sekä taajamarakennetta että
sen läheisiä maaseutualueita kylineen.

Tarkoitus on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka korvaa kunnan
oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan. Osayleiskaava laaditaan vastaamaan toteutunutta
maankäyttöä ja kunnan tavoiteltua kehitystä.

Kaava laaditaan ja sen vaikutukset arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen (MRL,
MRA) mukaisena prosessina, jonka lopputuloksena on MRL:n mukainen osayleiskaavaehdotus.

Tehtävään kuuluu maakuntakaavaluonnoksessa esitettyjen mahdollisten tuulivoima-alueiden
soveltuvuuden arviointi tuulivoimarakentamiseen.

Osayleiskaavatyön yhteydessä selvitetään Valkjärven ja Leppälammin taajaman ulkopuolisten
alueiden mahdollinen rantarakennusoikeus, siltä osin kun alueet ovat suunnittelualueella.
Teuronjoen rantarakennusoikeuksia selvitettiin, mutta selvityksen perusteella todettiin että
kaavalla ei ratkaista Teuronjoen rantarakennusoikeuksia. Tämä siksi, että rakennusoikeutta
muodostuu vain vähän ja rannat rajoittuu peltoihin, joissa rakentaminen ei ole maisemallisten
tekijöiden kannalta tarkoituksen mukaista.

Yleiskaavaa ei laadita siten, että sitä on mahdollista käyttää osayleiskaavaan perustuvien
tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena (MRL 77a §) eikä sitä käytetä suoraan
kyläalueiden rakennusluvan perusteena (MRL 44§).

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Hämeenkosken kunta (khall. 28.5.2012 § 108) on päättänyt laatia kunnan keskustaajamaan ja
sen läheisille maaseutualueille osayleiskaavan.

3.3 Osallistuminen ja viranomaisyhteistyö

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

Kaavatyötä on ohjannut kunnan nimeämä ohjausryhmä.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL § 66) järjestettiin 5.6.2014, jonka muistio on
selostuksen liitteenä 8. Lisäksi työn aikana järjestettiin kaksi viranomaistyöneuvottelua
4.11.2014 ja 29.5.2015.

Osallistumis- ja arviointiohjelmasta sekä valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen materiaalista
pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

· Hämeen ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue
· Uudenmaan ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue
· Päijät-Hämeen liitto
· Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo
· Päijät-Hämeen pelastuslaitos
· Puolustusvoimien pääesikunta, Ilmavoimat
· Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
· Hollolan kunta
· Hämeenlinnan kaupunki
· Hämeenkosken tekninen lautakunta
· Hämeenkosken ympäristölautakunta
· Hämeenkosken sivistyslautakunta
· Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, ympäristöterveyskeskus
· Metsähallitus
· Hämeenkosken Biolämpö Oy
· Kymenlaakson Sähkö Oy



50

· DNA verkko
· Hämeenkosken Yrittäjät
· MTK Hämeenkoski
· Keski-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys ry

Kaavasta on järjestetty osallisille kaksi työpajaa; tavoitevaiheen työpaja 5.6.2014 ja
kaavaluonnosvaiheen työpaja 5.2.2015.

3.4 Osayleiskaavan tavoitteet

3.4.1 Kunnan asettamat tavoitteet

Osayleiskaavan tarkoituksena on luoda kestävän kehityksen mukaiset edellytykset kunnan
asumisen, palvelujen ja elinkeinoalueiden kehittämiselle.

Keskustaajamassa tavoitteena on ohjata kunnan uusien asuin-, työpaikka- ja teollisuusalueiden
sekä kaupan ja palveluiden sijoittumista, asemakaavoitusta ja toteuttamisjärjestystä.
Tavoitteena on myös selvittää taajama-alueen mahdolliset muuttuvat maankäytön alueet ja
suunnitella niille sopiva uusi maankäyttö.

Kylä- ja haja-asutusalueiden suunnittelun tavoitteena on maaseutuelinkeinojen
toimintaedellytysten turvaaminen ja lisärakentamisen yleispiirteinen ohjaaminen kylä- ja
maisemarakenteen periaatteiden mukaisesti. Maaseutualueiden rakennusoikeuksia ei mitoiteta
eikä yksittäisiä rakennuspaikkoja osoiteta osayleiskaavassa.

Liikenteellisenä tavoitteena on päivittää yleiskaava vastaamaan valtatien 12 parantamisen
linjauksia ja sovittaa maankäytön ja liikenneverkon kehittäminen yhteen. Erityisesti suunnitellaan
jalankulun ja pyöräilyn turvallinen verkosto ja joukkoliikennepysäkkien sujuva ja turvallinen
saavutettavuus.

Virkistys- ja viheralueisiin liittyviä tavoitteita ovat Teuronjoen virkistyskäytön turvaaminen sekä
muiden taajaman keskeisten virkistys- ja liikunta-alueiden osoittaminen.

Tavoitteena on laajentaa taajamaa ensisijaisesti olemassa olevien ja suunniteltujen verkostojen
yhteyteen. Yleiskaavan tavoitteena on edistää uusiutuvaa energian käyttöä ja taajaman
ydinalueella kaukolämmön käyttöedellytyksiä.

3.4.2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Maakuntakaava

Osayleiskaavaa ohjaa voimassa oleva maakuntakaava. Valmisteilla olevan maakuntakaavan
tavoitteet ohjaavat osaltaan yleiskaavan suunnittelua.

3.4.3 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut laadulliset tavoitteet

Laajojen pohjavesialueiden myötä tavoitteena on maankäytön, maa-ainesten oton ja pohjavesien
suojelun yhteensovittaminen. Tavoitteena on analysoida pohjavesiolosuhteet sillä tarkkuudella,
että osayleiskaavassa voidaan osoittaa alueelle sopiva maankäyttö.

Tavoitteena on suunnitella maankäyttö siten, että sillä ei ole haitallista vaikutusta alueen
vesistöjen, järvien ja jokien veden laatuun.

Luonnonympäristön osalta tavoitteena on suojelupäätöksiin ja luontoselvityksiin perustuen
edistää luonnon monimuotoisuuden ja erityisten luontoarvojen säilymistä.

Osayleiskaavan tavoitteena on sovittaa maankäytön tehokkuus ja sijoittuminen siten, että
kunnan kehittyessä Hämeenkoskelle tyypillinen maisemarakenne ja mittakaava säilyvät.

Maankäyttö suunnitellaan siten, että rakennettu kulttuuriympäristö, kulttuurimaisema ja
arkeologinen perintö ovat luonteva voimavara kehittyvässä kunnassa.

3.4.4 Osallisten tavoitteet

Osayleiskaavasta järjestettiin tavoitetyöpaja 5.6.2014 kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma
oli asetettu nähtäville. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkeä. Työpajassa osallistujien piirtämien
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karttamerkintöjen ja yhdessä käytyjen keskustelujen pohjalta laadittiin koostekartta, jossa on
esitetty kaava-alueelle kohdistuvia tulevaisuuden toiveita ja tarpeita.

Koostekartta tavoitetyöpajan kehittämisideoista. Kartta on suuremmassa koossa selostuksen liitteenä 4.

3.4.5 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointiohjelmasta ja valmisteluvaiheen nähtävilläolo aineistosta
annettiin 15 lausuntoa ja 28 mielipidettä. Saatujen lausuntojen johdosta tarkistettiin seuraavia
asioita kaava-aineistoon:

· luontoselvityksiä liito-oravien ja linnuston osalta

· kaupan ja palvelualueiden määräyksiä

· VT 12 parannusten esittämistapaa

· poistettiin Kukonharjun tuulivoimaselvitysalue

Valmisteluvaiheen nähtävilläolon aikana, 5.2.2015 järjestettiin työpaja, jossa osallistujat saivat
kommentoida kaavaluonnosta. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä. Mielipiteiden ja työpajassa
käytyjen keskustelujen pohjalta kaavaan tarkistettiin mm seuraavia asioita:

· maatilojen talouskeskusten sijainnit ja rajaukset

· maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden kaavamääräys

· asuntoreserviasuinalueiden rajaukset

· keskusta-alueen rajaus

· MU-alueiden rajaus

Lisäksi kaavaan tehtiin muita pienempiä tarkistuksia saadun palautteen ja suunnittelussa esiin
nousseiden asioiden vuoksi.

3.4.6 Kaava-asiakirjojen tarkistaminen ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo aineistosta annettiin 10 lausuntoa ja 4 muistutusta, joista yhdessä
oli 88 allekirjoittanutta. Kooste saadusta palautteesta on kaavaselostuksen liitteenä 11. Liitteessä
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on myös palautteeseen annetut vastineet sekä alkuperäiset versiot lausunnoista ja
muistutuksista. Palautteen perusteella kaavakarttaa tarkistettiin seuraavasti:

· Kohdenumerointi korjattu puhdistettava/kunnostettava maa-alue -merkinnän osalta
(saa)

· Arvokas luontomaisema –merkinnän (mal) suunnittelumääräykseen on lisätty seuraava
lihavoitu tekstinosa: Maankäytössä, rakentamisessa ja ympäristöä pysyvästi
muuttavissa toimenpiteissä on huomioitava alueen lähi- ja kaukomaisema-arvot.

· Kurjalan ja Käikälän suojelu- ja muinaismuistoalueet (sm/18, sm/19)) on lisätty
karttaan.

· Linnakallion pistemäinen sm-kohde (sm/8) on muutettu aluemerkinnäksi.

· Suojelu-/muinaismuistokohde tai –alue –merkintään on lisätty suunnittelumääräys:
Alueella sijaitsee Muinaismuistolailla (29511963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on lain
nojalla kielletty. Peltoviljely, laiduntaminen ja metsä- talous on sallittua. Kaikista
muista aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava Museoviraston tai
Maakuntamuseon kanssa.

