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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.2 Tunnistetiedot 
 
Asemakaava koskee Hämeenkosken kunnanosan tiloja 410-2-35, 410-2-36, 410-2-37, 410-
2-61, 410-3-29, 410-3-30, 410-3-31, 410-3-32, 410-3-33, 410–24-0, 410–25-0, 410–23-0  
sekä osaa tiloista 410-2-38, 410-3-51, 410-2-52 ja 895-2-1. 
 
Asemakaavalla muodostuu osa korttelista 79 sekä korttelit 76 ja 75 sekä tie- ja katualuetta ja 
suojaviheraluetta. 
 
Alueen pinta-ala on 6,9107 ha. 
 
Asemakaavan selostus koskee 13.3.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. 
Ojastenmäki II ja III on sisältynyt vuonna 2007 aloitettaviin kaavoituskohteisiin. Ojastenmäki 
III:n suunnittelu on käynnistetty II vaiheen jälkeen. Kaavaa on työstetty konsulttityönä 
Hämeenkosken kunnan ohjauksessa vuoden 2015 loppuun asti. Hämeenkosken kunnan 
yhdistyttyä Hollolan kuntaan, on kaavaprosessi siirretty Hollolan kunnan kaavoitusyksikön 
edistettäväksi. Hämeenkosken kunnan puolesta asemakaavaluonnoksen ja ensimmäisen 
ehdotuksen suunnittelua ovat ohjanneet tekniset johtajat Paavo Vuori ja Pekka Moisanen. 
Asemakaavaluonnoksen ja ensimmäisen ehdotuksen suunnittelu on tehty Airix Ympäristö 
Oy:n Tampereen toimistossa. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 28.1.–10.2.2010 ja 
asemakaavaehdotus 1.4–30.4.2010. Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 
kaavatyö keskeytettiin. 
 
Kaavasuunnittelua on jatkettu vuonna 2014, jolloin kaavan laatijoina toimivat arkkitehti Timo 
Rysä (YKS-530) ja miljööinsinööri (AMK) Maria Kirveslahti Sweco Ympäristö Oy:ltä 
(31.1.2014 asti AIRIX Ympäristö Oy). Hämeenkosken kunnan puolesta työtä ohjasi tekninen 
johtaja Juha Sipilä.  
 

1.3 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaava-alue sijaitsee Hollolan Hämeenkosken (25) kunnanosassa Ojastenmäen 
teollisuusalueella, valtatien 12 länsipuolella. Kaavoitettava alue sijaitsee harjualueella ja 
Ahvenlammin 1. luokan pohjavesialueella. Kaava- alue on suurimmaksi osaksi rakennettu. 
Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Ojastenmäentiehen sekä Ojastenmäen asemakaavan 
vaiheen I asemakaavaan, lännessä alue rajautuu vaiheen II asemakaavaan. 

 
 

1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Ojastenmäki III asemakaava ja asemakaavan muutos 
 
 
 
 
 
Hollolassa 13.3.2018 
 
 
 
Hankekaavoittaja Henna Kurosawa 
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1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 
1 Asemakaavan seurantalomake 
2 Asemakaavakartta 
3 Vastineluettelo 
 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Kaavatyö on käynnistynyt Hämeenkosken kunnan aloitteesta. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen aineisto pidettiin nähtävillä 28.1.–10.2. 2010 
välisenä aikana. Kaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä 1.-30.4.2010, jonka 
jälkeen asemakaavahanke pysäytettiin pohjavesialuetta koskevien kysymysten vuoksi. 
Kaavatyö käynnistettiin uudelleen vuonna 2014. Pohjaveden huomioimisesta 
kaavamääräyksissä on pidetty työpalaverit Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 
16.5.2014 sekä 14.11.2014. Tarkistettu asemakaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville 
9.11.-8.12.2015. Korjatusta asemakaavaehdotuksesta jätettiin lausunto, minkä pohjalta 
kaavaehdotukseen oli tehtävä muutoksia ja asetettava ehdotus jälleen uudelleen nähtäville. 

