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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 
 
 
 
 
1.1 TUNNISTETIEDOT 

 
Kunta: Kosken Tl kunta  
Kaavan nimi: ”Sahatien alue” 
 
Kosken Tl kunnan Koivukylään laadittava asemakaava. 
 
Asemakaavalla muodostuu korttelit 600 - 604 ,katualuetta sekä maa- ja 
metsätalousaluetta sekä suojaviheraluetta. 
 
Asemakaavan laatija 
Seppo Pärnä / aluearkkitehti / Marttila – Koski Tl – Oripää  
Härkätie 773, 21490 MARTTILA 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma                        01.09.2017 

 
Asemakaavan vireilletulo 
Kuulutus kunnan www-sivuilla     
ja kunnan ilmoitustaululla     22.09.2017 
 
Asemakaavan käsittely 
Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 05.02.2018 
 
Asemakaavan hyväksyminen 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen XX.XX.2018 
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 
 
 

Suuunnittelualue sijaitsee Kosken Tl kunnan Koivukylässä Sahatien pohjoisosan 
varressa 10-tien eteläpuolella. Etelässä Sahatie päättyy Härkätiehen. 
 
 

 
                         
 
                     
 

Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 18 ha. 
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1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS 

 
Kaavan nimi: 
 
”Sahatien alue”  
 
 
Kaavan tarkoitus: 
 
Tavoitteena on asemakaavoittaa Koivukylässä Sahatien varteen 10-tien eteläpuolel-
le alueita työpaikka- sekä teollisuus- ja varastointitoimintaa varten.  
 
Kaava-alueen rajausta voidaan tarvittaessa tarkentaa. 
 
Alue ei edellytä erillisen luontoselvityksen laatimista. 
 
 
 

 
1.4 SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 

 
Ks. kansisivun taustapuoli 
 
 
 
 

1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 
 

 Liite 1  osallistumis- ja arviointisuunnitelma             
 
 Liite 2 asemakaavan seurantalomake  
 
 Liite 3 havainnekuva 
  
 Liite 5  luonnosvaiheen lausunnot 
 
 Liite 6  ehdotusvaiheen lausunnot 
  
 
 

 
1.6 LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVI-

TYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA 
 
 
Selostukseen ei liity muita aineistoja. 
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2 TIIVISTELMÄ 
 
 
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

 
Kosken Tl kunnanhallitus päätti aloittaa asemakaavamuutoksen valmistelun 
11.9.2017.  
 
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin 
1.9.2017.  
 
Kosken Tl kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja OAS:n     05.02.2018. 
 
Asemakaavaluonnos ja OAS MRL 62 §:n mukaisessa 
tarkoituksessa osallisten nähtävänä           16.02.2018-17.03.2018   
 
Kosken Tl kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen                   XX.XX.2017 
 
Asemakaavaehdotus MRL 65 §:n mukaisessa tarkoituksessa 
julkisesti nähtävänä       XX.XX.2017–XX.XX.2017 
 
Kosken Tl kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen             XX.XX.2017  
   
 
 

2.2 ASEMAKAAVA 
 

Aluetta ei ole aiemmin asemakaavoitettu. 
 
Asemakaavalla osoitetaan Sahatien varressa olevat eriikäistä metsää kasvavat alu-
eet sekä suursahan (Westas) tukkivarastona käyttämä alue ympäristöhäiriöitä aihe-
uttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TY-1).  
 
10-tien kulmauksessa oleva kortteli on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi 
(KTY-1). Alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä ai-
heuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Kerrosalas-
ta enintään 30 % saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. 
 
Kaava-alueen kaakkoiskulmassa oleva maatilan talouskeskus osoitetaan Maatilojen 
talouskeskusten alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (AM/s).  
 
Molemmin puolin Sahatietä jätetään pienet alueet maa- ja metsätalousalueiksi (M), 
jotka toimivat myös eräänlaisina suojaviheralueina. 
 