· Osayleiskaavan merkintöihin ja määräyksiin on lisätty aluerajausmerkintä
kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen osalle

· Kaikkiin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeisiin määräyksiin (luo-1,
luo-2, luo-3 ja luo-4) on lisätty määräys: Metsätalous on sallittua kohteen
ominaispiirteet huomioiden.

· Tuulivoimaloiden selvitysalue merkintään on lisätty seuraavat suunnittelumääräykset:

Tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa koko alueella on
varmistettava, ettei asutukselle aiheudu melusta tai välkkeestä johtuvaa kohtuutonta
rasitusta tai terveyshaittaa

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on hankkeelle saatava hyväksyntä
puolustusvoimien Pääesikunnalta.

Hankkeisiin liittyen puolustusvoimat (Pääesikunta) antaa erikseen pyydettäessä yleensä
omat erilliset lausunnot tutkavaikutuksien tarkemmasta selvittämistarpeesta ja
tuulivoimalahankkeiden hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta.

Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi VTT:llä. Arvion
tarkemman tutkaselvityksen tekemisen tarpeesta tekee Pääesikunta (operatiivinen
osasto) saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot (tuulivoimaloiden
maksimikokonaiskorkeudet, sijoituspaikat (koordinaatit) ja lukumäärät) suunnitelluista
tuulivoimaloista. Tutkavaikutusten selvittämisestä vastaa tuulivoimatoimija tai
kaavoittaja. Jos tutkavaikutuksen selvitys tarvitaan, tulee se tehdä viimeistään
yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

Lisäksi on tarkastettu rantarakennusoikeuden mitoitusperiaatteet Pääjärven rantaosayleiskaavan
mukaiseksi Leppälammin osalta. Tämä on kuvattu selostuksen kohdassa 4.1.2
Rantarakentaminen (MRL 72 §). Mitoitusperiaatteiden muutoksesta ei aiheutunut muutoksia
kaavakarttaan.
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4. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

4.1 Kaavan rakenne

Osayleiskaavassa on pyritty yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen olemassa olevan asutuksen
täydentämisellä keskustassa ja sen läheisyydessä, uuden työpaikka-alueen osoittamisella
nykyisen Ojasteenmäen teollisuusalueen jatkeeksi sekä uusien palvelualueiden osoittaminen
nykyisten palvelualueiden, keskustan ja hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen.

Keskusta-aluetta on laajennettu Asikkalantien varteen nykyisen urheilukentän alueelle.
Urheilukentän rakentamista koulun ja monitoimisalin yhteyteen tutkitaan Heikkilän alueen
asemakaavassa ja näin tapahtuessa, nykyisin käytössä olevan urheilukentän alue vapautuu
keskustatoiminnoille. Keskusta-alueen kehittämismerkintä on osoitettu maakuntakaavan
keskusta-alue merkinnän mahdollistaman 1 km –säteelle sijoittuva toiminnallinen keskusta-alue
huomioiden. Kaupan pinta-alarajat on osoitettu maakuntakaavan selvityksen perusteella
keskusta-alueen kehittämismerkinnän alueelle.

Uusia asumisen alueita (A) on osoitettu koulun läheisyyteen Heikkilän alueelle, vanhan sahan
alueelle sekä Kukkolan alueen itäpäätyyn. Lisäksi on osoitettu asumisen reservialueita (A/res)
Asikkalantien varteen, Koivukujan asuntoalueen pohjoispuolelle sekä Kukkolan alueen
pohjoispuolelle. Reservialueet nähtiin hyvinä asumisen alueina sijaintiensa puolesta ja kaikki
alueet toteuttavat maakuntakaavassa osoitettuja taajama-alueita. Hämeenkosken
väestöennusteiden mukaisesti reservialueet eivät kuitenkaan ole realistisia vielä kaavan
tavoitevuoteen 2030 mennessä. Pienin toimenpitein kehitettävänä asuntoalueena on osoitettu
Huhdintien ja Toijalantien välinen alue, jossa sijaitsee pitkällä aikavälillä harvaan rakentunutta
asuinrakennuskantaa.

Kaavaan on merkitty toimivat maatilat merkinnällä maatilojen talouskeskusten alue (AM). Muut
maaseutumaisilla alueilla sijaitsevat vakituiset ja loma-asunnot ovat kartalla osa maa- ja
metsätalousaluetta. Kyläalue rasteri-merkinnällä on osoitettu Etolan ja Pätilän kylät.

Kaavassa on varattu yksi laajempi uusi teollisuusalue (T) Ojasteenmäen teollisuusalueen
jatkeeksi. Uudelle työpaikka-alueelle on osoitettu kaavakartassa nuolella laajenemissuunta
lounaaseen.

Uusia palvelujen alueita (P) kaavakarttaan on osoitettu kaksi,  toinen Keskustien ja valtatien 12
väliin, Koskikartanon ja sen viereisen levähdysalueen kohdalle sekä valtatien 12 Lahden
puoleisen liittymän itäpuolelle. Maakuntakaavassa palvelualue ulottuu Jokelan Kartanolta aina
eritasoliittymään asti, mutta osayleiskaavassa päädyttiin jättämään Keskustien alkupää
maisemallisten arvojen vuoksi vapaaksi rakentamiselta ja osa uusista palvelualueista sijoitettiin
Keskustien itäpuolelle. Jos maakuntakaavassa esitetty eritasoliittymä tulevaisuudessa toteutuu,
on palvelu- ja työpaikka reservialueeksi (P-1/res, TY/res) osoitetut alueet uuden palvelualueen
jatkeena toteutettavissa tukeutuen Keskustien uuteen linjaukseen.

Uudelle julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle (PY) on varattu alue koulun pohjoispuolelta.

Taimitarha hankkeen tai siirtolapuutarhan mahdollistava M-2 –kaavamerkintä on osoitettu
Teurajoen varteen valtatien eteläpuolelle. Maa- ja metsätalousvaltaiselle (M-2) alueelle saa
rakentaa taimitarhan tai siirtolapuutarhan sekä siihen liittyviä rakennuksia tai rakennelmia.

Kaavaa varten on laadittu luontoselvitys ja selvityksen perusteella kaavakarttaan on osoitettu
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo). Merkinnän indeksinumero
osoittaa alueen arvon.

luo-1 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymispaikka. Alueen suunnittelussa,
käytössä ja hoidossa tulee turvata luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien (liito-orava
ja kirjojokikorento) elinympäristöjen säilymisedellytykset. Metsätalous on sallittua
kohteen ominaispiirteet huomioon ottaen.



54

luo-2 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Luonnontilainen suo tai pienvesi. Luonnontilaa muuttavat toimet ovat kiellettyjä.
Metsätalous on sallittua kohteen ominaispiirteet huomioon ottaen.

luo-3 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Arvokas luontotyyppi. Alueen suunnittelussa, käytössä ja hoidossa tulee turvata
luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen. Metsätalous on sallittua kohteen
ominaispiirteet huomioon ottaen.

luo-4 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Arvokas kasvilajiesiintymä. Alueen suunnittelussa, käytössä ja hoidossa tulee
turvata arvokkaan lajiston säilyminen alueella. Metsätalous on sallittua kohteen
ominaispiirteet huomioon ottaen.

Kaavakarttaan on osoitettu 14 aluetta/kohdetta vuonna 2006 Ympäristökeskuksen ja kunnan
toimesta tehdyn ja kaavan yhteydessä tarkistetun inventoinnin perusteella. Inventoinnissa
arvokkaimmiksi I A -alueiksi tai I K –kohteiksi arvotetut kohteet merkittiin kartalle sk-
merkinnöillä kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde- tai alue. Kohteet on numeroitu kartalla ja
nimetty merkinnöissä ja määräyksissä. Tarkempi kuvaus selostuksen kohdassa 2.3.7.1
Rakennusinventointi.

Kaavaa varten on laadittu maisemaselvitys ja selvityksen perusteella kaavakarttaan on osoitettu
maisema- ja kyläkuvallisesti arvokkaat alueet (ma) ja arvokkaat luonnonmaisemat (mal) sekä
maiseman ja maanviljelyn kannalta tärkeät pellot ja niityt (MA-1).

ma Maisema- ja kyläkuvallisesti arvokas alue

Aluerajauksiin on sisällytetty valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat
kylämaisemat ja maaseudun kulttuurimaisemat. Rajauksiin on sisällytetty valtakunnallisesti
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) kohderajaukset ja Hämeen
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin mukainen rajausehdotus
(2011). Maakunnallisesti arvokkaina alueina on huomioitu Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006
aluerajaukset: Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma)  ja
Kulttuurihistorian tai maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue (kmv)  sekä
maakuntakaavan selvitysaineiston rajaukset: Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö
(2006) ja Päijät-Hämeen maisemaselvitys (2006). Muina arvoalueina on huomioitu
Hämeenkosken rakennusinventointiin (2006) liittyviä aluerajauksia. Edellä mainitut eri
inventointeihin liittyvät aluerajaukset on esitetty nimettynä selostuksen luvussa 2.3. Kaavassa
esitetyt ma-rajaukset on esitetty yleiskaavan edellyttämällä tarkkuudella, joten valtakunnallisten
ja maakunnallisten arvoalueiden rajaukset ovat paikoin tarkentuneet sekä täydentyneet niihin
liittyvillä paikallisilla arvoalueilla.

mal Arvokas luonnonmaisema

Aluerajauksiin on sisällytetty maisemarakenteeltaan ja luonnoltaan arvokkaat harjumaisemat.
Aluerajaukset perustuvat harjujen suojeluohjelmaan (Lahden mutka, I Salpausselkä),
ehdotettuihin maakunnallisesti arvokkaisiin harjualueisiin (Kukonharju-Sipilänharju, Ilolanharjut
ja Ahvenaistenharju) sekä maakuntakaavan selvitysaineiston rajauksiin (Takapellonsuppien sekä
Harjunpäällyksen maisema-alueet).