2.2 Asemakaava 
 
Kaavatyö on tullut vireille Hämeenkosken kunnan aloitteesta. Asemakaavan tavoitteena on 
osoittaa alueelle yritystoimintaa, jota sinne on jo muodostunut. Asemakaavalla on osoitettu 
kuusi teollisuustonttia ja kaksi pientalotonttia sekä yhdyskuntateknisen huollon aluetta. Alue 
on suurimmaksi osaksi rakentunut. 
Kaava-alueen pinta-ala on 7,6140 hehtaaria. Kaavoitettava alue sijaitsee kokonaan 
pohjavesialueella. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Kaava-alue sijaitsee Ojastenmäellä, valtatie 12 länsipuolella. Etäisyys Hämeenkosken 
keskustaan on noin kolme kilometriä. Kaava-alue rajautuu Ojastenmäentiehen sekä 
Ojastenmäki II:n asemakaava-alueeseen. Alueella sijaitsee kaksi omakotirakennusta sekä 
muutamia teollisuusrakennuksia. Kaava- alueen pinta-ala on 7,6140 hehtaaria. 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Luonnonolot 

Kaavoitettava alue sijaitsee harjualueella. Ympäristön valtapuuna on kuusi. Täysin 
luonnontilaisen kaltaista ympäristöä kaavoitettavalla alueella ei ole, vain tonteilla olevaa 
kasvillisuutta sekä kaava-alueen eteläpuolisen metsikön reunapuustoa. 

Vesistöt ja vesitalous 

Kaava-alue sijaitsee 1 luokan pohjavesialueella (Ahvenlampi). 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue sijaitsee Ojastenmäen pääosin rakentuneella teollisuusalueella. Kaava-alueella 
sijaitsee teollisuusrakennusten lisäksi kaksi erillispientaloa. 

Asuminen 

 Kaavoitettavalla alueella on kaksi omakotitaloa. 

Liikenne 

Kaava-alue rajautuu valtatiehen 12. Kaava-alueen kokoojakatutasoisena yhteytenä toimii 
Ojastenmäentie. Ojastenmäentieltä kaava-alueen tonteille johtaa kolme pistotietä, joista yksi 
(Ojastenkuja) kulkee aivan valtatien vieressä ja sen suuntaisesti kaava-alueen 
kaakkoispuolella sijaitseville asunrakennuksille. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Kaava-alue rajautuu Valtatiehen 12, josta aiheutuu melua. Muutoin alueella ei ole erityisiä 
ympäristöhäiriötekijöitä. 

 

3.1.4 Maanomistus 
 

Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kunta omistaa osia katualueista. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
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- Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä. Kuulutukset 
on julkaistu 10.3.2017 alkaen. Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 Päijät-Hämeen 
maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

- Hämeenkosken keskustan ja ympäristön osayleiskaava, hyväksytty 23.11.2015. 
Kaavasta valitettiin. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksellään 18.7.2017. 

- Voimassa oleva asemakaava (nro 25-25) on hyväksytty 14.04.2005 
- Rakennusjärjestys on hyväksytty 11.4.2011 valtuustossa ja se on tullut voimaan 

1.6.2011. 
- Pohjakartta tarkistettu vuonna 2017 
- Muut aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat 
- Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 
- Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset, mm. tehdyt 

inventoinnit: 
- Ojastenmäki 3 kaava-alueen hulevesisuunnitelma 
- Ojastenkujan kadun yleissuunnittelu 

- Maakuntakaavatyön yhteydessä on laadittu selvityksiä, joista asemakaava-aluetta 
koskevat: 
- Maatutkaluotaus Hämeenkosken Ojastenmäen teollisuusalueella 20.8.2014, Geo-

Work Oy, 2014 
- Päijät-Hämeen maakuntakaavan muutospaine-alueiden luontoselvitys 2013, Enviro 

2014  
- Maatutkaluotaus Hämeenkosken teollisuusalueella, Geo- Work Oy 26.2.2008, 2008 

- Palstoitussuunnitelma vuodelta 1986: 
 

Kaava-alueelle on vuonna 1986 tehty palstoitussuunnitelma, jonka pohjalta alue on 
osittain rakentunut. Palstoitussuunnitelmassa alueelle on osoitettu asumista, jonka 
yhteyteen on voinut rakentaa teollisuus- tai varastointirakennuksia. 
Palstoitussuunnitelmassa valtatien varteen on osoitettu suojaviheraluetta. 
 

