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Sustainable engineering and design

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

Yhdystie.

Yleiskaava-alueen raja.

Erillispientalojen asuntoalue.

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia.

Kohdemerkinnällä on osoitettu mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet, joilla
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistamistarve on selvitettävä ja tarvittaessa
puhdistettava ennen alueeseen kohdistuvia toimenpiteitä.

Maatilojen talouskeskusten alue.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätaloutta sekä sivuelinkeinoja palvelevia
asuin-, tuotanto- ja talousrakennuksia varten. Rakennuspaikalle saa rakentaa
enintään kaksi asuinrakennusta ja kaksi saunarakennusta.
Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus saa olla enintään 10 %
rakennuspaikan pinta-alasta. Nykyisiä asuinrakennuksia saa korjata tai korvata
nykyisessä laajuudessaan rakennusoikeuden estämättä.

Teollisuus- ja varastoalueen, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia, laajentumisalue.

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

Uusi ohjeellinen yhdystie/kokoojakatu.

Mahdollinen pilaantuneen maa-alueen kohde.

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) ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa toimenpidettä ilman MRL 128 §:n
mukaista maisematyölupaa.

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.

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.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

Alue, jolla ympäristö säilytetään.

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

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

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle saa rakentaa maa-
ja metsätaloutta palvelevia tuotanto- ja talousrakennuksia.

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.

Joen rantavyöhykkeen alue tulee säilyttää rakentamattomana.

Osa-alueen raja.

Vesihuoltolinja.
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Kokoojakatu.

Teollisuus- ja varastoalueen pitkän aikavälin mahdollinen laajentumisalue.

Teollisuusalue

Teollisuusalueen laajentumisalue.

Alue on tarkoitettu pääasiassa teollisuus-, korjaamo- ja varastotilojen
rakentamista varten.

Alue voidaan ottaa käyttöön vuoden 2035 jälkeen kun muut vastaavat
T-alueet on otettu käyttöön.

Teollisuusalueen pitkän aikavälin mahdollinen laajentumisalue.

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

Kulttuurihistoriallisesti arvokas tie.
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY2009).
Hämeen Härkätien linjaus ja tasaus säilytettävä.

Työpaikka-alue.
Alue on tarkoitettu pääasiassa tuotanto- ja toimitilojen rakentamista varten ja
niihin liittyviä myymälätiloja varten.

Paikallisesti arvokas kohde.
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.

Laatimisvaiheen kuuleminen 4.6.-11.8.2014
Julkisesti nähtävillä 29.6-31.8.2015
Tarkennettu ehdotus nähtävillä 1.11.-2.12.2016
Kunnanhallitus 22.5.2017 (§133).
Hyväksytty Kosken TL kunnanvaltuuston kokouksessa 29.5.2017 (§25).

Valtatie.

Alue voidaan ottaa käyttöön vuoden 2035 jälkeen kun muut vastaavat
TY-alueet on otettu käyttöön.

Tieliikenteen yhteystarve.

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Alue on tarkoitettu pääasiassa teollisuus-, tuotanto-, korjaamo- ja
varastotilojen rakentamista varten. Toiminta alueella ei saa aiheuttaa
ympäristöhäiriöitä asutukselle. Aluetta asemakaavoitettaessa tulee huomioida
maakunnallisesti merkittävän maiseman arvot, kuten maisematilan rajautuminen
ja näkymät avoimessa peltomaisemassa. Koska alue sijoittuu maisemallisesti
herkälle alueelle, on aluetta asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset
rakentamistapaohjeet matalan rakentamisen sopeuttamiseksi maisemaan.

Kotieläintalouden suuryksikön 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.

Arvokas maisema-alue.
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