MA-1 Maiseman ja maanviljelyn kannalta arvokas pelto tai niitty

Merkintään on sisällytetty maisema- ja kyläkuvallisesti arvokkailla alueilla olevat
maisemakuvallisesti tärkeät pellot ja niityt sekä näiden alueiden ulkopuolella olevat vanhat pellot
ja niityt, joilla on maisemakuvallista ja kulttuurihistoriallista merkitystä.

Vuonna 2014 hyväksytyn tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet on mahdollista toteuttaa
kaavakarttaan esitetyn merkittävästi parannettava valtatie –merkinnän perusteella. Myös
maakuntakaavassa osoitetut eritasoliittymät Keskustien länsi- ja itäliittymissä valtatielle 12
sisältyvät merkittävästi parannettavan valtatie –merkinnän suunnittelumääräykseen: Maankäytön
suunnittelussa on varauduttava valtatien kehittämiseen sekä mahdollisiin liittymäjärjestelyihin.



55

Kaavakarttaan on merkitty vain toinen Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksessa 2014
esitetyistä tuulivoimaselvitysalueista. Kaavan perusteella ei voida myöntää rakennuslupia
tuulivoimaloille, vaan tuulivoimahanketta varten on laadittava oma osayleiskaava tai
asemakaava, joka tukeutuu tarkempiin selvityksiin.

4.1.1 Mitoitus

Asumisen alueet

Hämeenkosken asukasluku on noin 2086 vuoden 2013 lopussa (Tilastokeskus). Tilastokeskuksen
väestöennusteen mukaan Hämeenkosken asukasluku on vuonna 2030 2 247 asukasta, vaikkakin
asukasluku on hieman laskenut viime vuosien ajan.

Kaavassa osoitetut uudet asuntoalueet on mitoitettu matalilla aluetehokkuuksilla (ea=0,03 -
0,06) ja asuntokokona on käytetty 55 k-m2/as. Väestökasvutavoite (+161 as.) huomioiden
asuntojen poistuma 0,3 % on saavutettavissa neljällä uudella asuntoalueella: koulun
läheisyydessä sijaitsevien Heikkilän alueiden, vanhan sahan alueen sekä Kukkolan itäpuolelle
osoitetun alueen toteuttamisella. Lisäksi asumista on mahdollista sijoittaa kyläalueille ja
keskusta-alueelle, mutta niitä ei ole kaavassa mitoitettu. Myöskään asumisen reservialueita ei ole
mitoitettu, vaan ne on tarkoitus ottaa käyttöön kaavassa osoitettujen uusien asuntoalueiden
toteuduttua, kaavan tavoitevuoden 2030 jälkeen.

Työpaikka-alueet

Ojastenmäelle osoitetulle uudelle teollisuusalueelle voi sijoittua hieman vajaa 200 uutta
työpaikkaa (aluetehokkuus ea=0,1, työpaikkaväljyys=170k-m2/tp). Jos alueelle sijoittuu nyt
keskustassa toimivan bioterminaalin kaltaista toimintaa, niin työpaikkojen määrä tulee silloin
olemaan alueella huomattavasti matalampi. Uusille palvelualueille voi työpaikkoja sijoittua
samoilla laskennallisilla arvoilla noin 45 uutta työpaikkaa.

Kaupan alueet

Päijät-Hämeen liiton kaupallisen selvityksen mukaan seudullisesti merkittävän kaupan raja
Hämeenkoskella on 3 000 k-m2.  Nykyisin  kauppaa  on  n.  1  400  k-m2 ja  tarve  n.  6  000  k-m2.
Kauppaa karkaa varsinkin erikoiskaupan osalta muualle. Maakuntakaavaehdotuksessa on
selvitysten perusteella esitetty kauppaa Hämeenkosken keskustatoimintojen alueelle 15 000 k-
m2. Maakuntakaavan keskustatoimintojen kohdemerkinnän voi (c) tulkita kattavan itse merkintää
laajemman keskustan toiminnallisen alueen, n. 1 km säteellä maakuntakaavan c-merkinnästä.
Yleiskaavassa on esitetty keskustatoiminnoille aluerajaus, joka kattaa keskeiset palvelualueet ja
muut keskustatoiminnot. Kaavamääräys sallii aluerajauksen sisäpuolelle yhteensä enintään 15
000 k-m2 kaupan liiketiloja. Yksittäiset vähittäiskaupan myymälät eivät kuitenkaan saa ylittää
seudullisesti merkittävän 3 000 k-m2 myymäläkoon rajaa.

4.1.2 Rantarakentaminen (MRL 72 §)

Kaavan yhteydessä on tutkittu asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolinen rantarakennusoikeus
tilakohtaisesti Valkeajärvellä ja Leppälammilla siltä osin kuin ne ovat kaava-alueella. Näillä
alueilla kaava oikeuttaa kaavan mukaiseen suoraan rakennuslupiin, mikäli kaavassa on osoitettu
rakennuspaikka. (MRL 72 §). Laskelma on tehty ainoastaan niiden tilojen osalta, joilla
karttatarkastelun perusteella saattaa olla jäljellä olevaa rantarakennusoikeutta. Kaavalla ei
ratkaista Teuronjoen rantarakennusoikeuksia, vaan asia ratkaistaan jatkossakin
poikkeamisluvalla.

Rakennusoikeus on määritetty Leppälammin osalta Pääjärven rantayleiskaavan mukaisin
mitoitusperiaattein. Tämä tarkoittaa:

· Muunnetturantaviiva määritetään hieman lievemmin Etelä-Savon muunnetun rantaviivan
muuntoperiaatteeseen verrattuna

· Rakennusoikeutta muodostuu 7 rp/mrvkm
· Emätilatarkastelun leikkausvuotena käytetään vuotta 1969
· Rakennusoikeus lasketaan emätilakohtaisesti ja sitä voidaan siirtää kokonaisina

rakennuspaikkoina saman maanomistajan muille tiloille
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Muualla rantarakennusoikeus on määritetty mitoituksella 5 rp/mrvkm ja muunnetturantaviiva on
määritetty Etelä-Savon maakuntaliiton mallin mukaisesti.

Rakennusoikeus on laskettu seuraavien emätilojen osalta seuraavasti:

1969 Emätila Rantaviiva Muunn. RV Mitoitus Rak.oik. Käytetty Jäljellä
283-404-5-34X  JÄRVI-KUKKOLA 0,54 0,54 5 2,70 4 -1,30
283-407-1-11  KUUSIKKO 0,38 0,28 7 1,93 0 1,93
283-407-1-68X  ILOLA 1,63 0,84 7 5,88 4 1,88

Järvi-Kukkola emätilan osalta käytettyyn rakennusoikeuteen luetaan kuuluvaksi
palstoitussuunnitelmassa asuinrakennuspaikoiksi lohkotut rakennuspaikat siten, että kukin
kuluttaa rakennusoikeutta 1/3 rantarakennuspaikkaa. Ilola emätilan osalta on laskettu mukaan
myös kaava-alueen ulkopuolinen rantavyöhykkeen muodostuva ja käytetty rakennusoikeus.

Laskelman perusteella Kuusikko emätilan jäljellä oleva rantarakennusoikeus on 2
rantarakennuspaikkaa. Ilola-emätilan jäljellä oleva rantarakennusoikeus on 2
rantarakennuspaikkaa. Sen sijaan Järvi-Kukkola emätilan osalta rantarakennusoikeus on
käytetty.

Yhtenäisen vapaanrantaviivan säilyttämiseksi sekä Viianportaan niemen virkistyksellisen
merkityksen kannalta niemi jätetään rakentamattomaksi. Kuusikko-emätilan jäljellä oleva
rantarakennusoikeus siirretään tämän johdosta kokonaisuudessaan Ilola-emätilan alueelle, jolloin
Ilola-emätilalle tulee kaavassa osoittaa yhteensä 4 rantarakennuspaikkaa tai huomioida jäljellä
oleva rantarakennusoikeus muutoin.

Pääosa eli 3 jäljellä olevaa rantarakennuspaikkaa osoitetaan siten, että ne katsotaan tulevan
hyödynnetyiksi Ilola-emätilan länsiosaan osoitetulla A/res –alueella, jonne voidaan
asemakaavalla muodostaa uusia rantarakennuspaikkoja ja tavanomaisia rakennuspaikkoja
huomattavasti kolmea enemmänkin. Lisäksi yksi uusi rantarakennuspaikka osoitetaan saman
tilan itäosaan olemassa olevan rakennuspaikan viereen RA-rakennuspaikkana.

Emätilojen Ilola ja Kuusikko rajat. Osayleiskaava-alueen raja on osoitettu mustalla ja 200 metrin
laajuinen rantavyöhyke punertavalla katkoviivalla.
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Emätilan Järvi-Kukkola rajat. 200 metrin laajuinen rantavyöhyke on osoitettu punertavalla katkoviivalla.