Alueen eteläpuolella olevaan maisemallisesti arvokkaaseen viljelymaisemaan liittyvä 
metsänreuna on osoitettu suojaviheralueeksi (EV). 

 
 
 
2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

 
Alueella olevan maatilan talouskeskuksen säilyminen turvataan. Tukkivarastona 
oleva alue voidaan muuttaa teollisuus- tai varastokäyttöön. Muuten asemakaava tar-
joaa mahdollisuuden ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollis- ja varastoalueen 
sijoittumisen hyvien kulkuyhteyksien varteen. Uusilla teollisuuden toimijoilla on ollut 
kiinnostusta sijoittua alueelle.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 
 
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Aloite asemakaavan laatimiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. 
 
Voimassa olevassa osayleiskaavassa alueelle on osoitettu Työpaikka-aluetta (TP), 
Teollisuusaluetta (T) ja Teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle 
erityisiä vaatimuksia (TY) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). 
 
Suunnittelualueella on maatilan talouskeskus monine rakennuksineen ja suursahan 
tukkivarastoalue. Muuten alue on eri-ikäistä metsää. Sahatien itäpuolella olevassa 
metsässä on pieni peltolaikku.  
 
Kaava-alueen eteläpuolelta alkaa Paimionjokilaakson arvokas maisema-alue. Alu-
een eteläosan länsi- ja itäpuolella on metsänreunassa peltoaukeaan rajoittuen maa-
tilojen talouskeskuksia, jotka muodostavat arvokkaan maisemakokonaisuuden. Pel-
toalueet on osayleiskaavassa merkitty maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi 
(MA). 
 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Alueen länsiosa on osin kalliopohjaista, vaihtelevamaastoista metsää. Pohjoisin osa 
on tasaista, melko alavaa harvennettua metsää. 
 
Alueen itäosa on osin kalliopohjaista, vaihtelevamaastoista metsää. Alueen keski-
osassa on pieni peltolaikku.  Pohjoisimmassa osassa on pieni keinotekoinen, mutta 
kaunis lampi. 
 
 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Kaava-alueella on yksi asumiskäytössä oleva maatilan talouskeskus, johon sen 
metsät ja pellot rajoittuvat. Lähiympäristössä on samantapaisia maatilojen 
talouskeskuksia ja jonkin verran muuta asutusta. 
 
Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijaitsee Kosken Tl kunnan Koivukylän kylän pohjoisosassa valta-
tien 10 eteläpuolella Sahatien varressa.  
  
Kaupunki/taajamakuva 
Alueen metsäalueet ovat hyvin hoidettuja ja seudulle tavanomaisia. Kaava-alueella 
oleva maatilan talouskeskus vanhoine päärakennuksineen ja talousrakennuksineen 
muodostaa hienon maisemakokonaisuuden.  
 
Asuminen 
Kaava-alueella on yksi asumiskäytössä oleva maatilan talouskeskus. Alueen 
lähiympäristössä on vanhaa maaseutumaista asutusta – suurelta osin maatilojen 
talouskeskuksia. 
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Palvelut 
Alueella ei ole palveluita. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaava-alueella on suursahan tukkivarastoalue. Kaava-alueella ei sen lisäksi ole tällä 
hetkellä muuta elinkeinotoimintaa kuin metsätalous.  
 
Virkistys 
Aluetta ympäröivät laajat maa- ja metsätalousalueet.  
 
Liikenne 
Liikenne suuntautuu tällä hetkellä hiljattain rakennettua Sahatietä pitkin pohjoisessa 
valtatielle 10 ja etelässä Hämeen Härkätielle. Sahatiella on paljon suursahaan 
liittyen puutavaran kuljetuksen aiheuttamaa raskasta liikennettä. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyssä inventoinnissa oleva maatilan talouskes-
kus on arvotettu paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi. 
 
Tekninen huolto 
Alue on liitetty yhdyskuntateknisiin verkostoihin. 
 