 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
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4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Aloitteen kaavan laatimiseen on tehnyt Hämeenkosken kunta. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kaavatyö on käynnistynyt virkamiespäätöksellä. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
- lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
- lähialueella toimivat yritykset 
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
- Lahti Aqua Oy 
- Hollolan vesihuoltolaitos 
- kunnan rakennustarkastaja 
- kunnan kuntatekniikan päällikkö 
- Kymenlaakson Sähkö Oy 
- Uudenmaan ELY-keskus/liikenne  
- Päijät-Hämeen liitto 
- Hämeen ELY-keskus 
 

 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 
 

Kaavatyö on käynnistynyt virkamiespäätöksellä. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä kunnantalolla sekä kunnan Internet-
kotisivuilla. Valmisteluaineisto ja kaavaluonnos asetettiin nähtäville 28.1.–10.2.2010. 
Luonnoksesta jätettiin yksi mielipide, eikä yhtään lausuntoa.  
 
Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 1.4–30.4.2010 väliseksi ajaksi. Ehdotuksesta ei jätetty 
muistutuksia, lausuntoja jätettiin neljä kappaletta. Luonnoksen ja ehdotusvaiheen mielipide ja 
lausunnot on kirjattu vastineluetteloon, liite 3. 
 
Kaavatyö käynnistettiin uudelleen vuonna 2014. Pohjaveden huomioimisesta 
kaavamääräyksissä on pidetty työpalaverit Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 
16.5.2014 sekä 14.11.2014. Tarkistettu asemakaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville 
9.11.-8.12.2015. Korjatusta asemakaavaehdotuksesta jätettiin lausunto, minkä pohjalta 
kaavaehdotukseen oli tehtävä muutoksia ja asetettava ehdotus jälleen uudelleen nähtäville. 
Korjatusta kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja lausunnot on kirjattu vastineluetteloon, 
liite 3. 
 
Elinvoimavaliokunta asettaa Hämeenkosken (25) kunnanosan asemakaavaehdotuksen ja 
asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.  
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. 
 
Kaavaehdotus lähetetään maanomistajille ja naapureille postitse. 
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Ilmoitus nähtävänäolosta on Hollolan Sanomissa ja internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla. 
 
Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä (täydennetään aika myöhemmin) palvelupiste 
Piipahluksessa sekä Hollolan kunnan internet-kotisivuilla niin, että kunnan jäsenillä ja 
osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana.  
 
Muistutusten ja lausuntojen pohjalta tehdään kaavamuutokseen tarvittavat tarkistukset. 
 
Elinvoimavaliokunta esittää asemakaavan kunnanhallitukselle/valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy asemakaavan. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Kaavan käynnistämiseen liittyvä viranomaisneuvottelu on pidetty 10.11.2009. Viranomaisilta 
pyydettiin lausunnot kaavaluonnoksesta. Ehdotusvaiheen lausuntotarve varmistetaan 
erikseen. Työneuvotteluja Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa on 
pidetty 16.5.2014 sekä 14.11.2014. Työneuvotteluissa on käsitelty alueen sijoittumista 
pohjavesialueelle. 
 
Uudenmaan Ely-keskus on edellyttänyt tutkimaan oikealle kääntyvän kaistan tarvetta osana 
Ojastenmäen asemakaavoitusta. Uudenmaan ely-keskus on tehnyt Ojastenmäentien 
liittymään 2016 liittymän analyysikortin. Analyysikortissa on todettu, ettei oikealle kääntyvien 
kaistalle ole tarvetta nykytilanteessa. Oikealle kääntymiskaistan tilavarauksiin tulee kuitenkin 
varautua, kun huomioidaan osayleiskaavan mukainen teollisuusalueen kasvu. Hollolan 
kunnassa on arvioitu saatujen suunnitteluohjeiden pohjalta, että oikealle kääntymiskaista on 
mahdollista sijoittaa nykyiselle tiealueelle ilman kaavamuutosta. 
 

 
Kuvassa on esitetty liittymän liikennelaskennan tulokset (Uudenmaan Ely-keskuksen liittymän 
analyysikortti 2016). 
 
Liittymässä ei ole todettu kohonnutta onnettomuusriskiä ja liikennemäärät on todettu varsin 
vähäiseksi. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
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4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 
 

Asemakaavalla on tarkoitus osoittaa toteutunut maankäyttö. Kaavamääräyksissä huomioidaan 
alueen sijainti pohjavesialueella. 

 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 

Maakuntakaava 
 
Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä. Kuulutukset on julkaistu 
10.3.2017 alkaen. Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 
tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaavasta jätettiin 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 valitusta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt 
päätöksellään kaikki valitukset. 
  

 
Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014. Kaavoitettava alue osoitettu mustalla 
katkoviivalla.  
 