4.2 Kaavan vaikutukset

4.2.1 Vaikutukset valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumiseen

Toimiva aluerakenne

Eri aluevarausten yhdyskuntarakenteellisesti ja liikenteellisesti harkitulla sijoittelulla ja
kevyenliikenteen verkoston täydennyksillä tuetaan aluerakenteen toimivuutta. Myös toimintojen
vapaammalle sekoittumiselle kyläalueilla on varattu alueita sellaisissa paikoissa, joissa se ei
aiheuta häiriötä muille toiminnoille.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

Uudet täydennysalueet liittyvät nykyisiin taajamiin ja kaavalla ohjataan nykyisen taajaman
tiivistämiseen. Laajenemisen vaiheistusta pyritään ohjaamaan kaavakartassa esitetyin
reservialuemerkinnöin. Olemassa olevan taajaman kehittämistä kaipaavia alueita on kaavatyön
yhteydessä kartoitettu, ja ne on tarpeellisiksi katsotuissa paikoissa osoitettu kaavakartalla
kehittämismerkinnöillä.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

Kaava-alueella on kaksi valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (RKY) ja yksi kirkkolain
suojelema kohde sekä useita muinaismuistolain rauhoittamia kohteita. Aluella ei ole
valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. RKY-kohteet Hankalankosken pellavaloukku sekä
Kurjalan kartano ja Käikälän kylän kulttuurimaisema on osoitettu kaavassa RKY-rajauksen
mukaisina alueina (ma-RKY) Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. Molemmat
kohteet sisältyvät lisäksi laajempaan maisema- tai kyläkuvallisesti arvokkaaseen alueeseen (ma),
jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja ja maisemakuvaa on suojeltava. Alueen
tärkeimpiä säilytettäviä kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia ominaispiirteitä ovat polveilevat
viljelymaisemat, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja rakennetun ympäristön
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kokonaisuudet, vanhat tieurat, perinnebiotoopit sekä arkeologinen kulttuuriperintö. Alueella
tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen sekä ympäristönhoito tulee sopeuttaa sen
kyläkuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Alueelle rakennettaessa on
huolehdittava siitä, että rakentaminen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään ja
materiaaleiltaan sopeutuu ympäristöönsä.

Hankalan pellavaloukku on suojeltu rakennussuojelulailla (nyk. laki rakennusperinnön suojelusta,
LaRS)  ja  Hämeenkosken  kirkko  kirkkolailla.  Nämä kohteet  on  lisäksi  merkitty  kaavassa  srs-  ja
srk-merkinnällä.

Muilta osin vaikutukset kulttuuriympäristöön on arvioitu kohdassa 4.2.15.

Arkeologiseen perintön kohdistuvat vaikutukset perustuvat olemassa olevaan tietoon ja
kaavoituksen yhteydessä tehtyyn arkeologiseen inventointiin.  Muinaisjäännöskohteita on esitetty
kaavassa sekä aluevarauksina että kohdemerkintöinä. sm Suojelu-/muinaismuistokohde tai –
alue.

Valtakunnallisesti arvokas luonnonperintö, harjualue on huomioitu kaavakartalla aluerajauksella
ja merkinnällä: ge Valtakunnallisesti arvokas harjualue. Maankäytön muutokset
luonnonmukaisilla alueilla ovat kokonaisuudessaan vähäisiä ja vaikutuksia ei kohdistu
luonnonarvoiltaan arvokkaimmille alueille. Kaavan vaikutuksia luonnonympäristöön ja
luonnonsuojeluun on arvoitu tarkemmin kohdassa 4.2.11.

Kaava ohjaa nykyisten virkistysalueiden kehittämiseen edelleen virkistyskäytössä.
Yhdyskuntarakenteen ja kevyenliikenteen verkoston suunnittelulla, viheryhteystarvemerkinnöillä
ja maa- ja vesiulkoilureitistöjen osoittamisella kaavassa pyritään tukemaan tätä kehityssuuntaa.
Kaavan vaikutuksia virkistykseen on arvioitu tarkemmin kohdassa 4.2.17.

Osayleiskaava edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Kaavalla on
myönteinen vaikutus kulttuuriympäristön säilymiseen ja kehittymiseen kokonaisuutena sen
historialliseen kehitykseen sopivalla tavalla. Kaavalla on myönteinen vaikutus arkeologisen
perinnön säilymiseen ja huomioon ottamiseen maankäytössä. Kaavan vaikutukset virkistykseen
ja luonnonolohin ovat kokonaisuutena vähäiset, mutta myönteiset.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Kaavassa esitetty liikenteellinen kehittäminen nojaa olemassa olevaan liikenneverkkoon,
hyväksytyssä tiesuunnitelmassa valtatielle 12 osoitettuihin parannuksiin sekä muutamaan kaavan
suunnittelun yhteydessä esille nousseeseen uuteen yhteystarpeeseen. Lisäksi kevyenliikenteen
osalta on osoitettu uusia yhteystarpeita.

Uudet aluevaraukset on osoitettu kaavassa pääasiassa liittyväksi välittömästi nykyiseen
taajamaan ja alueet ovat liitettävissä kunnan vesihuoltoverkostoon.

Kaavassa osoitetaan kaksi Hämeenkosken alueelle maakuntakaavassa sijoittuvaa tuulivoima-
aluetta tuulivoimaselvitysalueina. Kaava ei mahdollista tuulivoimaloiden suoriin rakennuslupiin,
vaan edellyttää tarkempia selvityksiä ja tätä yleiskaavaa yksityiskohtaisemman suunnitelman.

Maakuntatason voimajohto on huomioitu kaavoituksessa ja merkitty kaavakartalle.

4.2.2 Vaikutukset maakuntakaavan tavoitteiden toteutumiseen

Kaava edistää voimassa olevan maakuntakaavan tavoitteita. Maakuntakaavan mukaisten
taajamatoimintojen alueiden maankäyttöä on yleiskaavassa tarkennettu. Väestön kehityksen ja
ennusteiden perusteella yleiskaavassa ei ole esitetty maakuntakaavan laajuisia uusia
laajentumisalueita, vaan mitoitukseen perustuvat uudet asuinalueet on sijoitettu välittömästi
nykyisen taajaman yhteyteen. Kaupan mitoitus perustuu maakuntakaavaa laadittuihin
kaupallisiin selvityksiin ja keskusta-alueen toiminnallisiin rajoihin.

Maakuntakaavaehdotuksessa 2014 esitetyistä tuulivoima-alueista on osoitettu nyt laadittavassa
osayleiskaavassa länsirajalla sijaitseva alue tuulivoimaselvitysalueena. Aluerajausta on
tarkennettu ottaen huomioon asutuksen läheisyys. Maakuntakaavassa Hämeenkosken itäosaan
osoitetun Kukonharjun tuulivoima-alueen maisemalliset vaikutukset ja vaikutukset lähellä
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sijaitsevalle asutukselle katsottiin merkittävästi haitalliseksi.   Kukonharjun tuulivoima-alue on
selvitysten ja saadun palautteen perusteella jätetty merkitsemättä kaavaan.

4.2.3 Vaikutukset kunnan kaavalle asettamien tavoitteiden toteutumiseen

Hämeenkosken kunnan asettamat tavoitteet toteutuvat kaavassa. Hyväksytyn osayleiskaavan
perusteella on mahdollista laatia asemakaavoja, jotka edistävät hyvän taajamakuvan
rakentumista. Kylä – ja maaseutualueilla osayleiskaava ohjaa rakentamisen sijoittumista ja
tapaa. Osayleiskaava luo kestävän kehityksen mukaiset edellytykset kunnan asumisen,
palvelujen ja elinkeinoalueiden kehittämiselle. Keskustaajamassa kaava ohjaa kunnan uusien
asuin-, työpaikka- ja teollisuusalueiden sekä kaupan ja palveluiden sijoittumista,
asemakaavoitusta ja toteuttamisjärjestystä. Kaavassa osoitetaan taajama-alueen muuttuvat
maankäytön alueet ja osoitetaan niille sopiva uusi maankäyttö.

Osayleiskaava turvaa maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset ja mahdollistaa
lisärakentamisen. Kaava ohjaa sijoittamaan rakentamista kylä- ja maisemarakenteen
periaatteiden mukaisesti.

Liikenteen osalta osayleiskaava mahdollistaa valtatielle 12 suunnitellut parannukset ja kaava
sovittaa maankäytön ja liikenneverkon kehittäminen yhteen. Jalankulun ja pyöräilyn
turvallisuutta parannetaan ja joukkoliikennepysäkkien saavutettavuus paranee kaavassa
esitettävien uusien yhteyksien myötä.

Virkistysalueiden säilyminen turvataan osoittamalla Teuronjoen varren sekä muiden taajaman
keskeisten virkistys- ja liikunta-alueet kaavassa.

Taajamaa laajennetaan olemassa olevien ja suunniteltujen verkostojen yhteyteen, jonka myötä
myös kaukolämmön käyttöedellytykset paranevat.

Hämeenkosken laajat pohjavesialueet on kaavassa huomioitu ja maankäyttö on sovitettu siten,
ettei pohjavesien määrä tai laatu heikkene.

Maankäyttö on suunniteltu siten, ettei se aiheuta haitallista vaikutusta alueen vesistöjen, järvien
ja jokien veden laatuun.

Kaava edistää luonnon monimuotoisuuden ja erityisten luontoarvojen säilymistä.

Osayleiskaavassa maankäyttö on osoitettu tehokkuuden ja sijaintinsa suhteen siten, että kunnan
kehittyessä Hämeenkoskelle tyypillinen maisemarakenne ja mittakaava säilyvät.

Maankäyttö on kaavassa osoitettu siten, että rakennettu kulttuuriympäristö, kulttuurimaisema ja
arkeologinen perintö ovat luonteva voimavara kehittyvässä kunnassa.

4.2.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja palvelujen saatavuuteen

Osayleiskaavan toteuttamisella on myönteisiä vaikutuksia Hämeenkosken
yhdyskuntarakenteeseen ja palvelujen saatavuuteen, sillä kaavaratkaisu luo edellytykset
yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle tiivistämällä jo rakennettuja alueita keskustaajamassa ja
osoittamalla uutta rakentamista nykyisten asuinalueiden ja palveluiden läheisyyteen. Uuden
aluevaraukset tukeutuvat nykyisiin teknisen huollon verkostoihin ja liikenneväyliin tai ovat niihin
helposti liitettävissä.

