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KOSKEN TL KUNTA, 

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 

Osayleiskaavan selostus, joka koskee 18.5.2017 päivättyä kaavakarttaa.  
 
Kaavakartalta on Turun hallinto-oikeuden päätöksen (27.12.2018) mukaisesti yleiskaava 
kumottu kiinteistön 284-413-4-121 osalta. 

 

 

 

 

 

 

1 JOHDANTO 

Kosken TL kunnan Keskustaajaman osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja 

rakennuslain (MRL) 42 §:n mukaiseksi oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. 

Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata maankäytön suunnittelua ja rakentamista koko 

suunnittelualueella. Asemakaavoitetulla alueella rakentamista ohjaa asemakaava. 

Osayleiskaavan ratkaisut johtavat aikanaan uusiin asemakaavoihin ja asemakaavojen 

muutoksiin.  

Osayleiskaavan tehtävänä on täsmentää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä 

tarkentaa maakuntakaavan ja päivittää kunnanvaltuuston 20.12.1999 hyväksymän 

oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan aluevarauksia. 

Kaavan päämääränä on toimivan, kestävän ja taloudellisen yhdyskuntarakenteen 

syntyminen sekä kulttuuri-, ympäristö- ja luonnonarvojen turvaaminen. Uusi maankäyttö 

ja rakentaminen sovitetaan nykyiseen ympäristöön ja maisemaan sen ominaispiirteitä 

noudattaen. Lähtökohtana on tukeutua olemassa olevaan taajamarakenteeseen sekä 

vahvistaa asuinympäristöä toiminnallisesti ja sosiaalisesti.  
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2 PERUSTIEDOT 

2.1 SUUNNITTELUALUE 

Osayleiskaavan alue käsittää Kosken keskustaajaman. Alue rajoittuu idässä osittain 

Paimionjokeen käsittäen kuitenkin Kosken kartanon ja Patakoskentien vartta. 

Pohjoisessa kaavaan kuuluu valtatien 10 ja Koskentien (mt 2260) risteysalue.  Lännessä 

osayleiskaavaan kuuluu Koivula, Kuovi, taajaman virkistysalueet ja Sätteri. Länsiraja 

seuraa osittain kiinteistörajoja ja osittain luonnon muodostamia linjoja.  Etelässä 

suunnittelualueeseen kuuluu Kiimaspahka ja Peltoniemen alue. Alueen pinta-ala on 9,57 

km². 

 
 

Kuva 1: Kaava-alueen sijainti ja rajaus 
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2.2 SUUNNITTELUTILANNE 

Maakuntakaavoitus 

Ympäristöministeriö vahvisti Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukuntien sekä 

Turun seudun kehyskuntien maakuntakaavan 20.3.2013. 

Maakuntakaavan keskeisimmät merkinnät kaava-alueella ovat: 

- Kosken keskusta taajamatoimintojen alueena (A) 

- Teollisuustoimistojen kohde (202)  
- et-kohdemerkintä (210): jätevedenpuhdistamo, kompostointikenttä ja 

maankaatopaikka 

- Paimiojokilaakso on kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä arvoalue  

- Kulttuurihistoriallisesti arvokas Hämeen Härkätie (oranssi palloviiva) 

- Tuimala, historiallisen ajan kylätontti (smh) 

- Kosken kartanomiljöö (srr)  

- Kirkonkyläa (sra) arvoalueeseen kuuluvat mm. kirkkomaa, tapuli, Lukkarila, 

kivisilta ja vanhat myllyt 

- Paimionjoen veneväylä/melontareitti 

 

Maakuntakaavan aluevaraukset ja muu sisältö toimivat lähtökohtina osayleiskaavan 

laadinnassa. 

 

 

Kuva 2: Ote Turun seudun kehyskuntien maakuntakaavasta  
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Yleiskaavoitus 

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja.  

Koko Kosken Tl kunnan alueelle on laadittu yleiskaava (ns. I asteen yleiskaava), jonka 

kunnanvaltuusto hyväksyi 20.12.1999. Vanhan rakennuslain aikana laadittu yleiskaava 

on oikeusvaikutukseton. 

Asemakaavoitus  

Keskustaajama-alue on pääosin asemakaavoitettu. Osayleiskaavoitus tulee johtamaan 

uusiin asemakaavoihin ja nykyisten asemakaavojen muutoksiin erityisesti 

valtatiemuutosten vaikutusalueella. 

 
Liite 2: Ote asemakaavojen yhdistelmästä 

2.3 RAKENNUSJÄRJESTYS 

Kosken Tl kunnanvaltuuston 27.2.2001 hyväksymä rakennusjärjestys tuli voimaan 

4.3.2002.  

2.4 POHJAKARTTA 

Osayleiskaavan pohjakarttana on käytetty Maanmittauslaitoksen peruskarttaa 

mittakaavassa 1:10 000 täydennettynä numeerisella kiinteistörajakartalla (NKRK), joka 

sisältää kiinteistörajat ja -tunnukset. Ajantasaisia kiinteistörajatietoja on haettu 

tarvittaessa suoraan kiinteistörekisteristä. 

2.5 MAANOMISTUS JA KIINTEISTÖJAKO 

Osayleiskaavan alueen maanomistus jakautuu pääosin yksityisille. Kaava-aineistoa 

täydennetään maanomistusliitteellä sen valmistuttua. 

Liite 3: Maanomistus (kunta) 
 

2.6 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JA KULTTUURIYMPÄRISTÖARVOT 

Kaavoituksen yhteydessä on päivitetty vanhan rakennuskannan inventointi sekä 

arkeologinen inventointi yhteistyössä Turun museokeskuksen ja Museoviraston kanssa. 

Valtakunnallisesti merkittävät alueet ja rakennukset 

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön alueita eli ns. RKY-kohteita 

alueella on kaksi: Kosken kirkko ympäristöineen sekä Hämeen Härkätie, johon kuuluvat 

tapulin, kirkkomaan, kivisillan ja myllyjen muodostama kokonaisuus. 

Alueella on neljä valtakunnallisesti arvokasta kohdetta (SR) 

- Kirkkosilta, Kirkkomaa, Lukkarila sekä kirkkomäki 
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Koski Tl kirkko on suojeltu kirkkohallituksen päätöksellä jo vuonna 2003. Suoraan 

kirkkolailla suojeltuja ovat kaikki ennen 1917 rakennetut kirkolliset rakennukset, kuten 

tapuli ja hautausmaarakenteet. 

Maakunnallisesti merkittävät alueet ja rakennukset  

Maakunnallisesti arvokkaita rakennuskohteita (SR) on kaksi: Tuimalan Yli-Koski ja 

Kosken kartano. 

Paikallisesti arvokkaat rakennukset 

Inventoinnin yhteydessä on paikallisesti arvokkaat kohteet esitelty inventointiraportissa 

sekä sen liiteluettelossa sekä kartoilla. Suojeltavat kohteet on osayleiskaavassa osoitettu 

sr-merkinnällä, jonka numero viittaa luetteloon.  

Liite 4: Rakennusinventointiraportti sekä kohteet luettelona että kartalla 

Muinaisjäännökset 

Keskustaajaman osayleiskaava-alueelta ei tunnettu ennestään kiinteitä 
muinaisjäännöksiä, eikä muita arkeologisia kohteita.   
  
Inventoinnissa alueella havaittiin viisi ennestään tuntematonta kiinteää  
muinaisjäännöstä. Nämä on osoitettu kaavakartalla: Kosken kartanon saha (sm4),  
Tuimalan alempi mylly (sm5) ja Patakosken mylly (sm6), sekä Tuimala historiallisen  
ajan kylätontti (smh2) ja Patakoski historiallisen ajan kylätontti (smh3).   
 

Liite 5: Muinaisjäännösinventointiraportti 

2.7 LUONNONYMPÄRISTÖ 

Suunnittelualueella tai niiden lähiympäristössä ei ole luonnonsuojelualueita.  Lähimmät 

luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin 7 km päässä.  Lähin Natura-alue Someron Reksuo 

SCI  FI0200095  sijoittuu  noin  4,7  km  päähän  Keskustaajaman  osayleiskaava-

alueesta kaakkoon.  

Osayleiskaavatyöhön liittyy luontoarvojen perusselvitys, joka on tämän selostuksen 

liitteenä 6. Luonnosvaiheessa selvitys oli vielä keskeneräinen viitasammakko- ja 

lepakkoselvitysten osalta. 

Liite 6: Luontoarvojen perusselvitys  

2.8 MAISEMA 

Kaavoituksen yhteydessä suunnittelualueesta on tehty maisemaselvitys, joka on 

kokonaisuudessaan tämän selostuksen liitteenä.  

