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KOSKEN TL KUNTA,
KOIVUKYLÄN OSAYLEISKAAVA

Osayleiskaavan selostus, joka koskee 18.5.2017 päivättyä kaavakarttaa.

1 JOHDANTO
Kosken TL kunnan Koivukylän osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL) 42 §:n mukaiseksi oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi.

Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata maankäytön suunnittelua ja rakentamista koko
suunnittelualueella. Osayleiskaavan ratkaisut johtavat aikanaan asemakaavoihin.

Osayleiskaavan tehtävänä on täsmentää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä
tarkentaa maakuntakaavan ja päivittää kunnanvaltuuston 20.12.1999 hyväksymän
oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan aluevarauksia.

Kaavan päämääränä on lähiseudullisen työpaikka-alueen syntyminen kestävästi ja
taloudellisesti sekä alueen kulttuuri-, ympäristö- ja luonnonarvojen turvaaminen. Uusi
maankäyttö ja rakentaminen sovitetaan nykyiseen ympäristöön ja maisemaan sen
ominaispiirteitä noudattaen. Lähtökohtana on tukeutua olemassa olevaan infrastruktuuriin
sekä vahvistaa alueella jo olevien yritysten toimintaedellytyksiä.

2 PERUSTIEDOT

2.1 SUUNNITTELUALUE

Osayleiskaavan alue käsittää Kosken kunnan suurimmat teollisuustyöpaikat.
Osayleiskaavan alue rajautuu lännessä Marttilan kunnan rajaan, pohjoisessa valtatiehen
10 ja etelässä Paimionjokeen. Alueen pinta-ala on 227 hehtaaria.
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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:

- Teollisuustoimintojen kohde (201)
o valtatiehen ja jo toteutettuun Raunion sahan yhdystiehen tukeutuvan

teollisuus-, varasto- ja vastaavaan käyttöön tarkoitetun alue
- Paimiojokilaakso on kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä arvoalue
- Kulttuurihistoriallisesti arvokas Hämeen Härkätie (oranssi palloviiva)
- muinaisjäännös, historiallisen ajan kylätontti (smh)
- Mattila (sr 5211)
- uusi yhdystie (toteutettu Sahatie)

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
Koivukylän alueella ei ole voimassa asemakaavoja.

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 yksityisille. Kunnan omistamat maat
sijoittuvat Ojarannan alueelle.

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 yksi: Hämeen Härkätie. Alueella ei ole yhteään valtakunnallisesti merkittävää
rakennus kohdetta.

Maakunnallisesti merkittävät alueet ja rakennukset
Kantatalo Mattila pihapiirinsä rakennuksineen on maakunnallisesti arvokas kohde (SR).

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.
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Liite 2: Rakennusinventointiraportti sekä kohteet kartalla 2a että luettelona 2b.

Muinaisjäännökset
Koivukylän osayleiskaava-alueelta oli tiedossa kivikautinen löytöpaikka.
Tämä on osoitettu kaavakartalla Koivukylän ylempi mylly (SM).

Liite 3: Muinaisjäännösinventointiraportti

2.7 LUONNONYMPÄRISTÖ

Suunnittelualueella tai niiden lähiympäristössä ei ole luonnonsuojelualueita.
Osayleiskaavatyöhön liittyy luontoarvojen perusselvitys, joka on tämän selostuksen
liitteenä 4.

Liite 4: Luontoarvojen perusselvitys

2.8 MAISEMA

Kaavoituksen yhteydessä suunnittelualueesta on tehty maisemaselvitys, joka on
kokonaisuudessaan tämän selostuksen liitteenä.

Liite 5: Maisemaselvitys
Liite 5a: Maisemarakenne
Liite 5b: Maisemakuva
Liite 5c: Maisemasuositus

2.9 VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT

Alueella sijaitsee seitsemän asuinrakennusta, josta osa on vakituisesti asuttuja.