Keskustatoimintojen laajentamismahdollisuus edistää keskustan elinvoimaisuuden eheyttämistä.
Kaavan yhteydessä tutkittava ja kaavan mahdollistama yhteys valtatien varressa sijaitsevalle
Koskikartanon alueelle parantaa kaupan saavutettavuutta keskustasta päin.

Kaavan mahdollistama väestömäärän kasvu, teollisuuden työpaikkojen lisääntyminen ja
saavutettavuuden parantaminen edesauttaa Hämeenkosken keskustan elinvoimaisuuden
parantamista.

4.2.5 Kaupalliset vaikutukset

Osayleiskaavan kaupan ratkaisut suhteessa maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavaa koskeviin
yleisiin sisältövaatimuksiin sekä vähittäiskauppaa koskeviin erityisiin sisältövaatimuksiin
toteutuvat.
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Suunnitellulla maankäytöllä on myönteisiä vaikutuksia Hämeenkosken keskusta-alueen
kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen, eikä se vaikuta merkittävästi seudun muiden
keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin. Kaupan palveluiden kehittyessä Hämeenkoskella
saattaa se vähentää nykyistä ostovoiman siirtymää Hämeenkoskelta lähitaajamiin ja sitä kautta
vähäisesti vaikuttaa ko. palveluihin. Kaikki osayleiskaavassa osoitetut palveluiden alueet
sijoittuvat kunnan olemassa olevan toiminnallisen keskustan alueelle, joka on kaavassa merkitty
keskusta-alueen kehittämisalueeksi. Tällä alueella sijaitsevat jo nykyisin kunnan keskeiset
kaupalliset palvelut. Osayleiskaava mahdollistaa alueelle 15 000 k-m2 kauppaa. Vähittäiskaupan
myymälät, riippumatta kaupan laadusta, eivät saa ylittää seudullisesti merkittävän 3 000 k-m2

myymäläkoon rajaa. Kaavan mahdollistama kaupan kasvu konaismäärältään on suuri, mutta se
toteutuessaan osittainkin vähentää autoliikennettä, sillä nykyisin kaupan ostovoimaa karkaa
Hämeenkosken ulkopuolelle. Kaupan mitoitus perustuu maakunnalliseen kaupan selvitykseen,
joka mahdollistaa myös kilpailun toteutumisen.

Päivittäistavaramyymälät ja muut usein tarvittavat palvelut sijaitsevat enintään kahden
kilometrin etäisyydellä kaavan mahdollistamilta uusilta asumisen alueilta. Uudet asumisen alueet
keskusta-alueen läheisyydessä turvaavat keskustojen kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset
myös tulevaisuudessa.

Keskustan alueella on hyvät ja turvalliset yhteydet pyöräilijöille ja jalankulkijoille VT 12 varren
kaupallisten palveluiden (Koskikartano) ja Keskusraitin ja edelleen asuinalueiden välillä.
Joukkoliikenteellä saavutettavuus on myös hyvä, Kaikki linja-autoliikenteen reitit kulkevat joko
Koskikartanon viereisen pikavuoropysäkin tai Keskusraitin kautta.  Kaupallisten palveluiden
saavutettavuutta ja Hämeenkosken keskustan kehittämista kokonaisuutena parantaa myös
kaavassa osoitettu selvitettävä tieliikenteen yhteystarve Keskustieltä Pätiläntien ja
Pihlajamäentien suuntaan.

4.2.6 Vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen

Valtatien 12 parantamistoimenpiteet

Valtatien 12 koko kaava-alueen pituudelta osoitettu kehittämismerkintä "Merkittävästi
parannettava valtatie" mahdollistaa tiesuunnitelman mukaiset parantamistoimenpiteet, jotka
kohdistuvat pääosin liittymiin. Toimenpiteet parantavat huomattavasti myös pääsuunnan
liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Suunnittelukohteen liittymätiheys saadaan toimenpiteillä
valtatien edellyttämälle tasolle, jolloin liittymät toimivat paremmin nykyisillä liikennemäärillä
vastaavat valtakunnallisesti tärkeän valtatien vaatimuksia.

Valtatien 12 sekä sitä risteävien teiden liikenneturvallisuus paranee merkittävästi
nelihaaraliittymille ominaisten onnettomuustyyppien mahdollisuuden vähentyessä.
Liikenneturvallisuutta parantaa erityisesti kun neljä merkittävää nelihaaraliittymää muutetaan
porrastetuiksi liittymiksi, joko pääsuunnan kanavoinnilla tai väistötilaratkaisulla varustettuina.
Lisäksi alikulkuyhteyksien rakentaminen lisää merkittävästi jalankulun ja pyöräilyn
liikenneturvallisuutta.

Valtatien liittymien parantamisella on pääosin myönteisiä vaikutuksia tienkäyttäjille. Kielteisiksi
vaikutuksiksi voidaan katsoa rinnakkaisteistä johtuva tiealuetarve sekä työnaikaiset häiriöt
liikenteelle. (A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2010)

Ojastenmäen teollisuusalueen liittymä

Ojastenmäen teollisuusalueella on Tilastokeskuksen ruututietokannan mukaan nykytilanteessa
noin 30 työpaikkaa ja 6 rakennusalan toimipistettä. Nykyisen toiminnan arvioidaan tuottavan
liikennettä noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa koostuen sekä työntekijöiden liikkumisesta että
yritysten kuljetuksista. Teollisuusalueelle johtava yhteys valtatieltä 12 on nykyisin 80 km/h
nopeusrajoitusalueella ja kolmihaaraliittymä on kanavoitu idän suunnasta vasemmalle
kääntymiskaistalla tiemerkinnöin. Valtatien 12 liikennemäärän ennustetaan kasvavan vuoteen
2030 mennessä 7900 ajoneuvoon vuorokaudessa. Teollisuusalueen toteutuessa kokonaan alueen
arvioidaan tuottavan liikennettä toiminnoista riippuen 500-900 ajoneuvoa/vrk. Nykytilanteessa
liittymä toimii ilman pääsuunnan oikealle kääntymiskaistaa, mutta ennustetilanteessa
teollisuusalueen laajentumisen myötä on tarpeen varautua valtatien oikealle kääntymiskaistan
rakentamiseen lännen suunnasta.
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Maakuntakaavan mukaiset eritasoliittymät

Osayleiskaavan merkintä valtatielle 12 merkittävästi parannettavana valtatienä mahdollistaa
maakuntakaavan mukaiset uudet eritasoliittymät Keskustiellä tai merkittävästi parannettavina
liittyminä. Liittymien parantaminen tai muuttaminen eritasoliittymiksi parantaa valtatien 12
turvallisuutta ja sujuvuutta. Liittymien parantaminen mahdollistaa Hämeenkosken taajaman
kohdalla valtatielle 12 korkeamman nopeustason, mikä lyhentää valtatiellä liikkuvan
henkilöliikenteen ja kuljetusten matka-aikoja. Liittymien muuttaminen tasoliittymistä
eritasoliittymiksi vähentää liittymien viiveitä ja päätielle liittyminen on helpompaa sekä
sujuvampaa. Eritasoliittymien toteuttamisen myötä valtatien tasoliittymiä on mahdollista poistaa
kokonaan, jolloin paikallisen liikenteen turvallisuus valtatiehen nähden poikittaisessa
liikkumisessa paranee. Tasoliittymien poistuessa tarvitaan rinnakkaistiestöä ja
alikulkujärjestelyitä ohjaamaan paikallinen liikenne eritasoon valtatien kanssa. Eritasoliittymät
pidentävät kuitenkin paikallisen liikenteen reittejä Hämeenkosken taajamassa ja aiheuttavat
estevaikutusta paikalliselle liikkumiselle. Estevaikutusta ja erityisesti kävelyn ja pyöräilyn reittien
pidentymistä voidaan estää toteuttamalla riittävästi eritasoyhteyksiä valtatien poikki.

Uudet yhteystarpeet sekä kävelyn ja pyöräilyn reitit

Osayleiskaavaa laadittaessa tutkittiin uusia yhteyksiä Toijalantien ja Huhdintien sekä valtatien 12
varrelta Keskustielle.

Osayleiskaavassa esitettävät uudet yhteystarpeet sekä kävelyn ja pyöräilyn reitit parantavat
Hämeenkosken sisäistä liikkumista erityisesti kävellen ja pyöräillen, mutta myös henkilöautolla.
Kulkureitit valtatien 12 varrella olevilta linja-autopysäkeiltä paranevat Keskustien suuntaan, mikä
sujuvoittaa joukkoliikenteen matkaketjuja. Uusi yhteys yhdistää Hämeenkosken
keskustatoimintojen alueen paremmin valtatien 12 varrella sijaitseviin nykyisiin ja uusiin
palvelualueeseen sekä parantaa näiden välistä liikkumista.

Asemakaavoitettaessa tutkittava yhteys Toijalantieltä Huhdintielle parantaa turvallisuutta
korvatessaan osaltaan Keskustien ja Toijalantien kautta kulkevan yhteyden. Uusi yhteys myös
sujuvoittaa yhteyksiä koulun ja kirkon välillä. Toijalantien ja Huhdintien välistä yhteyttä tutkittiin
myös autoliikenteelle tarkoitettuna katuna, mutta päädyttiin siihen, että parempi vaihtoehto on
selvittää yhteyttä jalankulun ja pyöräilyn reittinä asemakaavoitusvaiheessa.

Uudet yhteystarpeet Kaunkorventien ja Kukkolantien varrella parantavat kävelyn ja pyöräilyn
turvallisuutta Valkjärveä ympäröivillä asuinalueilla sekä uimarannalle kuljettaessa.