Liite 7: Maisemaselvitys 
Liite 7a: Maisemarakenne 
Liite 7b: Maisemakuva 
Liite 7c: Maisemasuositus 
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2.9 VÄESTÖ  

Kosken kunnan asukasluvun kehitys on ollut viime vuosikymmenet vähenevää. Vuonna 

1985 asukkaita oli 2898 ja kymmenessä vuodessa väkimäärä väheni noin kahdella 

sadalla. Vuodesta 2000 (2550 as.) on koko kunnan asukasluvun pieneneminen 

hidastunut merkittävästi ja vuonna 2010 asukkaita oli koko kunnassa 2436 sekä 

tammikuussa 2014 edelleen 2426. Tilastokeskuksen väestöennuste (vuodelta 201) 

esittää koko kunnan väkiluvuksi 2236 henkilöä osayleiskaavan tavoitevuonna 2035.  

Osayleiskaava-alueen osalta asukkaiden ja työssäkäyvien määrä lienee edelleen 

kasvussa, kun ihmiset muuttavat kunnan keskustaajamaan. 

2.10 PALVELUT 

Kunnan keskustaajamassa on lähes kaikki kunnan julkiset ja yksityisten kaupalliset 

palvelut. Keskustaajamassa ja sen pääkatujen varrella ovat mm. kunnanvirasto, koulu, 

päivähoito, terveydenhoitopalvelut, kirkko, pankit, ravintoloita ja päivittäistavarakauppoja.  

Keskustaajaman alueella virkistyspalveluina mainittakoon valaistu kuntorata ja 

urheilukenttä. 

LIITE 8: Opaskarttaote 

2.11 LIIKENNE 

Kaava-alueen liikenteen nykytila on esitetty laadintavaiheen liikenneselvityksessä ja 

nykyinen liikennemelu meluselvityksessä ja sen karttaliitteissä. 

Liite 9: Liikenneselvitys  
Liite 9a: Meluselvitys 
Liite 9b: Melukartta päivä 
Liite 9c: Melukartta yö 
 

2.12 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 

Nykyiset ja suunnitellut yhdyskuntatekniset verkostot on selvitetty. Niiden sijainti ja 

kehittämistarpeet otetaan huomioon osayleiskaavan aluevarauksia ja liikenneverkostoa 

suunniteltaessa. Kosken vesihuollon kehittämissuunnitelma on hyväksytty Kosken Tl 

kunnan valtuustossa 01.03.2004 ja ulottuu vuoteen 2020.  

Liite 10: Aluetekninen verkosto 

2.13 YMPÄRISTÖN MUUT ERITYISPIIRTEET 

Alueelta tiedossa olevat mahdolliset pilaantuneet maa-alueet on esitetty kaavakartalla.  

Liite 11: PiMa-kohdeluettelo 
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2.14 SELVITYKSET 

Aiempien kaavojen, yleiskaavoituksen ja maakuntakaavan laadinnan yhteydessä alueelta 

osoitetut kohteet tai alueet (maisema, rakennus- ja luonnonsuojelu, muinaismuistot) 

huomioidaan kaavan laadinnassa. Kaavatyöhön liittyen alueelta on laadittu luontoarvojen 

perusselvitys, maisemaselvitys, rakennusinventointi, muinaisjäännösinventointi, liikenne- 

ja meluselvitys. Lisäksi otetaan huomioon muut aiemmin tehdyt selvitykset ja 

suunnitelmat sekä kaavoitusta palvelevat erillissuunnitelmat selvityksineen. 

Aluetta koskien on tarkistettu kohteita seuraavista: 

- Muinaisjäännösrekisteri (Museovirasto) 

- Rakennusinventointi (Varsinais-Suomen maakuntamuseo) 

- MATTI-rekisteri (ELY-keskus) 

3 TAVOITTEET 

 

3.1 YLEISIÄ TAVOITTEITA  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston päätös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista valtakunnallisista 

alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 26.11.2001. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 

niiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Päätöksen 

asettamia tavoitteita ovat mm.: 

- toimiva aluerakenne 

- eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

- kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

- toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

- luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 

Alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden 

toteutumista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista edistetään 

kaavoituksen ja valtion viranomaistoiminnan keinoin. Maakunta- ja kuntatason 

kaavoituksessa tavoitteet konkretisoidaan ottamalla huomioon kunkin alueen 

erityispiirteet ja huolehtimalla niiden yhteensovittamisesta alueellisten ja paikallisten 

tavoitteiden kanssa. Osayleiskaavan tavoitteena on suunnittelualueen elinympäristön 

kehittäminen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. 

Maakuntakaavan aluevaraukset, tavoitteet ja ohjausvaikutus ovat kaavatyön 

lähtökohtana.  

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan velvoitteiden käytäntöön 

soveltaminen kunnassa tapahtuu yleiskaavoituksen keinoin. Yleiskaavalla ohjataan 
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yleispiirteisesti maankäyttöä ja sovitetaan yhteen kunnan alueen toimintoja. Yleiskaava 

on keskeinen kunnan alueidenkäytön kehittämisväline, ja se liittyy läheisesti kunnan 

strategiseen suunnitteluun ja kehityksen hallintaan. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan on myös varmistettava, että 

merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaan osayleiskaavalla on edistettävä näiden säilymisen toteuttamista ja 

siten kaavassa osoitetaan inventoidut alueet rky- ja luo-merkinnöillä. Tavoitteena 

osayleiskaavaan rajatulla rky-alueella on rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen ja 

alueen kehittäminen sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistavalla ja niihin 

sopeutuvalla tavalla viranomaisten ohjeistamien kaavamääräysten mukaisesti.  

Yleiskaavan sisältövaatimukset 

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaava sekä maankäyttö- ja 

rakennuslain 39 §:n asettamat muut sisältövaatimukset:  

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;  
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;  
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, 

sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;  

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta 
tasapainoiseen elinympäristöön;  

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;  
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;  
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä  
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.   

3.2 ERITYISIÄ TAVOITTEITA 

Osayleiskaavan tavoitteena on mm: 

- Laatia MRL 42 §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. 

- Eheyttää ja kehittää keskustaajamaa turvaten sen elinvoimaisuuden 

- Osoittaa rakennettavien alueiden pääasialliset laajentumissuunnat ja 

laajentumisen vaiheistus. 

- Tarjota monipuolisia mahdollisuuksia asumiseen ja rakentamiseen. 

- Suojella alueen luontoarvoja 

- Vaalia kulttuurihistoriallista rakennuskantaa 

- Tutkia turvallisen kevyen liikenteen reitistöä 

Yhdyskuntarakenne  

- Aluevarausten ja toimintojen keskinäinen suhde alueen sisällä 

- Aluevarausten ja toimintojen kytkeminen kaava-alueen ulkopuolisiin alueisiin 

- Asumisen laajentumissuunnat  

- Vanhojen alueiden tiivistäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen tarvittaessa 
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Tavoitteena on sijoittaa uusi rakentaminen nykyisten rakennettujen alueiden ja 

tieverkoston yhteyteen. Näin saadaan aikaan myös yhtenäisiä rakentamattomia alueita. 

Rakentamiseen osoitetaan rakentamisoloiltaan ja pienilmastoltaan edullisia sekä 

maisemaan hyvin soveltuvia rakennuspaikkoja. Sijoittamista kaukomaiseman kannalta 

merkittävimmille paikoille tulee välttää. 

Liikenne  

- Laajentuvien ja tiivistyvien asuin- ja palvelualueiden vaikutukset nykyiseen 

tieverkkoon 

- Kevyen liikenteen parantaminen ja joukkoliikenteen mahdollistaminen 

Yhdyskuntatekninen huolto  

- Aluetekniikan ylläpito ja laajentaminen alueella.  

- Kunnallistekniikan ulkopuoliset alueet: 

- Jätevesien puhdistusta pyritään tehostamaan, kuormitusta vähentämään ja 

löytämään ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Jätevesien käsittelyä varten 

voidaan rakentaa esimerkiksi yhteisiä pienpuhdistamoita. Uusien 

asuinrakennusten rakennuspaikat tulee sijoittaa siten, että ne ovat kohtuudella 

liitettävissä keskitettyyn jätevesien käsittelyjärjestelmään.   

Elinkeinot, palvelut  

- Perinteisten elinkeinojen, maa- ja metsätalouden jatkuminen pyritään turvaamaan 

- Tuotannon ja yritystoiminnan laajentumismahdollisuudet  

- Palvelujen kehittäminen keskustassa 

Virkistys- ja viheralueet 

- Lähiliikunnan tukeminen järjestämällä riittävästi viheryhteyksiä ja ulkoilureittejä 

metsiin  

- Kevyen liikenteen yhteydet kytketään osaksi luontaisia reittejä alueiden välillä  

- Varataan alueita urheiluun ja vapaa-ajan viettoon lähellä asuinalueita 

- Arvokkaat luontokohteet kytketään osaksi viheralueiden verkostoa. 