Kaava-alue on maakuntakaavassa teollisuus- ja varastoaluetta (T20 Ojastenmäen 
teollisuusalue). Valtatie 12 on merkitty maakuntakaavassa merkittävästi parannettavaksi 
valtatieksi (jatkuvaksi ohituskaistatieksi kehitettävä runkotie). 
 
Maakuntakaavan teollisuus- ja varastoalueita koskevissa suunnittelumääräyksissä 
edellytetään, että tarkemmassa suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteen 
toimivuuteen ja toteuttamisjärjestykseen.  
 
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota myös tarkoituksenmukaiseen tiiviyteen ja 
joustavuuteen sekä yhtenäiseen rakennustapaan.  
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Teollisuuskortteleilla tulee ottaa huomioon riittävät suojavyöhykkeet häiriölle alttiiden 
toimintojen rajoille sekä maisemallisesti merkittäville alueille ja pääteiden varsille. 
 
Kaavoitettava alue on tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla Ahvenlammin pohjavesialueella 
( pv 68). 
 
Kaavoitettava alue kuuluu Hämeenkosken vt 12 varren kehitämiskohdealueeseen (kk 4). 
Aluetta koskee suunnittelumääräys: ”Alueen tarkemmalla suunnittelulla kehitetään valtatien 
liikennejärjestelyjä sekä työpaikkatoimintoja, palveluja ja asumista niin, että taataan 
turvallisuus ja yhdyskuntarakenteen eheys.” 
 
Kaavoitettavan alueen länsipuolelle on merkitty alue tuulivoimalatuotantoon soveltuva alue 
(Harjunpäällyksen tuulivoima-alue tv5), alueen eteläpuolella on kulttuuriympäristön tai 
maiseman kannalta maakunnallisesti arvokas alue (kmv 42). 
 
Osayleiskaava 
Alueella on voimassa Hämeenkosken kunnanvaltuuston 23.11.2015 hyväksymä 
Hämeenkosken keskustan ja ympäristön osayleiskaava. Kaavan hyväksymispäätöksestä 
valitettiin ja Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksellään 18.7.2017. 
Suunnittelualue on osoitettu osayleiskaavassa teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa 
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Alue on pohjavesialuetta (pv). Alueen poikki 
kulkee historiallinen tie: Ylinen Viipurintie (sininen katkoviiva). 
 

 
  Ote osayleiskaavasta.Kaavoitettavan alueen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 

 
Asemakaava 
Kaavoitettavalla alueella on voimassa Ojastenmäentien kohdalla Ojastenmäki I asemakaava. 
Muutoin kaava-alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue rajautuu Ojastenmäen I 
ja II asemakaavoihin. Ojastenmäki I – teollisuusalueen asemakaavan on valtuusto 
hyväksynyt 14.4.2005 ja Ojastenmäki II – teollisuusalueen asemakaava on hyväksytty 
26.5.2008. Alueille on osoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuusrakennusten 
korttelialuetta sekä suojaviheralueita ja yhdyskuntateknisen huollon alueita. 
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  Ojastenmäki I ja II asemakaavat ja Ojastenmäki III sijoittuminen. 

 
 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 
 

Uudenmaan Ely-keskus edellyttää Ojastenkujan liittymän siirtoa valtatien 12 liittymästä 
vähintään 45 metrin etäisyydelle.  

 
 

4.4.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

Ojastenmäki II ja III sisältyivät vuonna 2007 aloitettaviin kaavoituskohteisiin Hämeenkoskella. 
Ojastenmäki III asemakaavan suunnittelu käynnistyi II vaiheen jälkeen. Kaavan vireilletulosta 
on kuulutettu samaan aikaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnoksen 
nähtävilläolon kanssa. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
valmisteluvaiheen aineisto olivat julkisesti nähtävillä 28.1.–10.2. 2010 välisen ajan. Kaavan 
valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 10.11.2009.  
 
Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen alueelle osoitettiin yhden AO- tontin sijaan kaksi AO- 
tonttia sekä osoitettiin yksi teollisuustontti vähemmän. Korttelin 79 AO- tontin ja TY- tontin 
raja osoitettiin istutettavaksi alueeksi, jonka tulee muodostaa tiheä reunavyöhyke. Sen lisäksi 
tehtiin pieniä tarkastuksia alueen nimistöön ja kaavan määräyksiin. 
 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 1-30.4.2010 välisen ajan. Asemakaavan laadinta 
keskeytettiin kunnan aloitteesta ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen pohjavesien suojeluun 
liittyvien lisäselvitystarpeiden vuoksi.  
 