Uusien yhteystarpeiden toteutuessa asuinalueiden tiivistämis- ja täydentämismahdollisuudet
Hämeenkosken keskustassa paranevat. Tämä mahdollistaa kestävään liikkumiseen perustuvan ja
lähellä palveluita sijoittuvan asumisen sekä edistää kyseisten kulkumuotojen käyttöä
Hämeenkosken kunnassa.

4.2.7 Vaikutukset kuntatalouteen

Suurimmat vaikutukset osayleiskaavan toteuttamisesta kuntatalouteen kohdistuvat
maanhankintaan, tie- ja kevyenliikenteen yhteyksin toteuttamiseen, asemakaavoitettavien
alueiden infran rakentamiseen sekä asemakaavoitusvaiheessa tehtävien selvitysten ja
suunnitelmien laatimiseen.

Asukkaiden määrän lisääminen olevien teknisten verkostojen ja palveluiden yhteyteen pienentää
kunnan investointeja verrattuna siihen, että uusia asumisen alueita olisi osoitettu nykyisille
rakentamattomille alueille.

Ojastenmäen teollisuusalueen laajentumisalue mahdollistaa uusien yritysten sijoittumisen
alueelle, joiden toiminnasta kunta saa verotuloja. Myös maa-alueen vuokratuotto hyödyttää
Hämeenkosken kuntaa.

Palvelualueiden toteutuminen vaikuttaa myönteisesti suoraan ja välillisesti kunnan verotuloihin.

4.2.8 Vaikutukset kunnan palveluverkkoon

Kunnan palvelujen alueisiin on kaavassa osoitettu muutoksia. Kaavassa varaudutaan nykyisen
kunnantalon alueen muuttumiseen asuinalueeksi ja terveyskeskuksen läheisyyteen on



62

mahdollista sijoittaa myös tuettua asumista. Kaava mahdollistaa nykyisen keskustan
urheilukentän myös muuhun keskustatoimintaan kuin liikunta-alueeksi. Samalla koulun ja
päiväkodin alueelle varataan väljyyttä uuden urheilukentän ja muiden tulevaisuuden palvelujen
sijoittamista varten. Kunnan hallinnollisia palveluja ja kirjasto on mahdollista sijoittaa myös
keskusta-alueelle nykyistä paremmin saavutettavaksi. Kaavalla on myönteisiä vaikutuksia
taajama-alueelle sijoittuvien kunnan palveluiden sijoittumiselle ja saavutettavuudelle.

4.2.9 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Osayleiskaavan asuinalueet keskustaajamassa ja läheisillä kyläalueilla mahdollistavat
monipuolista asuinrakentamista ja sitä myötä väestörakenteen monipuolistumista.

Kaavaratkaisulla turvataan merkittävät ulkoilureitit ja taajaman sisäiset virkistysyhteydet- ja
alueet sekä mahdollistetaan laajempia yhteyksiä suunnittelualueen ulkoilualueiden välille.

Palvelujen läheisyyteen osoitetut uudet asumisen alueet vähentävät oman auton käytön tarvetta
ja alueen asukkailla on hyvät mahdollisuudet liikkua vähäpäästöisesti kävellen tai pyöräillen. Uusi
kevyenliikenteen väylä tai kävelyn ja pyöräilyn turvalllisuutta parantava kadun kehittäminen
Huhdintien ja Pätiläntien varressa helpottavat toteutuessaan bussiliikenteen käyttäjiä, julkisen
liikenteen keskittyessä entistä enemmän valtatielle.

Maankäytön muutosalueen osoittaminen nykyisen teollisen toiminnan alueelle keskustassa on
myönteistä viihtyisyyden ja terveyden näkökulmasta, sillä toiminnan muutoksen yhteydessä
raskas liikenne keskustassa vähenee ja maaperä tarvittaessa puhdistetaan.

Kaavassa edellytetään melusuojaustoimenpiteitä meluselvitysten osoittamille liikennemelulle
altistuville täydennettäville asumisen alueille.

Kaava-alueen länsiosaan osoitetulla tuulivoimaloiden alueella on toteutuessaan maisemallisia
vaikutuksia, joka saatetaan kokea viihtyisyyttä heikentävänä. Tuulivoimaloiden
ohjearvojavähäisempi ääni saatetaan kokea myös viihtyisyyshaittana. Tuulivoimaloiden
rakentaminen edellyttää kuitenkin tätä kaavaa tarkempia suunnitelmia ja niiden perusteella
tehtäviä vaikutusten arviointeja mm. maisemaan, meluun, terveellisyyteen ja viihtyisyyteen.

4.2.10 Vaikutukset elinkeinoihin

Kaavassa on osoitettu uusia teollisuus-, palvelu- ja työpaikka-alueita kunnan elinkeinoelämän
tarpeisiin. Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta edistää elinkeinoelämän
investointimahdollisuuksia myös uusille aloille ja hankkeille. Perinteisten maaseutuelinkeinojen
säilyminen ja kehittäminen turvataan ja niiden toimintaedellytyksiä turvataan säilyttämällä hyviä
ja yhtenäisiä peltoalueita tuotantokäytössä. Osayleiskaavaratkaisu tukee maaseutuelinkeinoja
ohjaamalla muu kuin maaseutuelinkeinoihin liittyvä asuminen kyläalueille. Tämä myös tukee
kylien elinvoimaisuutta ja elinkeinoja, kun asuminen keskittyy niihin eikä hajautetusti pelto- tai
metsäalueille.

4.2.11 Vaikutukset luonnonympäristöön ja luonnonsuojeluun

Kaavan keskeiset muutokset luonnonympäristöön aiheutuvat uusista rakennusalueista, joilla
luonnonympäristö rakentamisen myötä muuttuu. Osa luonnonympäristöstä katoaa rakentamisen
myötä ja paikoin rakentaminen myös pirstoo nykyisiä metsäalueita. Merkittävin muutos
luonnonympäristöstä rakennetuksi ympäristöksi tapahtuu Ojastenmäellä, jossa nykyisille
metsäalueille on osoitettu T-aluevaraus. Myös Ilolanharjun luoteispuolella ja Iso-Lanon
länsipuolella on osoitettu uusia asuntoalueita nykyisille metsäalueille. Kukonharjun luoteisosa
Valkjärven koillispuolella on metsäinen alue, joka on osoitettu asumisen reservialueeksi.

Kaava-alueella sijaitsee kaksi yksityistä luonnonsuojelualuetta ja kaksi luonnonsuojelulain 29 §:n
nojalla rauhoitettu luontotyyppiä (pähkinälehtoja). Kohteet on merkitty kaavaan SL-merkinnällä.
Toinen edellä mainituista yksityisistä suojelualueista on Siikamäen luonnonsuojelualue, joka
kattaa noin puolet valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan kuuluvasta Heinäsuosta. Suon
toisen puolen suojelu on vielä toteuttamatta, mutta se osoitetaan kaavassa niin ikään SL-
alueeksi. Kaavalla ei osoiteta uutta maankäyttöä olemassa olevien suojelualueiden läheisyyteen,
eikä kaavalla siten ole vaikutusta luonnonsuojelualueiden suojeluperusteiden säilymiseen.
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Kaava-alueen kaakkoisosassa sijaitsee 1. Salpausselän harjujen suojeluohjelmaan kuuluva
kohde: Lahden Mutka. Alue on osoitettu kaavassa ge-merkinnällä (valtakunnallisesti arvokas
harjualue). Kohteen alueelle ei osoiteta uutta maankäyttöä eikä kaavalla ole siten vaikutusta
valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman arvojen säilymiseen.

Kaava-alueella Ojastenmäen teollisuusalueen eteläpuolella sijaitsee rinnelehto, jonka on todettu
vuonna 2013 tehdyssä kartoituksessa liito-oravan lisääntymispaikaksi. Kyseinen alue on osoitettu
kaavassa luo-1 merkinnällä. Kaava-alueelta on tiedossa myös vanhempia liito-oravahavaintoja
keskustasta, Kangastenmäen luonnonsuojelualueelta ja Sipilänharjun eteläpuolelta. Keskustan
havainto sijoittuu VU-alueelle, Kangastenmäen alue on osoitettu SL-alueeksi ja Sipilänharjun
alueen havainto sijoittuu M-alueelle. Kaavan muutosalueiden liito-oravatilanne selvitetään kevään
2015 aikana. Luo-1 merkinnällä on osoitettu myös kaava-alueella Teuronjoella sijaitsevat
luontodirektiivin IV-liitteessä mainitun, tiukasti suojellun kirjojokikorennon esiintymät.

Kaava-alueen merkittävin uhanalaisten lajien keskittymä on Kellolanlähde. Lähde on osoitettu
kaavassa luo-2 merkinnällä. Muut alueelta tarkasti tiedossa olevat valtakunnallisesti uhanalaisten
lajien esiintymät sijaitsevat alueilla, joille kaavassa ei osoiteta uutta maankäyttöä. Alueellisesti
uhanalaisen ojakurjenpolven esiintymä sijaitsee entisen tiilitehtaan alueella Valtatien 12 varrella.
Esiintymä on osoitettu luo-4 merkinnällä ja sen rajaus tarkennetaan ja säilyminen varmistetaan
alueen asemakaavoituksen yhteydessä.