Maisema, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista sekä maakuntakaavasta johtuvat 

suojelutavoitteet sekä kaavoitustyön yhteydessä tehtyjen selvitysten perusteella todetut 

suojeluarvot otetaan huomioon suunnittelun lähtökohtana. Osayleiskaavan rakennetun 

kulttuuriympäristön ja muinaismuistojen suojeluun liittyvät merkinnät ja määräykset 

nojautuvat suunnittelualueesta tehtyihin rakennuskannan inventointiin, arkeologiseen 

inventointiin sekä maisemaselvitykseen.   

Maisemaselvityksessä on analysoitu alueen maisemarakenteen peruspiirteitä ja 

maisemakuvallisia elementtejä osana arvokkaita kulttuuri- ja maisema-alueita. 

Selvitykseen on kuvattu lisäksi nykyiset taajaan asutut ja asemakaavoitetut alueet. 
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Analyysi osoittaa, kuinka rakennukset, rakennusryhmät ja piha-alueet ovat osa 

maisemakuvaa, jolle luonnonympäristö ja maiseman peruspiirteet antavat taustan. 

Laajempana kokonaisuutena tästä muodostuu kulttuurimaisemaa, jonka osaksi myös uusi 

rakentaminen ja maankäyttö tulee suunnitella. 

Maisemaselvitykseen sisältyy analyysin lisäksi suosituksia maankäytöstä. Tavoitteena on, 

että rakentamisessa ja maankäytössä otetaan huomioon maiseman sekä kulttuuri- ja 

luonnonarvojen asettamat lähtökohdat. Maisemallisesti tärkeät näkymät jokilaaksoihin ja 

peltoaukeille pyritään säilyttämään avoimina ja selkeinä. Näkymien ja maisemanhoidon 

kannalta peltojen viljely ja laiduntaminen on erityisen toivottavaa ja suositeltavaa. 

Laajat yhtenäiset kallio- ja metsäalueet sekä maisemallisesti tärkeät peltoalueet pyritään 

säilyttämään rakentamisesta vapaina. Metsänhoidossa erityistä huomiota tulee kiinnittää 

maiseman rajautumisen kannalta merkittäviin metsävyöhykkeisiin peltojen reunoilla ja 

jokien rannoilla. Myös selvästi rajautuvat metsäsaarekkeet avoimilla viljelyalueilla ovat 

tärkeitä maiseman elementtejä. Muuten normaali metsänhoito on mahdollista, elleivät 

erityiset syyt kuten suojelu- tai virkistystavoitteet toisin edellytä. 

 

 

 

4 MITOITUS 

4.1 SUUNNITTELUALUEEN MITOITUSPERUSTEET 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan osayleiskaavan lähtökohtana on 

oltava perusteltu väestönkehitysarvio.  Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, 

että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Osayleiskaavan 

realistisella mitoituksella edistetään yhdyskuntarakenteen eheytymistä.   

Kosken koko kunnan väestön Tilastokeskuksen arvio mukaan vähenee vajaalla 190 

osayleiskaavan tavoitevuoteen 2035 mennessä. Kunnassa arvioidaan keskustaajaman 

edelleen ja enenevissä määrin houkuttelevan lähiseudun haja-asutusalueilta muuttavia. 

Osayleiskaavan asuinaluevarausten mitoituksen lähtökohtana on siis hyvin 

hienovaraisesti mahdollistaa näiden muutamien kotitalouksien sijoittuminen 

yhdyskuntarakennetta eheyttävästi keskustaajaman läheisyyteen. Osayleiskaavassa 

osoitetut asuinalueet riittävät laskennalliseen asuntotuotantotarpeeseen (arvio n. 12-18 

rakennusta). Kaavamääräyksillä mahdollisten laajennusalueiden käyttöönottoa myös 

vaiheistetaan.  Erillispientalojen alueiden pitkän aikavälin laajentumisalueet on tarkoitus 

ottaa käyttöön jaksoittain asemakaavoittamalla, mikäli tarvetta ilmenee.   

Kosken elinkeinoelämän vetovoimaisuus ja kehittyminen vaativat riittävää 

työpaikkarakentamisen tonttivarantoa. Osayleiskaavan tavoitteena on myös turvata 

nykyliiketoiminnan toimintaedellytykset ja varaamalla mahdollisten uusien 

työpaikkatoimintojen sijoittumiseen riittävästi tarkoituksenmukaisia alueita. Työpaikkojen 

määrä taajamassa on säilynyt viime vuodet ja tätä kehitystä on tarpeen vahvistaa.   
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5 OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT 

5.1 YLEISPERUSTELU  

Osayleiskaavassa on edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti tuettu olemassa olevaa 

yhdyskuntarakennetta. Kaavan aluevarauksissa on huomioitu valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava. Suojelukohteet (muinaismuistot, rakennettu 

ja luonnonympäristö) ja niihin liittyvät kaavamerkinnät ja -määräykset perustuvat 

kaavoituksen yhteydessä tai aiemmin tehtyihin inventointeihin ja selvityksiin.  

Suunnittelualuetta tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti siten, että osoitettaessa uusia 

aluevarauksia huomioidaan kunnan ja sen osa-alueiden kehittämistarpeet, suojelu- ja 

virkistysarvot sekä elinkeinojen harjoittaminen. Samalla on pyritty vastaamaan 

maanomistajien nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin, jotta poikkeamislupien tarve vähentyisi.  

5.2 KOKONAISRAKENNE  

Osayleiskaava täydentää suunnittelualueen nykyistä yhdyskunta- ja taajamarakennetta.  

Teollisuus-, työpaikka- ja taajama-alueet palveluineen sekä potentiaaliset 

asuinrakentamisen laajentumisalueet on osoitettu olemassa olevien alueiden välittömään 

läheisyyteen kunnan keskustaajamaan. Tämä periaate tukee tavoitetta 

yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä.  

5.3 SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN 

Valtioneuvoston päätös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista valtakunnallisista 

alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 26.11.2001. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 

niiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja 

rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään 

niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta. 

Osayleiskaava vastaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin mm. seuraavalla 

tavalla: 

- kaavan uudet aluevaraukset asumista varten sijaitsevat pääasiassa olemassa 

olevan rakennetun ympäristön läheisyydessä ja tiivistävät näin ollen 

yhdyskuntarakennetta 

- kaavassa on tukeuduttu mahdollisimman pitkälle nykyiseen tai suunniteltuun 

tieverkostoon sekä kunnallisteknisiin verkostoihin 

- alueen maisema- ja luontoarvoja on huomioitu uusia aluevarauksia tehtäessä 

- kaavassa on osoitettu maakuntakaavan ja tehtyjen selvitysten perusteella 

suojeltavia alueita tai kohteita 

- uudisrakentamisen myötä kuntakeskus saa uusia asukkaita, jolloin mm. 

palvelujen kysyntä kasvaa 
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5.4 SUHDE MAAKUNTAKAAVOITUKSEEN 

Maakuntakaavan aluevaraukset sekä muu sisältö on otettu osayleiskaavan laadinnassa 

huomioon. Osayleiskaava tarkentaa ja täsmentää kaavan aluevarauksia ja määräyksiä.  

Maakuntakaavan taajama-alueen länsiosa on osayleiskaavassa osoitettu suppeampana. 

Taajama-alueen länsiosa on maisematilaltaan avointa ja sen tärkeät näkymät on 

huomioitu yleiskaavassa rakentamisen sijaan MA-alueina. Toisaalta yleiskaavalla on 

osoitettu AO- ja A-res alueet maakuntakaavan taajama-alueen pohjois- ja eteläpuolille. 

Nämä ovat taajamatoimintojen laajentumisen suotuisimmat suunnat. Eteläosa on jo 

asemakaavoitettua ja yhdyskuntatekniikka on rakennettu. Pohjoisosassa 

maisemaselvityksen mukaan maisematila kestää hyvin uudisrakentamista ja se voi jopa 

parantaa maisematilaa.   

5.5 SUHDE KUNNAN MUUHUN SUUNNITTELUUN 

Nyt laadittava osayleiskaava toimii suunnittelualueen tarkemman suunnittelun ja 

toteutuksen ohjeena ja lähtökohtana. Asiaa on selvitetty tarkemmin kohdassa 7.1 

(Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan merkitys). 

5.6 MAANKÄYTTÖ 

Koski Tl:n taajama-alueen pinta-ala on kasvanut 1980-luvulta alkaen varsin maltillisesti. 

Taajama on säilyttänyt raittimaisuuden ja maankäyttötarkoitukset selkeitä. Taajama-alue 

on kasvanut tasaisesti ja samassa suhteessa kun taajama-alueen väestö. Mikäli 

laajentuminen etenisi samalla tavalla, olisi taajaman pinta-ala kuusi neliökilometriä. 

Osayleiskaavassa ensisijaisen rakentamisen alueina osoitetaan vain noin puoli 

neliökilometriä. Kaavan tarkoituksena kun on osaltaan hillitä löyhän taajaman 

laajentumista ja edistää nykyisten taajaman rakentumista ehyemmäksi niin taloudellisesti 

kuin rakenteellisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

 

Taulukon vuosien 1980–2010 tilastotiedot on saatu Varsinais-Suomen liitolta. 