Erityistoiminnat  
Alueella on siis tukkivarasto, mutta ei muita erityistoimintoja.  
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Tukkivarasto saattaa aiheuttaa riskin metsätuhojen lisääntymisestä. 
 
Sosiaalinen ympäristö 
Hankkeella ei ole olennaisia vaikutuksia alueen sosiaaliseen ympäristöön. 
 

3.1.4 Maanomistus 
 
Alue on osin Kosken Tl kunnan omistuksessa ja pääosin yksityisessä omistuksessa.  
 
Alue on Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kiinteistörekisterissä.  
 

 
 
Näkymä Sahatien ja 10-tien risteyksestä. 
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3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

 
 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
 
 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
 
Kaava edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista. 
 
Tähän asemakaavaan soveltuvia tavoitteita ovat mm. 1) toimivat yhdyskunnat ja 
kestävä liikkuminen, 2) tehokas liikennejärjestelmä, 3) terveellinen ja turvallinen 
elinympäristö, 4) elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 5) 
uusiutumiskykyinen energianhuolto 
 
 
1) 
Keskeiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat kaavassa. Kaava ja 
sen teollisuuspainotteinen maankäyttö vastaa elinkeinotoiminnan ja työpaikkakehi-
tyksen edellyttämiin tarpeisiin.  
 
2) 
Kaava ja sen teollisuuspainotteinen maankäyttö sijoittuu liikenteellisesti edullisesti 
valtatien 10 ja Westas-Raunion sahaa palvelevan Sahatien varteen.   
 
3) 
Kaava ja sen teollisuuspainotteinen maankäyttö sijoittuu kauas asutuskeskuksista 
harvaan asutulle maaseutualueelle, joten ympäristöhäiriöt aiheuttavat mahdollisim-
man vähän haittaa. 
  
4) 
Teollisuusrakentamispainotteiselle kaava-alueelle on osoitettu alueita myös maa- ja 
metsätalouskäyttöön sekä suojaviheraluetta. Aluetta ympäröivät laajat maa- ja met-
sätalousalueet. Alueen eteläpuolella oleva Paimionjokeen ja Härkätiehen liittyvä 
maisema-alue säilyy ennallaan. Alueen kaakkoiskulmassa oleva osayleiskaavassa 
suojelluksi osoitettu maatilan talouskeskus (AM/s) on myös asemakaavassa osoitet-
tu merkinnällä AM/s. Päärakennus ja vanhimmat talousrakennukset on varustettu sr-
merkinnällä. Arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluva osa on kaavassa osoitettu 
pääosin suojaviheralueeksi. 
 
5) 
Alueen teollisuuslaitokset voivat jatkossa käyttää toiminnan tuottamaa hukkalämpöä 
ja / tai sivutuotetta energiantuotantoon tällä alueella. 
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Maakuntakaava 
 
Varsinais-Suomen maakuntakaavassa (vahvistettu 20.3.2013) alue sijoittuu teolli-
suustoimintojen kohdealueeksi (t 201) osoitetulle alueelle.  
 
Suunnittelualueen halki kulkee yhdystieksi (yt) merkitty Sahatie. 
 
Suunnittelualue rajoittuu etelässä kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärke-
ään alueeseen (vaakaviivoitus).  
 
Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
osoitettu Hämeen Härkätie (RKY-kohde). 
  

 
 

 
 
 
Ote maakuntakaavasta (suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä) 
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Yleiskaava 
  
Alueelle on laadittu kunnanvaltuuston 20.12.1999 hyväksymä, oikeusvaikutukseton 
yleiskaava. Suunnittelualue on siinä merkitty osin Teollisuusrakentamisen reservi-
alueeksi (T/res) ja osin Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) sekä maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jotka rajoittuvat valtakunnallisesti merkittävään kult-
tuurimaisemaan (M-1). 
 
Alueen eteläpuolelle on osoitettu alue, jolla ympäristö säilytetään (/s) Tämän alueen 
sisäpuolelle on osoitettu paikallisesti arvokas rakennus (sr).  
 