Ehdotusvaihe käynnistettiin uudelleen vuonna 2014, jolloin kaavakarttaa tarkistettiin mm. 
pohjavesien suojelua koskevien kaavamääräysten osalta. Pohjavesiasioita käsiteltiin 
työneuvotteluissa ELY-keskuksessa 16.5 ja 14.11.2014. Kaavakarttaa tarkennettiin myös 
katualueiden ja yhdyskuntateknisen huollon osalta. Tarkistettu asemakaavaehdotus asetettiin 
uudelleen nähtäville 9.11.-8.12.2015 väliseksi ajaksi. Palautteen pohjalta kaavan 
katujärjestelyihin on tehty muutoksia, kaava-aluetta myös laajennettiin luoteeseen 
Ojastenmäentien osalta, jotta aiemmin kaavoittamaton osa kadusta saadaan 
asemakaavoitettua. 
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Elinvoimavaliokunta asettaa Hämeenkosken kunnanosan (25) Ojastenmäki III uudelleen 
korjatun asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 
sekä pyytää kaavaehdotuksesta tarpeelliset lausunnot.  
 
Elinvoimavaliokunta esittää kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen 
kunnanhallituksen/valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanhallitus esittää asemakaavan Hollolan valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Hollolan valtuusto hyväksyy Ojastenmäki III:n aluetta koskevan asemakaavan. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
 

Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 7,6140 hehtaaria. Erillispientalojen korttelialueelle 
on osoitettu 0,4909 hehtaaria tehokkuusluvulla e=0.20, mikä tuottaa kerrosalaa yhteensä 982 
k-m2. Teollisuusrakennusten korttelialueiden pinta-ala on yhteensä 4,8936 hehtaaria. 
Teollisuusrakennusten korttelin tehokkuusluku on e=0,4. Teollisuusrakennustonttien pinta-
alat ja kerrosalat jakaantuvat seuraavasti: 
 
Kortteli 79 
• Tontin 5 pinta-ala on 2795 m2 ja kerrosala on 559 m2 

Tontin 6 pinta-ala on 1.5197 ha ja kerrosala on 6079 m2. 
 Tontin 7 pinta-ala on 0.7989 ha ja kerrosala on 3195 m2. 
 Tontin 8 pinta-ala on 0.9868 ha ja kerrosala on 3947 m2. 
Kortteli 76 
• Tontin 1 pinta-ala on 2472 m2 ja kerrosala on 989 m2. 
Kortteli 75 
• Tontin 1 pinta-ala on 4094 m2 ja kerrosala on 1637 m2. 
• Tontin 2 pinta-ala on 1,3402 ha ja kerrosala on 5360 m2. 

 Tontin 3 pinta-ala on 2113 m2 ja kerrosala on 422 m2. 
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 7,6140  ha 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Asemakaavalla on huomioitu alueen sijoittuminen vedenhankinnan kannalta tärkeälle 
pohjavesialueelle. 
 

5.3 Aluevaraukset 
 
(kuvataan ja perustellaan alueelle kaavoitetut toiminnot ja aluevaraukset) 

5.3.1 Korttelialueet 
 

AO Erillispientalojen korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat omakotirakennukset korttelin 79 tontilla 5 sekä 
korttelin 75 tontilla 3. Korttelin 75 tonttia 3 koskee määräys ”Rakennusten äänieristyksen on 
oltava sellainen, että sisämelu yöllä n” 

TY Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia. 

Erityisesti tulee huomioida, että alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella tai pohjavesialueen 
läheisyydessä. 

Alueelle ei saa sijoittaa pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia laitoksia, rakenteita tai 
varastoja.  

Rakennukset tulee liittää vesihuoltolaitoksen viemäriin. 

Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 25 % käyttää pääkäyttötarkoitukseen 
liittyviä myymälätiloja varten.  
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Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää tai 
ilman pilaantumista. 

Kortteleiden 75 ja 79 eteläreunassa kulkevalle 20 kV voimalinjalle on korttelialueilla osoitettu 
rasite. 

 
Asemakaavan muutoskartta liitteenä 

5.3.2 Muut alueet 
 

ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue 

Merkinnällä on osoitettu korttelin 79 tonttien 6 ja 8 väliin muuntamolle varattu alue.  