 

OYK 
2035 

5 - 6 

ennuste 
2030 

ennuste 
2020 
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Kosken taajama-alueen tehokkuus yhdyskuntarakenteellisessa mielessä on ollut 

seutukuntaa tiiviimpää. Aluetehokkuus tarkoittaa rakentamisen ja taajama-alueen 

suhdetta. Laskennallinen aluetehokkuus on myös riippuvainen kaavoitetun ja vielä 

rakentamattoman tonttimaan määrästä. Osayleiskaavan tavoitteena on pitää Kosken 

taajama tiiviinä, mutta maaseutumaisena keskustaajaman viheralueineen. 

  

Taulukon vuosien 1980–2010 tilastotiedot on saatu Varsinais-Suomen liitolta. 

Keskustaajaman osayleiskaava-alue on kokonaisuudessaan tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi. Osayleiskaavalla osoitettujen alueitten laskennallinen 
täysin rakennettu kerrosalan määrä on 45 000 m². Alla olevaan taulukkoon on 
esitetty laskennallisten kerrosalojen jakautumien asuin-, toimitila- ja 
palvelurakentamiseen. 

 

Taulukon vuosien 1980–2010 tilastotiedot on saatu Varsinais-Suomen liitolta. 

OYK 
2035 

ennuste 
2030 

ennuste 
2020 

≈180 000 

P 10 000 

 

T 35 000 

A 12 000 

OYK 
2035 

ennuste 
2030 

ennuste 
2020 

tavoite 0,3 
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C Keskustatoimintojen alue. 

Kosken taajaman liikekeskustan ja tiheimmin asuttu alue on osoitettu C-alueena, jonka 

talotyyppijakauma on varsin monipuolinen. Alue on asemakaavoitettu ja sen rakentumista 

on tarkoitus ohjata jatkossakin asemakaavoituksella. Keskustatoimintojen alueella 

sallitaan liikerakentamisen kaikki asumiselle tarpeelliset julkiset ja yksityiset palvelut, 

virkistysalueet sekä yhdyskuntateknisen huollon alueet. 

P Julkisten ja yksityisten palvelujen ja hallinnon alue. 

Keskustaajaman julkiset ja yksityiset palvelut on osoitettu P-alueina. Jako yksityisiin ja 

julkisiin palveluihin on nykyään ja jatkossakin hankalaa, joten osayleiskaavatasolla on 

nämä yhdistetty.   

Kunnan vetovoimaa lapsiperheiden keskuudessa lisää kunnan arvion mukaan se, että 

kuntaan rakennetaan parhaillaan uutta kolmiryhmäistä päiväkotia, joka valmistuu 

heinäkuussa 2017. Koskella on varsin toimiva ”putki” varhaiskasvatuksesta aina lukio-

opiskeluun. Koskella on oma alakoulu, yläkoulu sekä lukio, jonka opiskelijamäärä on 

kuluvana syksynä kohonnut ennätyksellisesti peräti 124 oppilaaseen Koskelta, 

Marttilasta, Loimaalta ja Ypäjältä. 

Hoitokoti Niittykukka Oy on yksityinen hoitokoti Koskentien varrella. Väestön 

ikääntymisen myötä palveluasumiselle ja hoitopaikoille on tarvetta huomattavasti nykyistä 

tarjontaa enemmän. Niittyläntieltä pohjoiseen osoitettu P-alue on asemakaavoittamalla 

mahdollista ottaa hoivapalveluiden käyttöön. 

 

P/res –alueina on osoitettu tarvittaessa asemakaavoin tutkittavat pitkän aikavälin 

mahdolliset laajentumisalueet, mikäli taajaman P-alueet on otettu käyttöön. 

 

5.6.1 ASUMINEN 

Uusia asumisen alueita on kaavassa osoitettu hyvin soveltuville alueille ja maltillisesti. 

Koski Tl:n asukasluku vuoden 2015 lopussa oli 2402 ja ennuste tälle vuodelle 2016 on 

2424, jossa siis selkeää kasvua. Kuntaan on muuttanut viime kuukausien aikana useita 

lapsiperheitä. Tämän lisäksi keskustaajamaan on muuttanut muualta kunnasta runsas 

kymmen henkilöä joka vuosi jo yli kymmen vuoden ajan.  

Kunnan vuokra-asuntojen (74 kpl) täyttöaste hipoo jatkuvasti 100 %, joten tarvetta 

vuokra-asuntojenkin rakentamiseen on. Osayleiskaavassa osoitetut asuinalueet riittävät 

laskennalliseen asuntotuotanto-tarpeeseen ja niiden käyttöönottoa voidaan helposti 

hallita asemakaavoittamalla järjestelmällisesti. 
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 Lähde: Varsinais-Suomen liitto 

AO  Erillispientalovaltainen asuntoalue. 

Merkinnällä on osoitettu nykyiset ja jo asemakaavoitetut erillispientalojen asuntoalueet.  

A/res -alueina on osoitettu AO-alueiden pitkän aikavälin laajentumisalueet, jotka voidaan 

ottaa käyttöön asemakaavoittamalla kun muut vastaavat AO-alueet on otettu käyttöön.  

A-res –osa-aluerajauksella on kaavassa esitetty mahdollisia osayleiskaavan 

tavoitevuoden jälkeen luontevimmin käyttöön otettavia AO-alueiden laajentumisalueita.  

AP  Pientalovaltainen alue 

Merkinnällä on osoitettu monimuotoiset asumisen alueet taajaman keskustassa. Osalla 

alueista on jo kytkettyjä pientaloja ja osayleiskaava esittää mahdollisuuden nyt väljästi 

rakentuneiden omakotikortteleiden rakennusoikeuden kasvattamiselle 

asemakaavamuutoksin. AP-alueille saa asumisen lisäksi sijoittua pienimuotoisia liike-, 

palvelu- ja työtiloja.  

AM  Maatilojen talouskeskusten alue. 

Merkinnällä on osoitettu toimivat tilakeskukset. Tilakeskuksen alueeksi on rajattu 

nykyinen pihapiiri ja sen tuntumassa sijaitsevat maa- ja metsätaloutta palvelevat 

rakennukset. Kaavassa on osoitettu 11 nykyistä maatilan talouskeskusta.  

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätaloutta sekä sivuelinkeinoja palvelevia asuin-, 
tuotanto- ja talousrakennuksia varten. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 
kaksi asuinrakennusta ja kaksi saunarakennusta.  

 Kunnan väestö 1980 1990 2000 2010 
 

Muutos  80 - 10 Muutos  00 - 10 

Taajamassa 987  1 245  1 156  1 262  
 

275 27,9 % 106 9,2 % 

Taajaman 
ulkopuolella  

1 891  1 558  1 394  1 174  
 

-717 -37,9 % -220 -15,8 % 
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Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus saa olla enintään 10 % 
rakennuspaikan pinta-alasta. Nykyisiä asuinrakennuksia saa korjata tai korvata 
nykyisessä laajuudessaan rakennusoikeuden estämättä.  

5.6.2 TYÖ JA TUOTANTO 

Keskustaajaman työpaikkojen määrä on lisääntynyt tasaisesti viimeiset vuosikymmenet 

yleisistä taloustilanteiden vaihteluista huolimatta. Alueen tuotanto- ja liikerakentamiselle 

on asemakaavoin luotu paikkoja maaomistuksen mukaan. Osayleiskaavan on tarkoitus 

ohjata taajaman maankäyttöä maanomistuksesta riippumatta. Suunnitelmallisuudella 

voidaan sijoittaa, vaiheistaa ja määrittää käyttötarkoitus keskustaajamaan parhaiten 

soveltuvaksi. Kunnalla on vahva tavoite säilyttää ja vahvistaa työpaikkaomavaraisuutta.  

 

Taulukon vuosien 1980–2010 tilastotiedot on saatu Varsinais-Suomen liitolta. 

 

Työpaikkarakentamisen kerrosneliömäärät ja työpaikkojen kokonaismäärät vuosilta 

1980–2010 reflektoivat selvästi keskenään. Osayleiskaavan tavoitevuoden (viiden 

vuoden painotetulla keskiarvolla) arvio tuotanto- ja liitetalousrakentamiseen tarvittavasta 

määrästä on suhteessa ennusteen taajamaatyöpaikkoihin. 

 

 2015 mennessä 
toteutunut 

OYK: tulee mahdollistaa 
ennustettu tarve vuoteen 2035  

Teollisuusrakennukset 56 230 k-m² 17 000 k-m² 

Teollisuustonttien pinta-ala  267 981 m² 84 700 m² 

e= 0,2 0,2 

   

Liikerakennukset 7 237 k-m² 4 900 k-m² 

Liikerakennustonttien pinta-ala 23 838 m² 16 300 m² 

e= 0,3 0,3 

Lähde: Kosken kunta 

OYK 
2035 

650 
 
65% 
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Lähde: Kosken kunta 

TP  Työpaikka-alue. 