Paimionjoen varrella toimivan Westas Raunio Oy:n sahan toiminta on alkanut yli sata
vuotta sitten. Toiminta oli vielä 70-luvulla varsin pienimuotoista. Tänä päivänä saha on
kuitenkin moderni keskikokoinen sahayksikkö, joka kasvaa ja kehittyy vakaasti.
Tuotannon volyymi on kasvanut viimeiset 10 vuotta keskimäärin 5-10 % vuodessa.
Sahaustoimintaan liittyvät oleellisesti prosessin raaka-aine-, prosessi- ja
valmistuotevarastot. Tilantarve kasvaa toiminnan suhteessa ja toimiva logistiikka vaatii
järjestelykyvyn lisäksi tilaa. Nykypäivän vaihtelevat keli- ja sääolosuhteet
(ilmastonmuutos) aiheuttavat myös sen että kelirikkokausiin on varauduttava entistä
suuremmin raaka-ainevarastoin. Laajenemistarve on ilmeinen. Yhtiöllä on suunnitelma
lisätä tuotantoa vuoden 2013 tasosta 186 000m3 240 000 m3:oon jo lähimmän viiden
vuoden kuluessa. Samalla paranee yhtiön kyky luoda uusia työpaikkoja nykyisestä 80
työpaikasta noin 150 työpaikkaan osayleiskaavan tavoitevuoteen mennessä.

Valtatien varrelle on suhteellisen nopealla aikavälillä kehittynyt merkittävää
tuotantotoimintaa. Tuotantolaitosten vuotuinen kasvu on ollut yli 10 %. Kosken
Puujalostuksen palveluksessa on tällä hetkellä noin 10 työntekijää, Kosken
Betonielementillä 50 työntekijää ja Kymppibetonilla tiloissa päivittäin työskentelevien
henkilöiden määrä on 25.
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Alueen yrittäjien realistiset vuotuiset kasvutavoitteet ovat jatkossakin noin 10 prosentin
luokkaa. Henkilökunnan osalta osayleiskaavan tavoitevuoteen mennessä alueella
työskentelisi yhteensä liki 200 työntekijää.  Nykyinen liittymä valtatielle on erityisesti
raskaan liikenteen kannalta hankala. Päivittäin alueelle saapuu ja lähtee keskiarvona noin
25 raskasta ajoneuvoa. Luonnollisesti tuotannon maltillisenkin kasvuskenaarion mukaan
liittymän käyttäjien määrä varmasti kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä.

2.10 PALVELUT

Alueella ei ole palveluita. Lähimmät palvelut löytyvät keskustaajamasta.

2.11 LIIKENNE JA MELU

Kaava-alueen liikenteen nykytila on esitetty laadintavaiheen liikenneselvityksessä ja
nykyinen liikennemelu meluselvityksessä ja sen karttaliitteissä.

Liite 6: Liikenneselvitys
Liite 6a: Meluselvitys
Liite 6b: Melukartta päivä
Liite 6c: 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 7: Aluetekninen verkosto

2.13 YMPÄRISTÖN MUUT ERITYISPIIRTEET

Alueelta tiedossa oleva mahdollisesti pilaantunut maa-alue, Raunion Sahan alueella, on
esitetty kaavakartalla PiMa-kohdemerkinnällä.

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)
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- 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. Maakuntakaavan aluevaraukset, tavoitteet ja ohjausvaikutus ovat tämän
kaavatyön lähtökohtana.

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.
- Kehittää Koivukylästä lähiseudun teollisuustyöpaikkojen alue
- Tutkia olevan teollisuuden ja yritystoiminnan laajentumismahdollisuudet
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- Sijoittaa valtatien varressa kasvavan tuotantoalueen liittymä taloudellisesti ja
liikenneturvallisesti oikeaan paikkaan

- Osoittaa rakennettavien alueiden pääasialliset laajentumissuunnat ja
laajentumisen vaiheistus.

- Suunnitella rakenteellisesti tehokas ja taloudellinen kokonaisuus; aluevarausten
ja toimintojen keskinäinen suhde

- Esittää uusi linjaus maatieltä 2264 etelään
- Suojella alueen luontoarvoja

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.

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.