 
 
 

Ote yleiskaavasta (suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä) 
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Osayleiskaava  
 
Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 29.5.2017 § 25 hyväksymä Koivukylän 
osayleiskaava. Suunnittelualueelle on siinä osoitettu Työpaikka-aluetta (TP) ja Teol-
lisuusaluetta (T), Teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityi-
siä vaatimuksia (TY) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). 
 
Alue rajoittuu länsi-, etelä- ja itäpuolella maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) 
osoitettuun alueeseen. Itäpuolelle on osoitettu myös laajentumisaluetta edellä maini-
tuille teollisuustoiminnoille (T/res ja TY/res). Alue rajoittuu pohjoispuolella 10-tiehen, 
jonka pohjoispuoli on maa- ja metsätalousaluetta.  
 
Alueen eteläpuolelle n. 200 m etäisyydelle on osoitettu 2 Maatilojen talouskeskusten 
aluetta, jolla ympäristö säilytetään (AM/s). Kummankin talouskeskuksen alueella on 
Paikallisesti arvokas kohde (sr) ja itäpuolisella alueella lisäksi Rakennus- ja/tai kult-
tuurihistoriallisesti merkittävä rakennus tai alue (SR). 
 

 
 
Ote Koivukylän osayleiskaavasta (suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä). 
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Asemakaava 
 
Alueella ei ole ennestään asemakaavaa. 
 
 
Rakennusjärjestys 
Alueella noudatetaan Kosken Tl kunnan rakennusjärjestystä, mikä on tullut voimaan 
4.3.2002 
 
 
Pohjakartta 
Alueen pohjakartta on Suomen Kartoitus ja Mittaus SKM Oy:n laatima ja se 
hyväksyttiin 2017. 
 
 
Tonttijako ja kiinteistörekisteri 
Alue on Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kiinteistörekisterissä. 

 
 

Rakennuskiellot 
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. 
 
 
Lähiympäristön kaavatilanne 
Alueella eikä alueen ympäristössä ole asemakaava-aluetta. 
 
 
 

 
 
Sahatietä etelään kuljettaessa. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
 
 
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 
 

Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. 
 
Alueen maatatilakeskuksen omistajan kanssa on käyty keskustelua alustavien luon-
nosten pohjalta hyvässä hengessä. Tavoitteena on osoittaa alueiden maankäyttö 
maanomistajien ja kunnan toiveiden mukaisesti juuri hyväksytyn Koivukylän 
osayleiskaavan periaatteita noudattaen. 
 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 
 

Kosken Tl kunnanhallitus päätti aloittaa asemakaavan laatimisen 11.9.2017.  
 
 

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 
 

4.3.1 Osalliset 
 

Osalliset on mainittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. (Liite 1) 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Asemakaavan muutostyön aloittamisesta kuulutettiin kunnan ilmoitustaululla ja kun-
nan www-sivuilla sekä Auranmaan Viikkolehdessä 22.9.2017 lähtien. 

 
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavissa Kosken Tl kunnassa koko työn 
ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään suunnitteluprosessin aika-
na. 
 
Osallisilla on kaavaa valmisteltaessa mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluon-
noksesta sen ollessa julkisesti nähtävillä sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmas-
ta koko kaavatyön ajan. 

 
Saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtä-
ville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus 
asemakaavasta sen nähtävilläolon aikana (MRA 27 §). 
 
Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja asemakaavaa 
tarvittaessa tarkistetaan. Kosken Tl kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan, minkä 
jälkeen kaavaan tyytymätön voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. 
 
Katso myös kohta 4.5.4. 