Merkinnällä on osoitettu kolme nykyistä työpaikka-aluetta keskustaajamassa 

mahdollistaen toimintojen vaatimat tulevat tilatarpeet. Alueiden ympäristöhäiriöt vastaavat 

toimistotyöpaikkojen tasoa. 

TP/res – alueena on osoitettu kaksi TP-alueiden pitkän aikavälin laajentumisaluetta, jotka 
voidaan ottaa käyttöön kun viereiset TP-alueet on otettu käyttöön. Nämä alueet on osoitettu 
oletettujen uusien yrittäjien tai toiminnan käyttöön. 

TP-res –osa-aluerajauksella on kaavassa esitetty mahdollisia osayleiskaavan 
tavoitevuoden jälkeen luontevimmin käyttöön otettavia TP-alueiden laajentumisalueita.  

Alue on tarkoitettu pääasiassa liike-, tuotanto- ja toimitilojen rakentamista varten. 
Tuotanto tai siihen liittyvä varastointi eivät saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä.  

 

TY  Teollisuus- ja varastoalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan 
laadulle erityisiä vaatimuksia. 

Merkinnällä on osoitettu nykyiset ja jo asemakaavoitetut teollisuus- ja varastoalueet.  

TY/res - alueena on osoitettu TY-alueiden pitkän aikavälin laajentumisalueet, joka voidaan 
ottaa käyttöön kun muut vastaavat TY-alueet on otettu käyttöön. 
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TY-res –osa-aluerajauksella on kaavassa esitetty mahdollisia osayleiskaavan 

tavoitevuoden jälkeen luontevimmin käyttöön otettavia TY-alueiden laajentumisalueita.  

Alue on tarkoitettu pääasiassa teollisuus-, korjaamo- ja varastotilojen rakentamista 
varten. Asuinalueisiin rajautuvat alueen osat eivät saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä.  

5.6.3 VIRKISTYS 

VL Lähivirkistysalue. 

Lähivirkistysalueina on osoitettu asuinalueiden läheiset  viheralueet. VL-alueilta johtaa 

poluja tai ne jatkuvat viherkäytävinä taajamaa ympäröiville metsäalueille. 

Alue on tarkoitettu ulkoilua, luonnossa liikkumista ja leikkiä varten rakennettujen 
alueiden läheisyydessä. Alueelle saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia 
rakennuksia ja rakennelmia.  

VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. 

Merkinnällä on osoitettu urheilukenttä ja sitä ympäröivät alueet.  

Alue on tarkoitettu urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja varten. Alueelle saa 
rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.  

5.6.4 LOMA-ASUMINEN 

RA Loma-asuntoalue. 

Kaavassa on osoitettu asemakaavoitettu ja rakennettu loma-asuntojen alue joen  

rannalla, muttei erillisiä loma-asuinrakennusten rakennuspaikkoja.  

RM/s Matkailupalvelujen alue. 

Kosken kartanon alue on osoitettu matkailupalveluiden alueena, jonka 
kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne tulee säilyttää. 
Kartanon alueen korjausten ja mahdollisten uusien rakennelmien tai rakennusten tulee 
sopia sijoituksen, koon, materiaalien ja julkisivuvärien osalta alueen nykyiseen 
rakennuskantaan. Rakennuspaikan rakennusten tulee muodostaa luonteva pihapiiri. 
Alueen rakentamisen ja muiden toimenpiteiden yhteydessä tulee kiinnittää erityistä 
huomiota maisemakuvaan sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, 
rakenteiden ja näkymien säilymiseen. 

5.6.5 ERITYISALUEET  

ET Yhdyskuntateknisen huollon alue.    

Merkinnällä on osoitettu asemakaavan mukainen lämpökeskuksen alue. 

EJ Jätevedenkäsittelyalue. 

EH/s Hautausmaa-alue, jolla ympäristö säilytetään.    

 

Turun hallinto-oikeuden 
päätöksellä (27.12.2018) on 
yleiskaava kumottu 
kiinteistön 284-413-4-121 
osalta, jolla oli merkintä ET. 
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5.6.6 SUOJELU 

luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.  

Alueella sijaitsee metsälain tai vesilain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. 
Suojelun edellyttämät rajaukset vahvistetaan tarvittaessa erillisin päätöksin. Alueen 
maisema- tai ympäristöarvoja heikentävää maanrakennustyötä, puiden kaatamista 
tai istuttamista, maa-ainesten ottoa tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa 
suorittaa ilman MRL 43.2 §:n mukaista lupaa. Alueen suunnitelmalliset 
hoitotoimenpiteet ovat tämän estämättä sallittuja.  

ma  Arvokas maisema-alue 

Maakuntakaavan mukaisesti suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla 
maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä ja ottaa huomioon maiseman ja 
kulttuuriympäristön ominaispiirteet. Maisemaan vaikuttavien suunnitelmien ja 
hankkeiden (korkeiden rakennelmien) yhteydessä maisemavaikutukset tulee 
erikseen arvioida. Rakentamisen manneralueella tulee kohdistua aukeamien 
reunoille olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen ja edistää peltojen, niittyjen ja 
muiden avoimien maisematilojen säilymistä. 

rky Valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön  
 alue. 

 

Osa-aluemerkinnällä on osoitettu kaksi valtakunnallisesti merkittävään rakennetun 

kulttuuriympäristön aluetta (VMKY 1993-2009):  

Alueet tulee säilyttää niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistavalla tavalla. 
Rakennuksia ja rakenteita korjattaessa sekä niitä ympäröivissä hankkeissa on 
tärkeää, ettei näillä alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista, joka on ristiriidassa 
kulttuuriympäristöarvojen kanssa (RKY 2009).  

SR nn Rakennus- ja/tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus tai 
alue. 

Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita suojeltavia 

rakennuksia ja rakennusryhmiä yhteensä 6. Koski Tl kirkko on suojeltu kirkkohallituksen 

päätöksellä 2003. Suoraan kirkkolailla suojeltuja kohteita ovat kaikki ennen vuotta 1917 

rakennetut kirkolliset rakennukset, kuten tapuli ja hautausmaarakenteet. Merkintä nn 

viittaa kohteen numeroon kaavakartalla ja selostuksen liitteeseen 4.   

Rakennustaiteellisesti sekä maiseman ja kyläkuvan kannalta arvokas rakennus, jota 
ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden tulee olla 
sellaisia, että kohteen historiallinen, rakennustaiteellinen ja kyläkuvallinen arvo 
säilyvät. Ennen rakennusta muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee neuvotella 
museoviranomaisten kanssa. Numero viittaa kaavaselostuksen kohdenumerointiin. 

sr nn Paikallisesti arvokas kohde. 

Merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvokkaita suojeltavia rakennuksia ja 
rakennusryhmiä yhteensä 43 kappaletta. Merkintä nn viittaa kohteen numeroon 
kaavakartalla ja selostuksen liitteeseen 4.  Liitteessä on lisäksi 17 kohdetta, joita ei 
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yleiskaavatasolla ole esitetty ja joiden suojelutarve tulee tarkastaa asemakaavaa 
muuttaessa tai laatiessa. 

Kohteen kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas luonne tulee säilyttää. 
Uudisrakentaminen ja suojelurakennuksissa suoritettavat korjaus- ja 
muutostoimenpiteet tulee toteuttaa siten, että kohteen kulttuurihistoriallisesti ja/tai 
maisemallisesti arvokas luonne säilyy. Ennen rakennusta tai sen ympäristöä 
muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus 
lausunnon antamiseen. Numero viittaa kaavaselostuksen kohdenumerointiin. 

/s Alue, jonka ympäristö säilytetään. 

Härkätien vaikutusalueen kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas luonne tulee 
säilyttää. Uudisrakentaminen ja rakennuksissa suoritettavat korjaus- ja 
muutostoimenpiteet tulee toteuttaa siten, ettei raitin arvokas ominaispiirre vaarannu.  

 

Muinaismuistot 

Muinaismuistokohteet on osoitettu kaavakartalla ja selostuksen liitteessä 5. Kohdealueet 

perustuvat osayleiskaavaa varten tehtyyn esihistoriallisten ja historiallisten 

muinaisjäännösten inventointiin. Lisäksi on käytetty maakuntakaavan sekä aiempien 

yleis- ja asemakaavojen aineistoa.  

SM Muinaisjäännöskohde. 

Merkinnällä on osoitettu liitteen 5 mukaiset kohteet. 

Muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen 
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. 
Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 

smh n Kylätontit 

Merkinnällä on osoitettu liitteen 5 mukaiset kohteet.  

Alueella olevat asutushistorialliset rakenteen on säilytettävä ja aluetta koskevista 
suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.  