EV suojaviheralue 

Merkinnällä on osoitettu Sarjantien päässä oleva kumpareen lakialue. 

Tie ja katualueet 

Katualueiden suunnittelussa ja aluevarauksissa on huomioitu Ojastenmäentien ja Puusillantien käyttö 
koko Ojastenmäen teollisuusalueen kokoojakatutasoisena tieyhteytenä. Valtatie 12 vierelle on 
osoitettu Ojastenkuja. Ojastenkujan liittymä Ojastenmäentielle on osoitettu asemakaavassa 
suljettavaksi ja uusi linjaus on osoitettu kulkemaan Sarjantielle. Ojastenkuja johtaa kaava-alueen 
kaakkoispuolella oleville asuinrakennuksille. Uutena tieyhteytenä on osoitettu Puusillantie. 
Katualueiden pinta-ala on yhteensä 1,9462 ha.  

Ojastenmäentien liittymäalue valtatiellä 12 on osoitettu liikennealueena LT. Liikennealueen pinta-ala 
on 0,1470 ha. 
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Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue on osoitettu alamääräyksellä pv. 

Kaavamääräys: 

pv  Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.  

Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. 

Teollisuuden lastaus- ja purkamisalueet, ulkovarastointiin ja ajoneuvoliikenteeseen käytettävät alueet 
sekä pysäköintiin käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla ja kertyvät 
sade- ja sulamisvedet tulee johtaa öljynerotuskaivojen kautta pois pohjavesialueelta. 

Pohjavesialueella uudet polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maanpäälle tiiviisiin suoja-altaisiin 
tai varustettava ne muilla vastaavilla suojarakenteilla, joiden tilavuuden tulee olla suurempi kuin 
varastoitavan aineen määrä. 

Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavamerkinnät ja – määräykset on osoitettu kaavakartassa. Merkinnät ovat asetuksen mukaisia 
(2000).  

Yleismääräykset 

Alueen rakentaminen, rakennukset ja rakennelmat eivät saa vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää.  

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää hulevesien hallintasuunnitelma. 

Autopaikkoja on varattava vähintään 1ap/150 k-m2 teollisuustilaa kohti.  

 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Kaavalla on myönteisiä välillisiä vaikutuksia kaava-alueen kaupunkirakenteeseen ja 
rakennettuun ympäristöön. Kaava-alue on jo entuudestaan teollisuuskäytössä. Kaava-alueelle 
osoitetut uudet katualueet parantavat toteutuessaan alueen orientoitavuutta, liikennöitävyyttä 
ja selkeyttävät alueen korttelirakennetta. Edellä mainituilla muutoksilla voidaan olettaa olevan 
myönteisiä, välillisiä vaikutuksia myös kaava-alueen rakennettuun ympäristöön.   

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Vaikkei kaava-alueelle sijoitukaan luonnontilaista ympäristöä, on kaavalla merkittäviä, 
myönteisiä, pitkän aikavälin vaikutuksia alueen pohjavesien suojeluun liittyen. Kaava-alueen 
sijoittuminen I-luokan pohjavesialueelle on huomioitu ehdotusvaiheen aikana tiiviissä 
yhteistyössä viranomaisten kanssa tarkistetuissa, pohjavesialueen suojeluun liittyvissä 
kaavamääräyksissä, jotka parantavat ensisijaisesti kaava-alueelta tulevien hulevesien 
laadullista hallintaa. Kaava-alueen korttelialueita koskeva pv-määräys edellyttää, että alueella 
on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Teollisuuden lastaus- ja 
purkamisalueet, ulkovarastointiin ja ajoneuvoliikenteeseen käytettävät alueet sekä pysäköintiin 
käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla ja kertyvät sade- ja 
sulamisvedet tulee johtaa öljynerotuskaivojen kautta pois pohjavesialueelta. 
 
Pohjavesialueella uudet polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maanpäälle tiiviisiin 
suoja-altaisiin tai varustettava ne muilla vastaavilla suojarakenteilla, joiden tilavuuden tulee 
olla suurempi kuin varastoitavan aineen määrä. 
 
Alueen rakentaminen, rakennukset ja rakennelmat eivät saa vaarantaa pohjaveden laatua tai 
määrää. 
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Alueen hulevesien käsittely on huomioitu asemakaavan merkinnöissä. Katuverkon yhteyteen 
rakennetaan hulevesiverkosto, mistä vedet ohjataan avo-ojaan korttelin 79 tontin 6 reunoilla, 
tontin länsiosaan on osoitettu myös ohjeellinen alueen osa hulevesien viivyttämiseen. 