 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

 
Hanke ei edellytä viranomaisneuvottelun järjestämistä. 
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4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
Kunnan asettamat tavoitteet 
 
Tavoitteena on osoittaa kaava-alueella alueita uuden yritystoiminnan muodostumi-
selle alueelle aluetta kohtaan osoitetun lisääntyneen kiinnostuksen perusteella. Alu-
een osoittaminen ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaksi teollisuus- ja varastoalueek-
si antaa kunnalle hyvät mahdollisuudet osoittaa luontevasti raskaamman teollisuu-
den alueet viereiselle Ritarin teollisuusalueelle. 10-tien ja Sahatien kulmaukseen 
lounaispuolelle toivotaan sijoittuvan sellaista yritystoimintaa, johon voisi liittyä myös 
pientä myymälätoimintaa. 
Kaava-alueen eteläosa on Sahatien länsipuolella osoitettu suojaviheralueeksi ja itä-
puolella maatilojen talouskeskusten alueeksi. Näin ne muodostavat luontevan suoja-
alueen Paimionjokilaakson maisema-alueelle.  
 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

 
Hanke on maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. Hanke on myös osayleiskaavan 
tavoitteiden mukainen.  
 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
 
Alue sijoittuu liikenteellisesti edullisesti 10-tien ja Hämeen Härkätien välisen yhdysti-
en (Sahatie) varteen. Alueen lähimmät maatilojen talouskeskukset tai asuinraken-
nukset ovat lännessä n. 100 metrin ja idässä n. 200 metrin päässä metsin suojaa-
mina. Peltoaukean ja metsän rajakohdassa olevat maatilojen talouskeskukset muo-
dostavat arvokkaan rakennetun ympäristön. Härkätielle on kaava-alueelta matkaa 
linnuntietä n. 400 metriä ja Paimionjokeen n. 1,2 km.  
 
 
  

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
 
Osallisten tavoitteet 
 
Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. Alueella ole-
van maatilakeskuksen omistaja on suhtautunut myönteisesti alustaviin luonnoksiin. 
 
 
Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 
Kaavalla pyritään mahdollistamaan liikenteellisesti hyvin tavoitettavan, 10-tielle 
hyvin näkyvän, korkealuokkaisesti rakennettavan, maisemaan luontuvan ja laajojen 
metsäalueiden suojaaman ja kunnan elinvoimaisuutta palvelevan työpaikka- ja 
teollisuusalueen muotoutuminen. 
Samalla halutaan turvata Paimionjokilaakson arvokkaan maisema-alueen arvot. 
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4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET 

 
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 

Ensimmäisenä vaihtoehtona osoitettiin kaava-alueeksi vain osayleiskaavassa teolli-
suusalueiksi varatuksi alueet. 
Toisena vaihtoehtona aluetta laajennettiin koskemaan Sahatien itäpuolella sen ete-
läreunassa olevan maatilakeskuksen piha-alue ja siihen pohjoisessa liittyvä metsä-
alue ja pieni peltolaikku maanomistajalta saadun palautteen pohjalta sekä tämän 
alueen pohjoispuolella oleva 10-tiehen rajautuva osin kunnan omistuksessa oleva 
alue.  
 

 
4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

 
Luonnosvaiheen valmistelun aikana on päädytty nyt esillä olevaan vaihtoehtoon.. 

  
4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 

 
Valmistelun aikana jatketaan saadun palautteen pohjalta myös uusien vaihtoehtojen 
mahdollisuuksia.  

 
4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
 

Asemakaavamuutoksen eri vaihtoehtoja on arvioitu Kosken Tl kunnassa käydyissä 
keskusteluissa.  
 
Vaikutusselvitysten ja -arvioinnin tulokset 
 
Kunnanhallituksessa arvioitiin esillä oleva vaihtoehto toteuttamiskelpoiseksi.  
 
Mielipiteet ja muistutukset 
 
Osallisten mielipiteet ja muistutukset pyritään ottamaan huomioon valintoja 
tehtäessä ja asemakaavaratkaisua kehitettäessä. Prosessin aikana tehdään 
luonnokseen ja ehdotukseen tarvittaessa muutoksia. 
 