4 MITOITUS
Tällä hetkellä kunnalla ei ole yhtään teolliselle toiminnalle varattua aluetta.
Osayleiskaavan ohjaamana kunta pystyy asemakaavoittamaan vaiheistaen alueelle
kolmesta seitsemään teollisuus- ja varastotoimintaan soveltuvaa tonttia. Elinkeinoelämän
toimintaedellytykset alueella turvataan varaamalla alueen nykyisille toiminnoille ja niiden
laajentumiseen riittävästi tarkoituksenmukaisia alueita.

5 OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT

5.1 YLEISPERUSTELU

Kaavan aluevarauksissa on huomioitu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja
maakuntakaava. Suojelukohteet (muinaismuistot, rakennettu ja luonnonympäristö) ja
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niihin liittyvät kaavamerkinnät ja -määräykset perustuvat kaavoituksen yhteydessä tai
aiemmin tehtyihin inventointeihin ja selvityksiin.

Osayleiskaava täydentää suunnittelualueen nykyistä teollisuusalueiden rakennetta.

5.2 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:

Toimivan aluerakenteen kannalta kaava hyödyntää olemassa olevia rakenteita ja
alueiden omia vahvuuksia sekä edistää maaseudun elinkeinotoimintoja ja monipuolistaa
muuta työpaikkatarjontaa.

Kaava määräyksineen parantaa osaltaan lähiseudun ekologista, taloudellista, sosiaalista
ja kulttuurista kestävyyttä.   Ihmisten terveydelle aiheutuva haitta poistuu ja
liikenneturvallisuus paranee osoittamalla sahalle uusi tielinjaus. Toisaalta TY-
aluevarausten määräyksillä on huomioitu alueen asukkaat.

Härkätien ja Paimionjoen avointen peltoalueiden osoittaminen turvaa kansallisen
kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymisen. MY- ja luo-merkinnöin säilytetään
alueen arvokas luonnonalue ja sen monimuotoisuus.

Toimivien yhteysverkkojen ja energiahuollon kannalta kaavassa tukeudutaan
ensisijaisesti olemassa olevien pääliikenneväyliin ja -verkostoihin.

5.3 SUHDE MAAKUNTAKAAVOITUKSEEN

Maakuntakaavaehdotuksen aluevaraukset sekä muu sisältö on otettu osayleiskaavan
laadinnassa huomioon. Osayleiskaava tarkentaa ja täsmentää kaavan aluevarauksia ja
määräyksiä.

5.4 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).
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5.5 MAANKÄYTTÖ

Osayleiskaava-alueen rakentamiselle tarkoitetut alueet on tarkoitettu
asemakaavoitettavaksi.

5.5.1 ASUMINEN

AO Erillispientalovaltainen asuntoalue.
Merkinnällä on osoitettu olemassa olevien erillispientalojen rakennuspaikat. Kaavalla ei
osoiteta uutta asuinrakentamista.

AM Maatilojen talouskeskusten alue.
Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat tilakeskukset. Tilakeskuksen alueeksi on rajattu
nykyinen pihapiiri ja sen tuntumassa sijaitsevat maa- ja metsätaloutta palvelevat
rakennukset. Kaavassa on osoitettu kaksi 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.

Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus saa olla enintään 10 %
rakennuspaikan pinta-alasta. Nykyisiä asuinrakennuksia saa korjata tai korvata
nykyisessä laajuudessaan rakennusoikeuden estämättä.

5.5.2 LIIKERAKENTAMINEN

Osayleiskaavan alueelle ei ole tarkoituksena sijoittaa varsinaisia liikerakennuksia.
Teollisuus- ja tuotantolaitosten yhteyteen voi tuotantoon liittyvää pienimuotoista
kauppatilaa sallia.

5.5.3 TYÖ JA TUOTANTO

Kosken keskustaajaman työpaikkojen määrä on lisääntynyt tasaisesti viimeiset
vuosikymmenet yleisistä taloustilanteiden vaihteluista huolimatta. Keskustan tuotanto- ja
liikerakentamista laadittavana oleva osayleiskaavan ohjaa varaamalla maankäyttöä
taajaman ääreen sopivammaksi. Toiminnot ovat alisteisia niin julkiselle ulkotilalle kuin
läheiselle asumiselle.