Uusien asuinalueiden, teollisuusalueen ja muiden toimintojen osoittaminen nykyisille
metsäalueille vähentää joidenkin lintulajien elinympäristöjä. Maankäytön muutosalueiden metsät
ovat kuitenkin jo nyt metsätalouskäytössä ja niiden lajisto on tavanomaista päijät-hämäläistä
lajistoa. Kaava-alueen linnustollisesti arvokkaimmat metsäalueet ovat varttuneita lehtoja, joihin
ei kohdistu kaavassa suuria muutoksia tai ne on osoitettu luo-merkinnöin. Kaava-alueen
muutoskohteilla pesivistä lintulajeista merkittävin häiriölle altis laji on kaakkuri. Kaakkurin
pesimälampi Ojastenmäen alueella on osoitettu luo-3 merkinnällä. Ojastenmäen teollisuusalue
laajenee kohti pesimäpaikkaa, mutta asemakaavoituksen yhteydessä tulee huolehtia riittävän
suojavyöhykkeen säilyttämisestä lammen ympärillä ja kulkuyhteyksin toteuttamisesta siten, että
ihmisten liikkuminen lammen lähialueella ei lisäänny. Kaavan T-aluevarauksen ja pesäpaikan
väliin jää noin 100 metrin suojavyöhyke. Kaavalla ei arvioida olevan merkittäviä negatiivisia
vaikutuksia kaakkurille tai muulle linnustolle.

Muita luo-merkittyjä kohteita ovat edellä mainittujen ohella vesilain mukainen luonnontilainen
Suklammi ja metsälain 11 §:n mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt kuten mm. vähä-
tuottoiset kallioalueet, kitu- ja joutomaiden suot ja purojen lähiympäristöt. Myös paikallisesti
arvokkaimmat ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tärkeimmät vanhat metsät ja
lehdot on osoitettu luo-merkinnöin. Näiden kohteiden osalta kaavamerkinnät ja määräykset
parantavat luontoarvojen säilymistä alueella nykytilaan verrattuna.

Kaksi luo-aluetta sijoittuu rakennettavaksi suunnitelluille alueille Ojastenmäen teollisuusalueella.
Molemmat kohteet ovat pienialaisia soita, toinen liittyy ojitettuun Huhdassuohon ja toisen
luonnontila on hieman heikentynyt vierestä tehdyn ajouran vuoksi. Näiltä osin
asemakaavoituksen yhteydessä varmistetaan luo-kohteiden nykyisten arvojen säilyminen.

4.2.12 Vaikutukset pohja- ja pintaveteen

Uusi asuntoalue Koulunmäen pohjoispuolella sijoittuu Ahvenlammen I-luokan pohjavesialueen
reunaan. Alueen läheltä purkautuu pohjavettä yli 1000 m3/vrk kahdesta erillisestä lähdepaikasta.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 2005).
Ahvenlammen pohjavesialueen itäreuna on esitetty mahdollisena uutena vedenhankintakohteena.
Kaavatyön aikana on tehty pohjavesitutkimus, jossa on osoitettu vedenottoalueet pohjaveden
käyttöönottoa varten (Ramboll 2015).

Yleiskaavassa uusi asutus on sijoitettu siten, että se ei haittaa varautumista Ahvenlammen
pohjavesialueen käyttöönotolle tulevaisuudessa. Pohjaveden virtaussuunta ja pohjaveden pinnan
taso eivät rajoita Heikkilän alueen asuinalueen asemakaavoittamista. Kortteleiden tarkempi
sijainti suunnitellaan asemakaavassa.Asuntoalueiden reservialueet Asikkalantien varrella
sijaitsevat I-luokan pohjavesialueella. Alueet täydentävät jo rakennettua pientaloaluetta samalla
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pohjavesialueella vastaavankaltaisissa olosuhteissa. Pohjaveden pinnan taso ja virtaussuunnat on
selvitetään tarkemmin asemakaavoitusvaiheessa.

Pohjavesialueet säilyvät edelleen pääosin rakentamattomina. Pohjavesialueiden rajat on merkitty
kaavakarttaan, eikä niiden alueelle sijoitu uusia teollisuus tai muita riskitoimintoja.

Vanhan saha-alueen muuttuminen teollisuusalueesta asuinalueeksi ja maaperän puhdistaminen
muutoksen yhteydessä vähentää pintavesiin kohdistuvaa kuormitusta.

4.2.13 Vaikutukset maisemaan

Tuulivoimaloiden alueiden / tuulivoiman selvitysalueiden vaikutukset

Kaavan merkittävimmät maisemavaikutukset aiheutuvat tuulivoimaselvitysalueesta
osayleiskaavan länsiosassa "Harjunpäällyksen tuulivoima-alue". Kaavaan merkitty tuulivoima-
alue perustuu Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksessa 2014 osoitettuun tuulivoima-alueen
rajaukseen ja sen maisemavaikutuksia on arvioitu maakuntakaavatyön yhteydessä
(Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten
arviointi 2014 sekä Päijät-Hämeen potentiaalisten tuulivoima-alueiden jatkoselvitys 2012.).

Tuulivoimaloiden aiheuttamat muutokset maisemassa voivat näkyä sekä lähi- että
kaukomaisemassa. Vaikutus lievenee etäisyyden kasvaessa. Häiritsevintä tuulivoimaloiden
näkyminen on silloin, kun ne hallitsevat maisemaa. Tuulivoimaloiden hallitsevuuteen vaikuttavat
muun muassa ympäristön ominaisuudet ja tuulivoimaloiden etäisyys katselupisteestä.

Yleistäen tuulivoimala voi hallita maisemaa alle viiden kilometrin etäisyydellä, mikäli
näkemäesteitä ei ole. Selkeällä säällä tuulivoimaloista erottaa 5-10 kilometrin säteellä roottorin
lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike korostaa. 15–20 kilometrin etäisyydellä lapoja ei voi enää
havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteellisissa oloissa noin 20-30 kilometrin päähän.
Voimalan koko vaikuttaa vaikutusvyöhykkeen laajuuteen.

Säätilalla, vuoden- ja vuorokauden ajalla (valon suunta ja määrä, sade, pilvisyys, sumu jne.) on
merkittävä vaikutus näkyvyyteen. Maisemavaikutuksia aiheutuu myös tuulivoimaloiden
lentoestevaloista. Lentoestevalon valaistusteho ja valon tyyppi määräytyy lentoesteen korkeuden
ja lentoesteen sijainnin mukaan. Kokonaiskorkeudeltaan yli 150-metrinen voimalaitos tulee Trafin
lentoestemerkintöjä koskevien ohjeiden (31.1.2013) mukaan varustaa päivällä ja yöllä käytössä
olevilla lentoestevaloilla.

Osa Harjunpäällyksen tuulivoima-alueesta sijoittuu kaava-alueen korkeimmalle
Kalliolamminmäen selännealueelle ja osa alavammalle, laajalle Laaviosuon alueelle.
Maisemakuvassa selännealue ei nouse visuaalisesti merkittäväksi elementiksi ja alue hahmottuu
lähinnä yhtenäisenä metsäalueena. Harjunpäällyksen tuulivoima-alueen lähivaikutusalueelle
(etäisyys tuulivoima-alueesta enintään 5 km) sijoittuu sekä kirkonkylän, Hyväneulan, Leinelän,
Töykkylän ja Etolan kylän että Kurjalan kartanon ja Käikälän kylän kulttuuriympäristöjä sekä –
maisemia. Kyseisiltä arvoalueilta avautuu peltoalueiden yli näkymiä tuulivoima-alueen suuntaan.
Kurjalan ja Käikälän suunnassa Ahvenaistenharju noussee ainakin osin näkymien eteen.
Kirkonkylän suunnalta tuulivoimaloita näkynee parhaiten valtatien 12 suunnasta katseltaessa.
Muita lähimaiseman vaikutusalueita sijoittuu tuulivoima-alueen eri puolille, laajoille peltoaukeille
sekä Pääjärvelle. Takapellonsuppien ja Harjunpäällyksensuppien maisema-alueet sijoittuvat
välittömästi tuulivoima-alueen länsipuolelle. Kyseisten maisema-alueiden suppamuodostumiin
perustuvat maiseman ja luonnon arvot eivät kuitenkaan heikenny lähellä sijaitsevista
tuulivoimaloista.

Muut kaavan maisemalliset vaikutukset

Uusi tai olennaisesti muuttuva asuntoalue (A) sijoittuu maisema- ja kyläkuvallisesti arvokkaalle
alueelle (ma) (maakunnallisesti arvokas maisema-alue: Kirkonkylän-Teuronjoen
kulttuurimaisema ja maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö: Kirkonkylän
kulttuuriympäristö). Nykyisen peltoalueen rakentaminen muuttaa alueen kulttuurihistoriallista
rakennetta ja maisemakuvaa.

Uusi tai olennaisesti muuttuva palvelujen ja hallinnon alue (P) Tampereentien ja Keskustien
välisellä alueella sijoittuu tämän kaavan maisemaselvityksessä selvityksessä rajatulle maisema-
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ja kyläkuvallisesti arvokkaalle alueelle (ma), joka on nykyisin avointa viljelymaisemaa. Alue
liittyy nykyisiin keskustan ja valtatien varren rakennettuihin ympäristöihin, joka edesauttaa
maisemakuvan säilymistä eheänä kokonaisuutena. Osa nykyisestä peltoaukeasta on merkitty
kaavaan maisemallisesti arvokkaana peltona tai niittynä, joka säilyttää paikan kulttuurimaiseman
ominaispiirteitä.

Arvokkaiden maisema-alueiden osalta ma- ja mal -alueiden kaavamääräykset ohjaavat
rakentamista siten, että maisemalliset arvot tulevat turvatuiksi. Muut uudet tai olennaisesti
muuttuvat tai rakentamisen reservialueet eivät sijoitu maisemallisesti arvokkaille ja herkille
alueille. Uusi rakentaminen aiheuttaa aina muutoksen maisemassa, mutta huolella suunniteltu ja
toteutettu rakentaminen voi jäädä vaikutuksiltaan neutraaliksi tai muutos voidaan kokoa myös
myönteisenä.

Kaavaan on merkitty maisemallisesti arvokkaita avoimia alueita, jotka on syytä säilyttää
viljeltyinä tai laidunnettuina. Pellot ja niityt kertovat alueen kulttuurihistoriasta ja ovat tärkeitä
maaseudun maisemakuvan kannalta.