 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 
Asemakaavaluonnoksesta oli mahdollisuus esittää mielipide.  
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 16.02.2018 -17.03.2018 
Asemakaavaluonnoksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus   09.04.2018 
  Varsinais-Suomen liitto   XX.XX.2017  
  Varsinais-Suomen maakuntamuseo XX.XX.2017 
  Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos   27.02.2018    Ei huom. 
  Lieto, Ympäristöterveyspalvelut XX:XX.2017 
  Kosken Aluelämpö Oy  XX.XX.2017 
  Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta XX.XX.2017 
  Caruna Oy   XX.XX.2017 
  Härkätien Puhelin  XX.XX.2017 
 
 
Asemakaavaluonnoksesta saatiin mielipide seuraavalta taholta: 
  Westas-Raunio Oy  28.02.2018  
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Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa edellytetään, että selostuksessa 
esitetään valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja miten kaavahanke edistää näi-
den tavoitteiden toteuttamista.  
 
Lisäksi kaavakartalla tulee esittää Koivukylän osayleiskaavaan merkitty maisema-
alueen (ma) rajaus asianmukaisella kaavamääräyksellä. 
 
Lisäksi edellytetään, että TY-alueen eteläisimmälle rakennuspaikalle osoitetaan suu-
rin sallittu rakentamiskorkeus kaavamääräyksellä. 
 
Lisäksi kaavakartalla tulee esittää Koivukylän osayleiskaavaan merkitty rakennus-
suojelukohde sr3 asianmukaisella kaavamääräyksellä. 
 
Lisäksi kaavakartalla tulee esittää näkemäaluevaraukset Valtatien 10, Sahatien ja 
Sahurintien osalta. 
 
Lisäksi LT-alue-merkintään kuuluva punainen merkintä pitää lisätä kaavakarttaan.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa edellytetään, että osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) kohtaa 7 tarkennetaan ELY-keskukseen tiedoksi lähe-
tettävillä asiakirjoilla. 
 
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausunnossa edellytetään, että kaava-alueella 
huomioidaan pelastuslaitoksen sammutusvesitarpeet (sammutusvesiasemat). 
 
Westas-Raunio Oy:n mielipiteessä esitetään, että sen alueelle ei osoiteta maa- ja 
metsätalousaluetta (M). Alueen eteläreunassa voi olla suojaviheraluetta (EV). Lisäk-
si toivotaan alueelle liitekartan osoittamalla tavalla kahta liittymää. 
 
Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmaa on tarkennettu seuraavasti: 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja miten kaavahanke edistää näiden tavoit-
teiden toteuttamista on lisätty selostukseen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lau-
sunnon edellyttämällä tavalla. 
 
Maisema-alueen rajaus on merkitty kaavakarttaan ja varustettu kaavamääräyksellä. 
 
Korttelin 601 eteläisimmän tontin rakennusten vesikaton ylimmän kohdan enim-
mäiskorkeus on merkitty kaavakarttaan ja varustettu kaavamääräyksellä. 
 
Koivukylän osayleiskaavassa rakennussuojelukohteeksi (sr3) esitetyn Uusipäärnin  
talouskeskuksen päärakennus ja vanhimmat talousrakennukset on varustettu sr-
merkinnällä. 
 
Näkemäalueet on lisätty kaavakarttaan. 
 
LT-aluemerkintään on lisätty punainen väri. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivitetty. 
 
Sammutusvesitarpeet (sammutusvesiasemat) toteutetaan Varsinais-Suomen pelas-
tuslaitoksen lausunnossa edellyttämällä tavalla. 
 
Westas-Raunion alueelle ei esitetä maa-ja metsätalousaluetta (M).  
 
Alueen eteläosan Koivukylän osayleiskaavassa osoitettu arvokas-maisema-alue 
osoitetaan suojaviheralueeksi.  
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 Westas-Raunio Oy:n alueelle on osoitettu 2 liittymää. 
 