Kunnalla on vahva tavoite mahdollistaa teollisuustuotannon kasvua. Ojarannan alueella
on elinkeinon harjoittajilla painetta laajentaa toimintaa. On kestävän kehityksen mukaista
osoittaa uusia alueita rakentamiselle olevan rakentamisen ääreen. Valtatien melualueella
ne ovat myös parhainten tuotantotoimintaan sopivia alueita. Maakuntakaava tukee
ensisijaisesti Sahatiehen liittyvää uutta teollisuusaluetta, josta Ojarannan alueelle on
tarve tehdä tieyhteys.
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Koivukylän osayleiskaavan alueella on jo nyt huomattava teollisuusrakentamisen määrä
ja sijainti etäämmällä keskustaajamasta on oivallinen. Alueen yrittäjillä on selkeä käsitys
tulevista investoinneista ja aluetarpeista.

Tämän osayleiskaavan kanssa yhtä aikaa on laadittu Kosken keskustaajaman
osayleiskaavaa. Keskustaajaman kaavassa on osoitettu aluevarauksia taajaman
välittömään läheisyyteen sopivien toimialojen tarpeisiin ja mitoitukselliset ratkaisut
taajaman kannalta. Koivukylän asema kunnan elinkeinojen harjoittamisessa on
toisenlainen. Koivukylän tarpeet ovat teollisuustuotannossa niin melualueelle valtatien
varteen kuin olevan sahan toimintaedellytysten turvaaminen. Tässä yleiskaavassa on
alueet mitoitettu erikseen keskustaajaman toiminnoista ja tätä raskaampaa
elinkeinotoimintaa tuetaan esittämällä osayleiskaavassa riittävä määrä asemakaavoin
tonteiksi muodostuvia alueita.

2015 mennessä
toteutunut

OYK:n tulee
mahdollistaa ennustettu
tarve vuoteen 2035

Teollisuusrakennukset 38 703 k-m² 30 000 k-m²
Teollisuustonttien pinta-ala 308 000 m² 300 000 m²

e= 0,1 0,1

Lähde: Kosken kunta

T Teollisuusalue.
Merkinnällä on osoitettu toiminnassa oleva sahan alue sekä yksi puujalostuksen
teollisuusalue valtatien varresta. Uusina teollisuusalueita on osoitettu Raunion Sahatien
ja Koivukyläntien varteen. Nämä alueet ovat teolliseen toimintaan riittävän etäällä
asutuksesta, mutta silti saavutettavissa niin keskustaajamasta kuin valtatieltä.
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T/res - alueena on osoitettu neljä T-alueiden pitkän aikavälin laajentumisaluetta, jotka
voidaan ottaa käyttöön vaiheistaen asemakaavalla kun läheiset T- tai TY-alueet on otettu
käyttöön.

T-res –osa-aluerajauksella on kaavassa esitetty mahdolliset osayleiskaavan
tavoitevuoden jälkeen luontevimmin käyttöön otettavat T-alueiden laajentumisalueet.

TY Teollisuus- ja varastoalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia.
Merkinnällä on osoitettu yksi uusi teollisuus- ja varastoalue.

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

TY/res - alueena on osoitettu kolme TY-alueiden pitkän aikavälin laajentumisaluetta, jotka
voidaan ottaa käyttöön vaiheistaen asemakaavalla kun läheiset T- tai TY-alueet on otettu
käyttöön.

TY-res –osa-aluerajauksella on kaavassa esitetty mahdollinen osayleiskaavan
tavoitevuoden jälkeen luontevimmin käyttöön otettavia TY-alueiden laajentumisalue.

TY-1 Teollisuus- ja varastoalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia.

Merkinnällä on osoitettu yksi uusi teollisuus- ja varastoalue Härkätien eteläpuolella.

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.