5.6.7 MAA- JA METSÄTALOUS 

Maatalouden rakennemuutokseen liittyvä maatilojen määrän väheneminen sekä tilakoon 

kasvaminen jatkuvat edelleen.  

M Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 

Maa- ja metsätalousvaltaisina alueina on osoitettu tavanomaiset pelto- ja metsäalueet. M-

alueilla on sallittu peruselinkeinoja sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva 

rakentaminen.  

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle saa rakentaa maa- ja 
metsätaloutta palvelevia tuotanto- ja talousrakennuksia.  
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MA Maisemallisesti arvokas peltoalue.  

Osayleiskaavalla on osoitettu maisemakuvan kannalta arvokkaiksi, avoimena ja 

viljelykäytössä säilytettäviksi ne peltoalueet, jotka tukevat lähiympäristönsä 

agraarimaisemallista muistumaa.  

Alueen säilyminen avoimena ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää. 
Alueella olevia rakennuksia saa korjata ja uusia. Uudisrakennuksina sallitaan vain 
maa- ja metsätaloutta palvelevia tuotanto- ja talousrakennukset. Rakennukset tulee 
sijoittaa pihapiirien tai metsänreunan tuntumaan siten, että ne eivät sulje avoimia 
näkymiä tai pilaa maisemaa. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa 
ilman MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa. 

ME Kotieläintalouden suuryksikön alue. 

Kaavassa on osoitettu alueella nykyisin toimivien suuryksiköiden alueet. 

MT Maatalousalue. 

 

MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä  
 ympäristöarvoja ja jolla ympäristö säilytetään. 

Merkinnällä on osoitettu Kiimaspahkan alue sekä Hepo-ojan yläjuoksun metsäalue.   

MY/s Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä 
ympäristöarvoja ja jolla ympäristö säilytetään. 

Merkinnällä on osoitettu Paimionjoen kulttuurihistoriallisesti arvokas jokilaakso 

Härkätiestä etelään.  

Joen rantavyöhykkeen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokasta luonnetta 
tulee vaalia ja alue tulee säilyttää rakentamattomana. 

5.6.8 VESIALUEET 

W Vesialue.    

Vesialueena on osoitettu Paimionjoki. 

Osayleiskaavalla ei rantavyöhykkeelle ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja. Kaavan 

yleismääräyksellä vaaditaan huomioimaan kulloinkin viranomaisen suosittelemat alimmat 

mahdolliset rakentamiskorkeudet. Kaavakartalla lukuja ei ole esitetty, sillä jos 

ilmastonmuutos etenee nykyisten käsitysten mukaan, ilmasto lämpenee ja sateet 

lisääntyvät. Oletetaan, että talvenaikaiset tulvat lisääntyvät ja vedenpinnat tulevat 

olemaan nykyistä korkeammalla. Kevättulvien arvioidaan sitä vastoin vähenevän, sillä 

suurempi osa talven sateesta saadaan lumen sijaan vetenä.  
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5.6.9 MUUT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

YK/s  Kirkkojen ja hautausmaiden alue, jolla ympäristö säilytetään. 

ma  Arvokas maisema-alue. 

Osayleiskaavassa on osoitettu maakuntakaavan mukainen arvokas maisema-alue osa-

aluerajauksella ehdotuksesta saadun lausunnon vuoksi selventämään Paimionjoen 

maisema-alueen vaalimisen merkitystä.  

Maakuntakaavan mukaisesti suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla 
maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä ja ottaa huomioon maiseman ja 
kulttuuriympäristön ominaispiirteet. Maisemaan vaikuttavien suunnitelmien ja 
hankkeiden (korkeiden rakennelmien) yhteydessä maisemavaikutukset tulee 
erikseen arvioida. Rakentamisen manneralueella tulee kohdistua aukeamien 
reunoille olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen ja edistää peltojen, niittyjen ja 
muiden avoimien maisematilojen säilymistä. 

LH Huoltoasema-alue. 

Valtatien ja Koskentien risteyksen tuntumaan, valtatien pohjoispuolelle on rakentunut 

olevaan huoltoasematoimintaan liittyvä alue, jolla toimii rengasalan liike 

rekkapesutiloineen. Alue on osayleiskaavassa osoitettu LH-alueena. 

Alue on tarkoitettu huoltoasemien ja niiden toimintaan liittyvien myymälä- ja 
ravintolatilojen sekä korjaamotoimintojen alueeksi.  

LP  Yleinen pysäköintialue. 

Valtatienä, vt-merkinnällä on osoitettu kaava-aluetta halkovat valtatie 10. 

Yhdysteinä, yt-merkinnällä, on osoitettu Koskentien (mt 2260) ja Hämeen Härkätien (mt 
2264) sekä Hongistontie ja Patakoskentie.  

Tieliikenteen yhteystarve -nuolella on osoitettu valtatien pohjoispuolella Koskentien 
risteysjärjestelyjen suunnittelutarve. 

Kokoojakatuina on osoitettu alueen pääkadut. 

Hämeen Härkätien linjaus ja tasaus säilytettävä ja kaavassa se on osoitettu oranssilla 
palloviivalla. (Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, RKY2009). 

Paimionjoen ylittävän kevyen liikenteen reitin selvittämiseksi on tutkittu erilaisia 
vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on joen ylittäminen meijerin alueen tuntumassa. Toinen 
vaihtoehto on osoittaa reitti välittömästi olevan tien/sillan länsipuolelle. Kolmas vaihtoehto 
on osoittaa reitti välittömästi olevan tien/sillan itäpuolelle. Neljäs vaihtoehto on osoittaa 
reitti kauempaa olevan tien/sillan itäpuolella kosken alapuolella olevien saarien kautta. 
Kaikki vaihtoehdot sisältävät mahdollisuuksia, mutta myös epävarmuuksia ja vaatisivat 
näin ollen paljon lisätutkimuksia, joten voidaan tässä vaiheessa myös harkita koko alueen 
osoittamista selvitysalueeksi tai osoittaa vain yhteystarpeena. 



  

   

 
 

23 (30) 
 

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 

PÄIVÄYS 18.5.2017 

 

TYÖNUMERO 26478 

 

 

 

20170518_Keskustaajama_Selostus_LOPULLINEN.docx 

Selvitysalue –osa-aluerajaus osoittaa maisemallisesti merkittävän alueen, jolla kevyen 
liikenteen järjestelyt ja Paimionjoen ylityspaikka tulee selvittää yksityiskohtaisemmalla 
suunnitelmalla. 

Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet   
Pima –kohdemerkinnällä on osoitettu ELY-keskuksen tiedossa olevat pilaantuneet tai 
mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet, joilla maaperän pilaantuneisuus ja 
puhdistamistarve on selvitettävä ja tarvittaessa puhdistettava ennen alueeseen 
kohdistuvia toimenpiteitä.  

5.6.10 YLEISET MÄÄRÄYKSET  

Osayleiskaava on MRL 42 §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. 

Alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. 

Osayleiskaavassa luonnon tai kulttuuriympäristön kannalta arvokkaaksi osoitetuilla 
alueilla (MA, MY, /s, luo, rky) ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa toimenpidettä ilman 
MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa.  

Maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden vaikutuspiirissä olevien alueiden 
asemakaavoitettaessa on laadittava yksityiskohtaiset rakentamistapaohjeet rakentamisen 
sopeuttamiseksi maisemaan. 

Rakennusten sijoittamiseen rakennuspaikalla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Uudet 
rakennukset tulee toteuttaa koon, muodon, materiaalien ja värityksen osalta siten, että ne 
sopivat ympäröivään maisemaan sekä taajama- ja kyläkuvaan. Rakentamisessa tulee 
huomioida viranomaisen määrittelemät alimmat rakentamiskorkeudet.  

Rakennuspaikalle tulee olla hyväksyttävä kulkuyhteys. Jos kulkuyhteys järjestetään 
maantieltä, on rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä voimassa oleva 
tieviranomaisen myöntämä liittymälupa. Teiden läheisyyteen rakennettaessa tulee 
selvittää liikennemelun vaikutukset alueen olosuhteisiin.  

Kaava-alueella noudatetaan kunnan hyväksymiä jätehuoltomääräyksiä. Lisäksi alueella 
on noudatettava kulloinkin voimassa olevia ympäristölupaviranomaisten antamia 
määräyksiä. Mahdollinen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä ja 
arvioitava ennen maaperän kaivamista tai muita rakentamistoimenpiteitä. 

Alueelle on rakennettava voimassa olevan lainsäädännön mukaiset vesihuoltoratkaisut. 

 

6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

6.1 ARVIOINTIMENETELMÄT 

Osayleiskaavan vaikutuksia on arvioitu siten, että nykyistä maankäytön tilannetta on 

verrattu tilanteeseen, jossa osayleiskaavan kaikki aluevaraukset ovat toteutuneet. 