 
Muistutukset ja niiden huomioonottaminen 

 
Asemakaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus. 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä XX.XX.2017 – XX.XX.2017 
Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus XX.XX.2017 
  Varsinais-Suomen liitto   XX.XX.2017  
  Varsinais-Suomen maakuntamuseo XX.XX.2017 
  Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos XX.XX.2017 
  Lieto, Ympäristöterveyspalvelut XX.XX.2017 
  Kosken Aluelämpö Oy  XX.XX.2017 
  Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta XX.XX.2017 
  Caruna Oy   XX.XX.2017 
  Härkätien Puhelin  XX.XX.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 
Kosken Tl kunnanhallituksen päätökset 
 
- asemakaavan muutoksen laadinnan aloittaminen 11.09.2017 (KH 215 §). 
- asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville 05.02.2018 (KH 22 §). 
- asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville XX.XX.2017 (KH X  §). 
- esitys asemakaavan muutoksen hyväksymisestä kunnanvaltuustolle XX.XX.2017 (KH X §). 
 
Kosken Tl kunnanvaltuuston päätökset 
 
-  asemakaavan muutoksen hyväksyminen XX.XX.2017 (KV X §). 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
 
5.1 KAAVAN RAKENNE 

 
Asemakaavalla muodostuu korttelit 600-604, suojaviheraluetta , maa- ja metsätalo-
usaluetta sekä katualuetta. Kaava mahdollistaa edullisesti sijaitsevan teollisuusalu-
een muotoutumisen.  
Pääosa alueesta osoitetaan ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaksi teollisuusalueeksi 
(TY-1). Alueen luoteiskulma 10-tien varressa osoitetaan toimitilarakennusten kortte-
lialueeksi (KTY-1). Alueella olevan maatilan talouskeskuksen alue osoitetaan maati-
lojen talouskeskusten alueeksi (AM/s). Muut alueet osoitetaan maa- ja metsätalous-
valtaiseksi alueeksi tai suojaviheralueeksi.  
 

5.1.1 Mitoitus 
 
Mitoitustiedot esitetään asemakaavan seurantalomakkeella (liitteenä). 
Kaava mahdollistaa uusien teollisuuden työpaikkojen syntymisen Kosken TL kun-
taan. 
 
 

5.1.2 Palvelut  
 
Asemakaava-alue tukeutuu Kosken Tl keskustan palveluihin. 

 
 
 

5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN  
 
Asemakaava mahdollistaa olevan ympäristöön soveltuvan teollisuusalueen muotou-
tumisen. Samalla selkeytetään ajoyhteyksiä.  
Olevan maatilan talouskeskuksen säilyminen ja kehittyminen turvataan. Sille osoite-
taan lisäksi pohjoispuolella siihen liittyvää maa- ja metsätalousaluetta metsätalous-
käyttöön ja eräänlaiseksi suojaviheralueeksi pohjoisen suuntaan.. 
Myös muualla alueelle osoitetaan maa- ja metsätalousaluetta joko maisemallisesti 
edustavimpiin kohtiin tai reunoille eräänlaisiksi suojaviheralueiksi.  

 
 
 

5.3 ALUEVARAUKSET 
 

5.3.1 Korttelialueet 
 
Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle teollisuusalueelle (TY-1) on osoitettu tehok-
kuusluvuksi e=0.40 ja suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi II.  
Toimitilarakennusten korttelialueelle on osoitettu tehokkuusluvuksi e=0.40 ja suu-
rimmaksi sallituksi kerrosluvuksi II. 
Maatilojen talouskeskusten alueelle on osoitettu tehokkuusluvuksi e=0.15 ja suu-
rimmaksi sallituksi kerrosluvuksi II. 
 
Rakennusalat on määritelty maisemalliset seikat huomioiden. 
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5.3.2 Muut alueet 

 
Sahatie osoitetaan yleiseksi tieksi (LT). 
 
Sahatieltä osoitetaan länteenpäin 3 katuliittymää (Purutie, Lastutie ja Kutteritie). 
 
Sahatieltä itäänpäin osoitetaan 2 katuliittymää (Parrutie ja Sahurintie). 
 
Kaava-alueen eteläpäässä osoitetaan liittymä maatilakeskukselle. 
 