TP Työpaikka-alue.
Merkinnällä on osoitettu valtatien varteen pienehkö aluevaraus monipuolistamaan
Koivukylän yritysaluetta eli mahdollistamaan asemakaavalla T-alueista poikkeavaa
tonttitarjontaa.

5.5.4 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
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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.

SR       Rakennus- ja/tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus tai alue.
Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti arvokas säilytettävä rakennusryhmiä, Mattila.
Merkintä on perusteltu selostuksen liitteessä 2.

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.
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 alueen arvokas ominaispiirre vaarannu.

Muinaismuistot
Kaavakartalla osoitettu muinaismuistoalue perustuu osayleiskaavaa varten tehtyyn
esihistoriallisten ja historiallisten muinaisjäännösten inventointiin (Liite 3).

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

5.5.5 MAA- JA METSÄTALOUS

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

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 alueelle ympäristölupaa hakeneen suuryksiköiden kiinteistö.
Kulku alueelle on osoitettu ”Uusi ohjeellinen yhdystie/kokoojakatu” viivamerkinnällä
etelästä.

MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Merkinnällä on osoitettu Paimionjoen sivuhaaran lähiympäristö.

Joen rantavyöhykkeen alue tulee säilyttää rakentamattomana.

5.5.6 MUUT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

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.

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

Yhdysteinä, yt-merkinnällä, on osoitettu Hämeen Härkätie (mt 2264) sekä uusi
rakennettu valtatien 10 ja maantien 2264 yhdistävä Sahatie.
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Tieliikenteen yhteystarpeena on osoitettu jo käyttöön otetun uuden yhdystien, Sahatien,
luonnollinen jatke Hämeen Härkätieltä sahalle sekä Koivukylän itäosan tuotantoalueen
liittymistie valtatielle.

Kokoojakatuina on osoitettu alueen uudet pääkadut.

Uusi ohjeellinen yhdystie/kokoojakatu -merkinnällä on osoitettu valtatien rinnakkaistie.

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

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

5.5.7 YLEISET MÄÄRÄYKSET

Osayleiskaava on MRL 42 §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi.

Osayleiskaavassa kulttuuriympäristön kannalta arvokkaaksi osoitetuilla alueilla (MA, /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.
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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.

6.2 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavoittamista ja siten myös rakentamista
kaavakartassa esitettyjen aluevarausten mukaisesti. Kaavan varauksia sijoitettaessa on
harkittu niiden mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia rakennettuun ja luonnonympäristöön
sekä mm. taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Elinkeinoelämän
suhdanteet, maanomistus- ja kiinteistöolot vaikuttavat varsin paljon alueiden
toteutumiseen.

6.2.1 RAKENNETTEU KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Kaavamääräyksillä on kiinnitetty huomiota alueen ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin
ja sen säilymiseen. Suojeltavaksi ja säilytettäväksi määrätyt rakennukset ympäristöineen
antavat osaltaan virikkeisyyttä alueen elinympäristöön ja välittävät paikan historiallista
kerroksellisuutta. Silti kaava mahdollistaa maatalousalueiden maankäytön aiheuttamatta
kohtuutonta haittaa maatalouselinkeinojen harjoittamiselle. Kaava turvaa osaltaan alueen
muinaisjäännösten säilymisen jälkipolville.

6.2.2 LUONTO JA MAISEMA

Luonto-arvojen suojelu- ja säilyttämistarpeet on kaavassa otettu huomioon
luontoselvitysten perusteella. Alueella olevat luonnoltaan suojeltava alue on osoitettu
osayleiskaavassa luo -osa-aluemerkinnällä ja ympäristöarvoja vaalivalla maa- ja
metsätalousaluemerkinnällä. Näin edistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Toteutuessaan teollisuusrakentaminen ilman muuta vaikuttaa osayleiskaavan
maisemassa. Uudet teollisuusalueet on kuitenkin pyritty sijoittamaan maakuntakaavan
ohjaamana valtatien ja olevien yhdysteiden tuntumaan sekä maiseman ja luontoarvojen
kannalta kestävimmille paikoille, olevan sahateollisuuden jatkeeksi. Kaavamääräykset
ohjaavat asemakaavoitettavien alueiden ja maiseman vuorovaikutusta, jolloin 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.
Osayleiskaava ohjaa alueen maankäyttöä siten, että maisemallisesti merkittävin
kokonaisuus, avoin Paimiojoen laakso, säilyy Härkätiellä merkittävän RKY-kohteen
vaalimiseksi. Tämä on kaavassa otettu huomioon MA-kaavamääräyksellä. Maankäytön
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muutosten jälkeenkin maisemarakenteen hahmottuminen ja arvokkaiden
kulttuurimaisemaelementtien säilyminen on turvattu.