5.4.3 Muut vaikutukset 
Asemakaava mahdollistaa kaava-alueen katuverkon ja teknisen huollon pitkäjänteisen 
kehittämisen alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen (TY) edellyttämällä tavalla. Kaava-
alueen liikennejärjestelyt säilyvät keskeisiltä osiltaan ennallaan. Keskeisin muutos 
katuverkkoon on Ojastenkujan liittymän katkaisu Ojastenmäentielle. Kaavalla osoitetaan 
Ojastenkujan uusi linjaus Sarjantien kautta. Ratkaisulla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 
Ojastenkujan varrella olevien kiinteistöjen liikennöintiin, sillä kaavaratkaisun mukaisella 
katuverkolla kulkuyhteys valtatielle hiukan pitenee. Ratkaisu kuitenkin parantaa 
Ojastenmäentien liittymää valtatielle ja selkeyttää risteysalueen liikennöintiä. 
 
Katualueiden mitoitus mahdollistaa olemassa olevien tieyhteyksien leventämisen. 
Asemakaavalla ei ole kaavan laatijan näkemyksen mukaan olennaisia vaikutuksia kaava-
alueen liikennemääriin, koska alue on rakentunut jo aiemmin ja toiminut jo pitkään 
teollisuuskäytössä. 
 
Korttelin 79 keskiosaan ajoyhteyden päähän on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa 
palvelevien rakennusten alue (ET). Alueelle siirretään muuntamo, joka sijaitsee nykyisellään 
hieman pohjoisempana.  
 

5.5 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja terveyteen 
Asemakaavalla on kaavan laatijan näkemyksen mukaan vähäisiä, joskin myönteisiä 
vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja terveyteen. Kaava-alueen pääasiallinen käyttötarkoitus ja 
luonne säilyvät ennallaan. Alueelta tulevien hulevesien laadullinen hallinta paranee, millä 
voidaan katsoa olevan välillisiä myönteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja terveyteen, 
etenkin kun alue sijoittuu pohjavesialueelle. 
 
Kaava-alueelle ei osoiteta uusia asuintontteja. Teollisuusrakennusten ja erillispientalojen 
korttelialueiden välisten reunavyöhykkeiden käsittelyä ohjataan istutuksia koskevin 
erillismääräyksin. Teollisuusrakennusten korttelialueille ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa 
ympäristöä häiritsevää melua, tärinää tai ilman pilaantumista. Kaavamääräykset ennalta 
ehkäisevät kaava-alueelle sijoittuvien toimintojen välisiä ristiriitoja. 

5.6 Vaikutukset elinkeinoihin ja yritystoimintaan 
Asemakaavalla on välillinen myönteinen vaikutus elinkeinoelämän ja yritystoiminnan 
toimintaedellytyksiin Hämeenkoskella. Kaava mahdollistaa kaava-alueelle sijoittuvan 
yritystoiminnan kehittämisen. Alueelle mahdollisesti syntyvillä uusilla työpaikoilla on välillinen 
myönteinen vaikutus Hämeenkosken työpaikkaomavaraisuuden ja asukkaiden toimeentulon 
kannalta.  

5.7 Ympäristön häiriötekijät 
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5.8 Kaavamerkinnät ja määräykset 
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5.9 Nimistö 
 

Alueen nykyinen katuverkko muodostuu Ojastenmäentiestä, Ojastenkujasta ja Sarjantiestä. 
Asemakaavalla osoitetaan uusi lyhyt katuyhteys, joka on nimetty asemakaavassa 
Puusillantieksi. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

 
Havainnekuva kaakosta kaava-alueelle. Kuvassa on esitetty massoina alueen nykyinen 
rakennuskanta. 
 
 

 
Havainnekuva pohjoisesta kaava-alueelle. Kuvassa on esitetty massoina alueen nykyinen 
rakennuskanta. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Alueen 
mahdollisesta täydennysrakentamisesta ja sen ajoittamisesta vastaavat yksityiset 
maanomistajat. Kunta vastaa katualueiden ja hulevesijärjestelmän toteuttamisesta ja 
perusparannuksesta, toimenpiteiden ajoitus arvioidaan rakentamisohjelmissa. 
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