Maa- ja metsätalousalueet muodostavat myös suojaviheraluetta teollisuusalueiden 
ympärille.  
 
 
 

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET 
 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Yhdyskuntarakenne 

 
Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi yhdyskuntarakenteeseen. 
 
Taajamakuva 
Sahatien teollisuusalue sijoittuu luontevasti näkyvälle paikalle 10-tien ja Sahatien 
risteyksen eteläpuolelle erittäin hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Alue jää lisäksi 
luontevasti laajojen metsäalueiden suojaamaksi eri suunnilla. 
Sahatien varren ympäristö säilyttää eteläosassaan maaseutumaisen luonteensa. 
Sahatien alue mahdollistaa raskasta liikennettä edellyttävien suurempien yritysten 
sijoittumisen Kosken Tl keskustaajaman ulkopuolelle ja näin turvaamaan Kosken Tl 
pienimuotoisen keskustaajaman luonteen säilymisen. 
 
Asuminen 
Asemakaavahanke  ei vaikuta merkittävästi alueella olevan tai ympäröivillä alueilla 
olevan asutuksen asumisviihtyvyyteen.  
 
Palvelut 
Alueella ei ole tällä hetkellä palveluja, mutta työpaikkojen lisääntyminen saattaa jat-
kossa synnyttää alueelle uusia palvelujakin. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueen työpaikat voidaan säilyttää ja jatkossa myös lisätä työpaikkoja.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö 
Kaava-alueella oleva talouskeskuksen alue on osayleiskaavassa määritelty paikalli-
sesti merkittäväksi kohteeksi.   
Alueen ympärillä olevat maatilojen talouskeskukset  muodostavat arvokkaan ympä-
ristökokonaisuuden peltoalueiden ja metsän vaihettumisvyöhykkeelle.. 
 
Virkistys 
Alueen ympärillä on runsaasti maa- ja metsätalousalueita. Nämä soveltuvat 
virkistykseen esimerkiksi retkeilyn, lenkkeilyn tai marjastuksen muodossa.  
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Liikenne 
 

Alueen liikenne suuntautuu Sahatien kautta pohjoisessa 10-tielle ja etelässä Hä-
meen Härkätielle. Sahatie on hiljattain rakennettu Paimionjoen varressa olevan 
suursahan (Westas) runsaan raskaan liikenteen tarpeisiin ja soveltuu näin ollen 
myös uuden alueen liikenteen tarpeisiin. 
 
Jatkossa on tarkoitus jatkaa Sahurintietä (n. 600 m) itään Ritarintielle yhdistämään 
Sahatien teollisuusalue ja Ritarin teollisuusalue. 
 
Tekninen huolto 
Alue on liitetty yhdyskuntateknisiin verkostoihin. Alueen laajentumisen myötä 
verkostoissa voidaan joutua tekemään muutostöitä. 
 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta luonnonympäristöön. 
 

 
5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 

 
Alueella ei ole tukkivarastoalueen lisäksi erityisiä häiriötekijöitä.  
 

 
5.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

 
Esitetään selostuksen liitteessä. 
 

5.7 NIMISTÖ 
 
Alueen uudet tiet Sahatien länsipuolella ovat nimeltään Purutie, Lastutie ja Kutteritie. 
Alueen uudet tiet itäpuolella ovat Parrutie ja Sahurintie.  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

 
6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 

 
Alueesta on laadittu luonnosvaiheessa havainnekuva. 

 
 

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 
 
Asemakaavan toteutuminen alkaa teiden ja kunnallistekniikan rakentamisena  mah-
dollisimman pian uusien yrittäjien tarpeisiin. 

 
 

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA 
 
Asemakaavan ajanmukaisuutta tulee arvioida viimeistään kolmentoista vuoden ku-
luttua (MRL 60 §). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marttilassa 25.4.2018 
 
 
Aluearkkitehti Seppo Pärnä 
FISE YKS 485 
Marttila – Koski Tl – Oripää aluearkkitehti 
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