6.2.3 MAAPERÄ

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia maaperään. Uusi rakentaminen sijoittuu
asemakaavoitettaville alueille, joille rakennetaan kunnallistekniikka.

6.2.4 VEDET

Kaava ei muuta alueella jo toimivan saha-alueen vaikutuksia Paimionjokeen.

6.2.5 LIIKENNE

Liikenne lisääntyy kaavan osoittaman rakentamisen toteuduttua. Liikenne tukeutuu
pääosin nykyiseen tieverkostoon. Sahatien uusi linjaus parantaa liikenneturvallisuutta ja
muuttaa paikallisesti liikennejärjestelyjä. Kulkutiet alueille ja alueiden sisäiset yhteydet on
mahdollisuuksien mukaan järjestettävä olemassa olevien teiden kautta. Valtatien
turvallisuuden ja sujuvuuden vuoksi osayleiskaavaan on voitu osoittaa vain yksi liittymä.
Ojarannantien liittymää voitaneen käyttää vielä pitkälle tulevaisuuteen ennen
rinnakkaistien rakentamista. Nykyinen liittymä ei ole Ojarannan alueen toimijoiden
mielestä kelvollinen toimivuuden kannalta, mutta liikenneturvallisuuden ja näkyvyyden
kannalta viranomaisista toistaiseksi riittävä

6.2.6 TALOUS

Osayleiskaavassa osoitettu uudisrakentaminen on määrältään huomattava ja sillä on
toteutuessaan sekä suoria että välillisiä taloudellisia vaikutuksia. Kaavan aluevaraukset
toteutuvat kuitenkin vaiheittain ja pitkän ajan kuluessa yksittäisinä rakennuspaikkoina.

Pitkällä aikavälillä kustannuksia aiheuttaa erityisesti vedenhankinnan ja jätevesihuollon
keskitetty järjestäminen. Tuloja kunta saa muun muassa kaavoittamiskorvauksina,
tonttien myynnistä, rakennuslupamaksuista sekä kiinteistö- ja kunnallisveroista.
Tulevaisuudessa tuloja kasvattavat vesi- ja jätevesihuollon liittymis- ja käyttömaksut
toteuttamistavasta riippuen.

Työpaikka-alueiden toteutumisen myötä kunnan työpaikkaomavaraisuus kasvaa. Uudet
yritykset tuovat monenlaisia suoria ja epäsuoria tuloja kunnalle. Yksityisten työmatkakulut
voivat vähentyä kun yhä useampi kunnan asukas voi löytää työpaikan oman kunnan
alueelta.

6.2.7 SOSIAALISET OLOT

Kaavalla ei ole merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia uusien työpaikkojen sosiaalisten
suhteiden lisäksi.
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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 on ohjeena laadittaessa asemakaavoja.
- 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
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 käyttöön otettavia alueita tai kun muut vastaavat alueet on jo
otettu käyttöön. Reservialueiden merkitseminen osayleiskaavassa mahdollisiksi
laajentumisalueeksi turvaa Koivukylän teollisuus- ja varastoalueen eheän kasvun.
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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 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
- Kaavaluonnos oli nähtävillä (MRL 62 §; MRA 30 §) kirjallisten mielipiteiden

esittämistä varten 4.6.–11.8.2014
- Yleisötilaisuus pidettiin11.6.2014. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnosta ja

osallistujilla oli mahdollisuus jättää suullisia mielipiteitä.
- Kaavaluonnoksesta jätettiin 5 kirjallista mielipidettä.
- Kaavaluonnoksesta pyydettiin viranomaislausunnot (Varsinais-Suomen ELY-

keskus, Varsinais-Suomen liitto, Museovirasto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos)
- Kaikkiin lausuntoihin ja mielipiteisiin laadittiin vastineet, jotka käsiteltiin

valtuustoseminaarissa 22.8. ja kunnanhallituksessa 8.12.2014.