4.2.14 Vaikutukset arkeologiseen perintöön

Kaavassa on osoitettu yleiskaavaa varten laaditun arkeologisen inventoinnin perusteella tunnetut
muinaisjäännökset ja niiden suojelumääräykset. Yleiskaava osoittaa muinaisjäännöskohteet ja
edistää niiden säilymistä. Suurin osa kohteista sijaitsee maa- ja metsätalousalueella

4.2.15 Vaikutukset kunnan taajama- ja kyläkuvaan

Kaavakarttaan on osoitettu Kehitettävä Keskustien ympäristö –merkintä, jossa määritellään
tavoitteet keskustien varren asemakaavoille. Kaavassa ei osoiteta merkittävää uutta
maankäyttöä kyläalueille. Viljelyalueet säilyvät viljelykäytössä ja kylien maaseutumainen luonne
säilyy. Lisärakentamista ohjataan ympäristöön sopivaksi sekä sijoittamiseltaan, että
rakentamistavaltaan. Kaavan vaikutukset taajama- ja kyläkuvaan ovat vähäiset tai myönteiset.

4.2.16 Vaikutukset kulttuuriympäristöön

Osayleiskaavassa on otettu huomioon valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja  paikallisesti arvokas
kulttuuriympäristö. Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat tehdyt selvityksen ja kaavatyön
aikana täydennetyt ja päivitetyt tiedot maisemasta, arkeologisesta perinnöstä, rakennetusta
ympäristöstä ja taajama- ja kyläkuvasta. Kaavan vaikutuksia maisemaan, arkeologiseen
perintöön sekä taajama- ja kyläkuvaan on kuvattu yksilöidymmin edellä.

Kaavassa käytettyjen kaavamerkintöjen ja määräysten tarkoituksena on edistää
kulttuuriympäristön ja sen arvojen säilymistä kokonaisuutena. Rakennusperintöön, osana
kokonaisvaltaista kulttuuriympäristöä, kaavalla on myönteinen vaikutus. Suojelumerkinnällä (sr)
on osoitettu erityislaeilla suojellut kulttuurihistorialliset ja rakennushistorialliset kohteet sekä
inventointien perusteella erityisiä suojeluarvoja omaavat kohteet. Muut, inventointien perusteella
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat säilytettävät kohteet ja alueet on otettu kattavasti huomioon
muilla säilymistä ja arvojen suojelua edistävillä kohde- ja aluemerkinnöillä ja määräyksillä.

Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja rakennussuojelukohteiden
kaavamerkinnät ja määräykset edistävät niiden suojelua. Tarkemmin kohdassa 4.2.1., jossa
arvioidaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen.

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö on otettu huomioon kaavaratkaisussa ja
kaavakartalla ma-aluerajauksella ja määräyksellä:

ma Maisema- ja kyläkuvallisesti arvokas alue. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti
arvokas kylämaisema tai maaseudun kulttuurimaisema, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia
arvoja sekä maisemakuvaa on suojeltava.

Alueen tärkeimpiä säilytettäviä kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia ominaispiirteitä ovat
polveilevat viljelymaisemat, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja rakennetun
ympäristön kokonaisuudet, vanhat tieurat, perinnebiotoopit sekä arkeologinen kulttuuriperintö.
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Alueella tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen sekä ympäristönhoito tulee sopeuttaa sen
kyläkuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Alueelle rakennettaessa on
huolehdittava siitä, että rakentaminen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään ja
materiaaleiltaan sopeutuu ympäristöönsä.

Paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Kaavoitusta varten laaditun aiemman rakennusinventoinnin ja sen osittaisien päivityksen
perusteella arvokkaat kohteet ja alueet on merkitty kaavakartalle kohteina ja alueina.
Inventointien perusteella kaikkia kohteita ei ole perusteltua esittää yleiskaavatasolla
suojelumerkinnällä, koska yksityiskohtaisemmat suojelutavoitteet ja määräykset suunnitellaan ja
päätetään asemakaavalla tai erityistapauksessa erityislailla rakennusten suojelusta.

Kaikkien paikallisesti arvokkaiden kulttuurihistoriallisten alueiden tai kohteiden suojelua ja
säilymistä edistetään myös yleiskaavalla joko aluetta ja ympäristöä koskevilla merkinnöillä ja
määräyksillä tai kohdemerkinnöillä. Useimmat kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ovat
samalla osa laajempaa arvokasta ympäristöä ja niihin kohdistuu sekä laajempaa aluetta,
kehitettävää raittia tai itse kohdetta koskeva kaavamerkintä ja määräys. Kaikki
rakennusinventoinnin II-luokan säilytettäviä alueita koskee merkintä ja määräys:

ma Maisema- ja kyläkuvallisesti arvokas alue. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti
arvokas kylämaisema tai maaseudun kulttuurimaisema, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia
arvoja sekä maisemakuvaa on suojeltava.

Alueen tärkeimpiä säilytettäviä kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia ominaispiirteitä ovat
polveilevat viljelymaisemat, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja rakennetun
ympäristön kokonaisuudet, vanhat tieurat, perinnebiotoopit sekä arkeologinen kulttuuriperintö.

Alueella tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen sekä ympäristönhoito tulee sopeuttaa sen
kyläkuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Alueelle rakennettaessa on
huolehdittava siitä, että rakentaminen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään ja
materiaaleiltaan sopeutuu ympäristöönsä.

Kaava-alueella Keskustien, Pätiläntien (Puutteenkuja) ja Toijalantien varrella on
kulttuurihistoriallisesti ja taajamakuvallisesti huomionarvoisia rakennuksia, jotka ovat osa
raittinäkymää ja kertovat Hämeenkosken kulttuuriympäristöstä ja sen vaiheista. Yleiskaavalla
edistetään ko. raittien kyläkuvallista säilyttämistä ja ominaispirteitä säilyttävää kehittämistä
raittiin ja sen ympäristöön kohdistuvalla viivamerkinnällä:

Kehitettävä kylän raitti. taajamakuvallisesti tärkeä raitti. Raitin varren täydennys- ja
korjausrakentamisessa tulee säilyttää alueen kulttuurihistorialliset ja taajamakuvalliset arvot.
Täydennysrakentamisessa tulee noudattaa alueen mittakaavaa ja ympäristöön sopivaa
rakentamistapaa. Raitin suunnittelussa tulee edistää pyöräilyn ja kävelyn turvallisuutta.

Rakennusinevntoinnin ja sen päivityksen arvoluokkien KI ja AI kohteet on merkitty kaavaan:

sk Kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde/-alue.

Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ovat myönteisiä, sillä kaava edistää
kokonaisvaltaisesti niiden säilymistä. Muuttuvan maankäytön alueilla ei ole sellaisia
kulttuuriympäristöjä, johin kaavalla olisi merkittävä heikentävä vaikutus. Maaseutualueilla
sijaitseviin yksittäisiin, mahdollisesti inventoimattomiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin
kohteisiin tai alueisiin kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta maankäytön säilyessä ennallaan.

4.2.17 Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen

Uusien asuntoalueiden läheisyydessä on virkistysalueita tai virkistykseen soveltuvia alueita, mikä
lisää alueiden viihtyisyyttä. Uusien asumisen alueiden toteuttaminen keskustan palveluiden ja
hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen vähentää oman auton käytön tarvetta ja mahdollistaa
liikkumisen jalan tai pyörällä, mikä helpottaa arjen sujuvuutta.

Kaavaratkaisu parantaa vanhan sahan alueen ympäristön asukkaiden elinoloja ja viihtyvyyttä,
kun bioterminaalin toiminta ja sille suuntautuva raskasliikenne poistuu.
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Virkistysmahdollisuudet paranevat kaavan mahdollistamien uusien virkistys-, kevyenliikenteen ja
viheryhteyksien toteuttamisen myötä. Teurojoen melontareitin osoittaminen kaavassa luo
edellytyksiä reitin ja sen käytön kehittämiselle. Tuulivoima-alueiden toteuttaminen voi heikentää
virkistysmahdollisuuksia rakentamisen aikana, mutta käytön aikana ne eivät estä alueen
virkistyskäyttöä. Tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuva melu kuuluu metsäalueilla. Nykyinen
asutus sijaitsee vähintään yhden kilometrin päässä tuulivoima-alueista. Melun leviäminen
selvitetään mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä tarkemmin.

Valtatien 12 parantaminen vuonna 2014 hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisesti vaikuttaa
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Liittymien karsiminen valtatieltä 12 aiheuttaa pidempiä
matkoja tielle liittymiseksi. Liittymien poistaminen kuitenkin parantaa tien käyttäjien
liikenneturvallisuutta ja myös vähentää liikennettä joidenkin talojen läheisyydessä. (A-Insinöörit
Suunnittelu Oy, 2010).



68

4.3 Kaavamerkinnät ja määräykset
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5. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS

5.1 Toteuttaminen ja ajoitus

Osayleiskaava-alueet toteutetaan asemakaavoituksen kautta ja asemakaavahankkeiden
vireilletulosta päätetään erikseen. Kaavan toteuttamisen aikataulu asumisen- ja virkistysalueiden
osalta riippuu kunnan asemakaavoitusjärjestyksestä. Työpaikka-, palvelu-, ja teollisuusalueiden
osalta toteuttaminen riippuu alueiden kysynnästä, koska rahoitus niiden rakentamiseen tulee
pääasiassa yksityiseltä sektorilta.

5.2 Toteutuksen seuranta

Osayleiskaavan toteutumista seurataan ja ohjataan asemakaavoilla ja edelleen rakennusluvilla.

Lahdessa 27. päivänä lokakuuta 2015

Ramboll

Kaavoitusyksikkö

Annu Tulonen Niina Ahlfors
Yksikön päällikkö Kaavoitusarkkitehti
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