Arviointi on tehty kunnan ja kaavakonsultin yhteistyönä.  
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6.2 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  

Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista kaavakartassa esitettyjen aluevarausten 

mukaisesti. Kaavan varauksia sijoitettaessa on harkittu niiden mahdollisesti aiheuttamia 

vaikutuksia rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä mm. taloudellisia, sosiaalisia ja 

kulttuurisia vaikutuksia. Asuntojen rakentaminen tulee tapahtumaan normaalin 

rakennuslupakäytännön mukaisesti pääosin yksityisten maanomistajien toimesta ja 

pidemmän ajan kuluessa. Maanomistus- ja kiinteistöolot vaikuttavat varsin paljon 

rakennuspaikkojen sijoittamiseen ja niiden toteutumiseen. 

Ympäristön häiriötekijöitä ja haitallisia vaikutuksia ympäristöön on kaavassa pyritty 

ehkäisemään kaavamerkintöjen ja -määräysten lisäksi kaavaan liittyvillä yleisillä 

määräyksillä ja suosituksilla. Uusien asuinrakennusten rakennuspaikat tulee 

asemakaavoitettaessa sijoittaa siten, että ne ovat kohtuudella liitettävissä keskitettyyn 

jätevesien käsittelyjärjestelmään. 

6.2.1 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Osayleiskaava ohjaa asemakaavoitusta siten, että valtakunnallisesti merkittäviän 

rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilyminen on mahdollista. Lisäksi kaava ohjaa 

mahdollista täydennysrakentamista siten, että ei aiheuteta ristiriitaa olevien 

kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Myös muilla alueilla kaava antaa mahdollisuuden 

säilyttää ja hoitaa vanhaa kulttuuriympäristöä ja maatalouden perinnemaisemaa sekä 

arvokasta rakennuskantaa. Väestöpohjan kasvaessa ja laajentuessa mahdollisuudet 

kaikenlaiseen kulttuurin harjoittamiseen paranevat.  

6.2.2 LUONTO JA MAISEMA 

Uudet rakennusalueet on sijoitettu nykyisen rakennuskannan tuntumaan sekä maiseman 

ja luontoarvojen kannalta kestäville paikoille. Maisemarakenteen kannalta merkittävimmät 

avoimet peltoviljelykset ja niitä rajaavat reunametsät on säilytetty. Luonto- ja maisema-

arvojen suojelu- ja säilyttämistarpeet on kaavassa otettu huomioon maisema- ja 

luontoselvitysten perusteella. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet 

sijoittuvat VL- tai MY-alueille ja ovat siten hyvin vaalittavissa. Taajamarakenteen sisään 

jääneiden pienialaisten peltojen osoittaminen asemakaavoitettavina alueina antaa 

mahdollisuuden säilyttää avoimia maisematiloja muistumina alueen viljelykulttuurista. 

6.2.3 MAAPERÄ 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia maaperään. Rakentaminen sijoittuu 

asemakaavoitettaville alueille, joille rakennetaan kunnallistekniikka. Ympäristöön 

kohdistuva kuormitus ja kulutus sekä alueen liikenne eivät mahdollisesti pitkällä 

tähtäimelläkään tule kasvamaan niin, että niistä olisi haitallisia ympäristövaikutuksia.  
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6.2.4 VEDET 

Osayleiskaava-alueella kiinteistöt on liitetty pääosin kunnan vesi- ja jätevesiverkostoon. 

Niin tullaan toimimaan myös uusilla rakentamisalueilla, jotka suunnitellaan 

asemakaavalla, joten kaavasta ei ole vesistöön kohdistuvaa kuormitusta.  

Uusien asuinrakennusten rakennuspaikat tulee sijoittaa siten, että ne ovat kohtuullisin 

kustannuksin liitettävissä keskitettyyn jätevesien käsittelyjärjestelmään. Mikäli rakennusta 

ei ole liitetty keskitettyyn jätevedenpuhdistuslaitokseen tai puhdistamoon, jätevedet on 

käsiteltävä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi on noudatettava 

Valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. 

6.2.5 LIIKENNE 

Liikenne Koskentien ja valtatien välillä voi lisääntyä jonkin verran mikäli kaavan 

osoittamat reservialueet otetaan käyttöön. Liikenne tukeutuu pääosin nykyiseen 

tieverkostoon.  Kulkutiet alueille ja alueiden sisäiset yhteydet on mahdollisuuksien 

mukaan järjestettävä olemassa olevien teiden kautta. Kevyen liikenteen turvallisuuteen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota tarkemman suunnittelun yhteydessä.  

Maantien varrelle tai läheisyyteen rakennettaessa tulee huomioida vaaditut suoja-alueet 

ja liikenteen aiheuttama melu sekä tärinä. Uusien asuinrakennusten ulkoseinien, 

ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden tulee olla sellaisia, että ulko- ja 

sisätilojen melutasojen erotus täyttää Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) 

melutason ohjearvoista. Piha-alueiden meluhaittaa voidaan vähentää esimerkiksi 

piharakennusten, kasvillisuuden, aitausten tai muiden suojaavien rakenteiden avulla. 

6.2.6 TALOUS 

Osayleiskaavassa osoitettu uudisrakentaminen on määrältään vähäistä, mutta silti sillä on 

toteutuessaan sekä suoria että välillisiä taloudellisia vaikutuksia. Kaavan aluevaraukset 

toteutuvat kuitenkin pitkän ajan kuluessa yksittäisinä rakennuspaikkoina. 

Taloudelliset vaikutukset kunnalle  

Pitkällä aikavälillä huomattavia kustannuksia aiheuttaa erityisesti vedenhankinnan ja 

jätevesihuollon keskitetty järjestäminen. Asukasmäärän lisääntyessä myös yleisten 

virkistysalueiden tarve kasvaa.  

Tuloja kunta saa muun muassa tonttien myynnistä, rakennuslupamaksuista sekä 

kiinteistö- ja kunnallisveroista. Tulevaisuudessa tuloja kasvattavat vesi- ja jätevesihuollon 

liittymis- ja käyttömaksut toteuttamistavasta riippuen. Keskustaajaman tiivistäminen ja 

täydentäminen toisaalta laskee kunnan menoeriä kyydityksistä. 

Työpaikka-alueiden (TP, TY) toteutumisen myötä kunnan työpaikkaomavaraisuus 

kasvaa. Uudet yritykset tuovat monenlaisia suoria ja epäsuoria tuloja kunnalle.  
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Taloudelliset vaikutukset yksityisille 

Yksityisille kotitalouksille aiheutuu kuluja liikkumisesta kodin, työpaikan, palvelujen ja 

harrastusten välillä. Työpaikka-alueiden (TP, TY) toteutumisen myötä yhä useampi 

kunnan asukas voi löytää työpaikan oman kunnan alueelta. Tämä vähentää 

työmatkakuluja. 

Pitkällä aikavälillä säästöjä syntyy siitä, että oikeusvaikutteinen osayleiskaava vähentää 

yksityistalouksien tarvetta laatia asemakaavoja ja hakea poikkeamislupia. Lisäksi kaava 

edellyttää keskitetyn vesihuollon järjestämistä, mikä nostaa kiinteistöjen ja koko alueen 

arvoa. Jätevesien käsittelyn järjestäminen lakien ja asetusten mukaisesti maksaa 

kaavasta riippumatta.   

6.2.7 SOSIAALISET OLOT 

Kunnan keskustaajaman vahvuuksiin pohjautuva kaavaratkaisu parantaa ja tukee olevan 

yhdyskunnan sosiaalista rakennetta ja toimivuutta. Asukasmäärän kasvaminen aiheuttaa 

sekä myönteisiä että kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia. Joka tapauksessa sosiaaliset 

kontaktit tulevat lisääntymään uuden rakentamisen ja uusien asukkaiden myötä.  

Kaava-alueen ikärakenne pysynee lyhyellä aikavälillä ennallaan. Suurimmat muutokset 

tapahtuvat alueilla, joilla uudisrakentajat ovat enimmäkseen lapsiperheitä. 

Todennäköisesti vanhemmilla alueilla valtaosa muuttajista ja rakentajista on nykyisten 

asukkaiden perillisiä, sukulaisia tai tuttavia. 

7 TOTEUTTAMINEN 

7.1 OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN MERKITYS 

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaa yleispiirteisesti yksityiskohtaista kaavoitusta ja 

muuta maankäyttöä MRL 42 §:n mukaisesti. 

Kaava ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan viranomaisten ja maanomistajien 

toimintaa mm. seuraavasti: 

- Suunniteltaessa maankäyttöä koskevia toimenpiteitä on katsottava, ettei niillä 

vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. 

- Rakennuslupaa myönnettäessä on katsottava, ettei alueen käyttäminen 

yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen vaikeudu. 

- Yleiskaava ei ole voimassa asemakaava-alueilla, mutta se on ohjeena 

laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. 