Liite 8: Vastine kaavaluonnoksesta

8.3 KAAVAEHDOTUSVAIHE

- Osayleiskaavaa on tarkistettu luonnosvaiheen mielipiteiden ja lausuntojen sekä
kunnan antaman vastineen perusteella, mm. :

o ELY-keskuksen lausunnon perusteella liikerakennusten alue on vaihdettu
paremmin tavoitetta kuvaavaksi työpaikka-alueeksi.
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o Valtatiehen tukeutuvan itäisen tuotantoalueen ensisijaisia laajentumisen
aluevarauksia on supistettu jätettyjen mielipiteiden valossa ja
vastaamaan toimijoiden realistisia kasvuodotuksia.

o Sahatien varren T- ja TY-alueet osoitettiin nykykäytön mukaisesti
o Museon lausunnon perusteella paikallisesti arvokkaiden kohteiden

säilymistä edistävät sr-merkinnät on vaihdettu aluemerkintöihin /s, jotta
rakennusten suojelu esitetään tarkemmassa mittakaavassa eli
asemakaavoitettaessa. Lisäksi muinaismuistojen inventoinnin irtolöydös
poistettiin kaavakartalta.

o ns. Koivukyläntien liittymä siirrettiin maastollisesti paremmalle sijainnille
valtatiellä itään, jotta saadaan enemmän etäisyyttä Sahatien liittymään ja
turvataan liikenneturvallisuus valtatiellä.

- Osayleiskaavaehdotus valmistui 28.5.2015
- Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotuksen ja asetti sen julkisesti nähtävillä (MRL

65 §; MRA 19 §) kirjallisten muistutusten esittämistä varten 29.6–31.8.2015.
- Kaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaislausunnot
- Lausuntoihin ja muistutuksiin laadittiin vastineet, jotka käsiteltiin valtuustossa

16.2.2016
- Viranomaisten kesken pidettiin työneuvotteluja

Liite 9: Vastine kaavaehdotuksesta

8.3.1 KAAVAEHDOTUKSEN TARKISTUS

- Osayleiskaavaa on tarkistettu nähtävilläpidon muistutusten ja lausuntojen sekä
kunnan antaman vastineen perusteella, mm. :

o ELY-keskuksen lausunnon ja neuvottelujen perusteella valtatielle 10
voidaan osoittaa vain Sahatien liittymä

o Ojarannan aluevarauksia on
o Muistutuksen perusteella turvataan sahan toiminnot riittävällä

aluevarauksella TY-1
- Osayleiskaavaehdotuksen tarkistus valmistui 10.10.2016
- 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) 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.)



21 (21)

KOIVUKYLÄN OSAYLEISKAAVA
PÄIVÄYS 18.5.2017

TYÖNUMERO 26478

20170518_Koivukyla_Selostus_LOPULL.docx

o Kaavateknisiä täsmennyksiä (…, poistettiin yleisistä määräyksistä viittaus
MRL 127 pykälään koskien /s-alueita selventämään sr-kohteiden
suojelupyrkimyksiä)

o selostusta ja liitteitä täydennettiin

Liite 10:  Vastine tarkennetusta kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin
ja mielipiteisiin.

8.4 HYVÄKSYMINEN

Kosken kunnanhallitus käsitteli osayleiskaavan 22.5.2017 (§133) ja esitti sen
hyväksymistä kunnanvaltuustolle.

Kosken kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 29.5.2017 (§25).

Turku, 18.5.2017
Sweco Ympäristö Oy

Sanukka Lehtiö
Kaavoitusarkkitehti SAFA, YKS-446
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