- Rakennuspaikkana käytettäväksi tarkoitettua aluetta ei saa 

maanmittaustoimituksessa muodostaa tilaksi siten, että toimenpiteellä 

vaikeutetaan alueen käyttämistä yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen. 

Osayleiskaava on laadittu MRL 42 §:n mukaisesti oikeusvaikutteisena. 

Oikeusvaikutteisen kaavan aluevaraukset ja määräykset ovat sitovia. Kunnan 

rakennusjärjestyksen säädökset ovat voimassa siltä osin, kun osayleiskaavassa tai 
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asemakaavassa ei ole määräyksiä asiasta. Osayleiskaavan alueella noudatetaan 

kyseisen kaavan määräyksiä. 

7.2 YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU 

Poikkeaminen yleiskaavan aluevarauksista vaatii asian tutkimista asemakaavalla tai 

poikkeamisluvan. Huomattava poikkeaminen edellyttää osayleiskaavan muuttamista.  

7.3 VAIHEITTAISUUS, EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Osayleiskaavassa osoitettu uusi maankäyttö ja uudet rakennuspaikat toteutuvat 

vähitellen ja vaiheittain. Tähän vaikuttavat mm. maanomistajien (yksityiset, yritykset, 

yhteisöt) omat rakentamistarpeet, rakennuspaikkojen myyntihalukkuus ja niihin 

kohdistuva kysyntä sekä yleinen taloustilanne.  

Pitkän aikavälin laajentumisalueina on osayleiskaavassa haluttu osoittaa mahdollisia 

tavoitevuoden 2035 jälkeen asumiskäyttöön otettavia alueita tai kun muut vastaavat 

alueet on jo otettu käyttöön. Reservialueiden merkitseminen osayleiskaavassa 

mahdollisiksi laajentumisalueeksi turvaa kunnan keskustaajaman yhdyskuntarakenteen 

eheän kasvun.  

7.4 SEURANTA 

Kunnan tulee seurata kaavan toteutumista ja ryhtyä tarvittaessa muuttamaan tai 

tarkistamaan kaavan aluevarauksia ja mitoitusta. 

8 SUUNNITTELUN VAIHEET 

8.1 ALOITUSVAIHE 

- MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 

marraskuussa 2013 ja sitä on tarkennettu kaavan laadinnan ajan. 

- Kunnanvaltuusto päätti osayleiskaavan vireille tulosta 11.2.2013 (§40) 

- Kunnanhallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 2.12.2013  

- Kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla ja kunnan 

virallisissa ilmoituslehdissä. 

- OAS on ollut  nähtävillä kannanottoja varten  kunnanvirastossa kaavan laadinnan 

ajan. 

- Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 14.10.2013 

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 

8.2 KAAVALUONNOSVAIHE 

- Perusselvityksiä on tehty keväästä 2013 lähtien. 

- Tavoitteiden asetteluksi pidettiin luottamushenkilöseminaari 22.11.2013 

- Osayleiskaavaluonnos valmistui 20.5.2014 

- Kunnanhallitus käsittelee kaavaluonnoksen 26.5.2014 
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- Kaavaluonnos oli nähtävillä (MRL 62 §; MRA 30 §) kirjallisten mielipiteiden 

esittämistä varten 4.6.–11.8.2014 

- Yleisötilaisuus pidettiin 11.6.2014. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnosta ja 

osallistujat saivat jättää suullisia mielipiteitä. 

- Kaavaluonnoksesta jätettiin 7 kirjallista mielipidettä. 

- Kaavaluonnoksesta pyydettiin viranomaislausunnot (Varsinais-Suomen ELY-

keskus, Varsinais-Suomen liitto, Museovirasto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos 

sekä kunnan lautakunnilta) 

- Kaikkiin lausuntoihin ja mielipiteisiin laadittiin vastineet, jotka käsiteltiin 

valtuustoseminaarissa 22.8. ja kunnanhallituksessa 8.12.2014. 

 

Liite 12:  Vastine kaavaluonnoksesta 
 

8.3 KAAVAEHDOTUSVAIHE 

- Osayleiskaavaa on tarkistettu luonnosvaiheen mielipiteiden ja lausuntojen sekä 

kunnan antaman vastineen perusteella, mm. : 

o ELY-keskuksen lausunnon ja osallisten mielipiteiden perusteella valtatien 

ja Koskentien risteyksessä sijaitsevan toimialueen kaavamerkintä 

muutettiin TP-ja TP/res-alueeksi. 

o AM-alueiden, C- ja AO-alueen rajauksia tarkennettiin annettujen 

mielipiteiden mukaisesti 

o Kunnanhallitus päätti jättää Muslamäen ja Jokimetsän 

asuinaluevaraukset mitoituksen vuoksi pois tästä vuoteen 2035 

tähtäävästä kaavasta 

o Uudet kevyen liikenteen ohjeelliset väylät osoitettiin kaavassa ELYn 

lausunnon mukaisesti punaruskeina ja hallituksen vastineen mukaisesti 

Koskentien länsipuolelle ja Härkätien pohjoispuolelle 

o Luonnoksessa esitetyt säilytettävien rakennusten kohdemerkinnät (sr) 

korvattiin museokeskuksen lausunnon mukaisesti /s-alue merkinnällä, 

jolloin rakennuskannan suojelu määritellään asemakaavalla. 

o Vedenpuhdistuslaitoksen laajentamistarpeet huomioitiin mitoittamalla EJ-

alue riittäväksi 

- Osayleiskaavaehdotus valmistui 2.7.2015 

- Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotuksen ja asetti sen julkisesti nähtäville (MRL 

65 §; MRA 19 §) kirjallisten muistutusten esittämistä varten 29.6-31.8.2015.  

- Kaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaislausunnot. Lausuntoja antoivat 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Museovirasto, Varsinais-

Suomen pelastuslaitos sekä kunnan rakennuslautakunta. 

- Lausuntoihin (5kpl) ja muistutuksiin (5kpl) laadittiin vastineet, jotka käsiteltiin 

kunnanvaltuustossa 16.2.2016. 

- Viranomaisten kesken järjestettiin työneuvottelut. 

 

Liite 13:  Vastine kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. 
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8.3.1 KAAVAEHDOTUKSEN TARKISTAMINEN 

ELY-keskuksen ja V-S liiton kanssa neuvoteltiin kahdesti ehdotuksen yksityiskohdista. 
Osayleiskaavaa on tarkistettu nähtävilläpidon muistutusten ja lausuntojen sekä kunnan 
antaman vastineen sekä neuvottelujen perusteella, mm. : 

o Valtatien ja Koskentien nelihaaraliittymän liikenneturvallisuuden 

lisäämiseksi kaavakartalla osoitettiin Koskentien porrastuksen tarve 

o Alueiden käyttöönoton vaiheistusta tarkistettiin 

o Kulttuuriympäristön osalta paikalliset suojeltavat rakennuskohteet 

tarkistettiin museoviraston kanssa 

o osa-alue Paimionjoen ylittävän kevyen liikenteen reitin selvittämiseksi 

- Osayleiskaavaehdotuksen tarkistus valmistui 10.10.2016 

- Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotuksen 17.10.2016.  

- Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §; MRA 19 §) kirjallisten 

muistutusten esittämistä varten 1.11.-2.12.2016.  

- Kaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaislausunnot. Lausuntoja antoivat 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Museovirasto ja 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos. 

- Lausuntoihin (4kpl) ja muistutuksiin (2kpl) laadittiin vastineet. 

- Kaava-asiakirjoihin tehtiin vähäisiä tarkennuksia: 

o Maakuntakaavan maisema-alue määräyksineen lisättiin kaavakartalle 

havainnollistamisen vuoksi (lisäys on merkitykseltään vähäinen, vastaavat 

maisemaa vaalivat määräykset on jo luonnos ja ehdotusvaiheessa sisällytetty 

muihin määräyksiin.) 

o Kaavateknisiä täsmennyksiä (rakennettu kevyen liikenteen väylä muutettiin 

uudesta olevaksi, purettu sr-kohde poistettiin kaavakartalta, poistettiin yleisistä 

määräyksistä viittaus MRL 127 pykälään koskien /s-alueita selventämään sr-

kohteiden suojelupyrkimyksiä) 

o selostusta ja liitteitä täydennettiin  

 

Liite 14:  Vastine tarkennetusta kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. 

8.4 HYVÄKSYMINEN 

Kosken kunnanhallitus käsitteli osayleiskaavan 22.5.2017 (§132) ja esitti sen 

hyväksymistä kunnanvaltuustolle. 

Kosken kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 29.5.2017 (§24). 

Turun hallinto-oikeuden päätös (27.12.2018), jolla on yleiskaava kumottu kiinteistön 284-

413-4-121 osalta, on saanut lainvoiman. 

 
 Turku, 18.5.2017 
 Sweco Ympäristö Oy 
 
 Sanukka Lehtiö 
 Kaavoitusarkkitehti SAFA, YKS-446 
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9 LIITTEET 
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