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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 TUNNISTETIEDOT 

 
Kunta: Kosken Tl kunta  
Kaavan nimi: Kirkonseudun asemakaavan muutos ”Paloaseman alue” 
 
Kirkonseudun asemakaavan muutos, muutos koskee korttelia 22 (AO), maa- ja 
metsätalousaluetta sekä yleisen tien aluetta. 
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 22 ja 102, lähivirkistysaluetta sekä 
yleisen tien aluetta. 
 
Kaavan laatija: 
Seppo Pärnä / aluearkkitehti / Marttila – Koski Tl – Oripää  
Härkätie 773, 21490 MARTTILAI 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma                        08.06.2018 

 
Asemakaavan vireilletulo 
Kuulutus kunnan www-sivuilla     
ja kunnan ilmoitustaululla     28.05.2018 
 
Asemakaavan käsittely 
Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen  XX.XX.2018 
 
Asemakaavan hyväksyminen 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen  XX.XX.2018 
 
 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 
 

Alue sijaitsee Kosken Tl kunnan keskustaajamassa Koskentien itäpuolella Vers-
taantien teollisuusalueen eteläpuolella. 
 

                         
 
                    Muutettavan alueen pinta-ala on noin 3,33 ha. 
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1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS 
 
Kaavan nimi: 
 
Kirkonseudun asemakaavan muutos  
”Paloaseman alue” 
 
 
Kaavan tarkoitus: 
 
Tavoitteena on osoittaa liikenteellisesti ja toiminnallisesti edullinen tontti Kosken Tl 
kunnan paloasemalle. Samalla tutkitaan mahdollisuus muuttaa osa olevasta maata-
lousalueeksi (M) osoitetusta alueesta lähivirkistysalueeksi (VL). Samalla pyritään 
osoittamaan kevyen liikenteen reittien yhteystarpeet ja viheralueiden jatkuvuus.  
 
Kaava-alueen rajausta voidaan tarvittaessa tarkentaa.  
 
Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. 
Alue on asemakaavoitettu / Kirkonseudun asemakaava 22.12.1989. 
 
Alue on siinä osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M).   
 
 
Alue on pääosin peltoa ja niittyä, pohjoisosassa on jonkin verran pellolle levinnyttä 
puustoa. 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 muutettava kaava 
 
 Liite 4 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 
28.5.2018.  
 
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin 
8.6..2018.  
 
Kosken Tl kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja OAS:n      02.07.2018 
 
Asemakaavaluonnos ja OAS MRL 62 §:n mukaisessa 
tarkoituksessa osallisten nähtävänä         06.07.2018 – 17.08.2018 
 
Kosken Tl kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen                    XX.XX.2018 
 
Asemakaavaehdotus MRL 65 §:n mukaisessa tarkoituksessa 
julkisesti nähtävänä                                                XX.XX.2018– XX.XX.2018 
 
Kosken Tl kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen              XX.XX.2018  
   
 

2.2 ASEMAKAAVA 
 

Alue on asemakaavoitettu / Kirkonseudun asemakaava 22.12.1989. 
 
Kaavamuutoksella muutetaan osa maa-ja metsätalousalueesta (M) yleisten raken-
nusten korttelialueeksi (Y)  ja lähivirkistysalueeksi (VL). 
  
Korttelin 22 erillispientalojen korttelialueen (AO) yksi kunnan omistama rakentuma-
ton tontti olisi muutettavissa lähivirkistysalueeksi (VL). 

 
 
2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

 
Paloaseman alustava suunnittelutyö ollaan käynnistämässä syksyllä 2018.  
Paloaseman rakennustyöt pyritään aloittamaan nopeasti kaavamuutoksen saatua 
lainvoiman.  
 
 

3 LÄHTÖKOHDAT 
 
 
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Alue on tällä hetkellä pääosin peltoa ja niittyä, pohjoisosassa on jonkin verran pellol-
le levinnyttä puustoa.  
 
Luonnonympäristö 
 
Alueella ei ole varsinaisesti luonnonympäristöä, vaan alue on pääosin peltoa ja niit-
tyä, Koskentien varren reuna-alueet ovat puistomaista rakennettua ympäristöä. 
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3.1.2 Rakennettu ympäristö 
 
 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella on ollut melko muuttumatonta.  
 
Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijaitsee Kosken Tl kunnan keskustaajamassa 
melko tiiviisti rakennetulla alueella.  
  
Kaupunki/taajamakuva 
Alue on näkyvällä paikalla Kosken keskustaa lähestyttäessä pohjoisen suunnasta.  
 
Asuminen 
Alueella on korttelissa 22 5 rakennuspaikkaa, joista 4 on rakentunut. 
 
Palvelut 
Alue tukeutuu Kosken Tl keskustan palveluihin. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueella ei ole työpaikkoja.  
 
Virkistys 
Alue on osa etelä-pohjoissuuntaista vihervyöhykettä kunnan taajaman pohjoisosasta 
keskustaan. Alueelta on hyvät yhteydet kaikkialla keskustaajamassa.  
 
Liikenne 
Maatalousalueen liikenne suuntautuu Koskentielle, korttelin 22 Nurmitielle. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön ja muinaismuistojen tarkoittamia koh-
teita. 
 
Tekninen huolto 
Alue on liitettävissä yhdyskuntateknisiin verkostoihin. 
 
Erityistoiminnat  
Alueella ei ole erityistoimintoja.  
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä. 
 
Sosiaalinen ympäristö 
Hankkeella ei ole vaikutuksia alueen sosiaaliseen ympäristöön. 
 
 

3.1.4 Maanomistus 
 
Alue on AO-tontteja lukuun ottamatta kokonaan Kosken Tl kunnan omistuksessa.  
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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. Palo-asema 
sijoitetaan keskeiseen kohtaan - tosin osayleiskaavassa virkistyskäyttöön varatulle 
alueelle, mutta suurin osa kaava-alueesta osoitetaan lähivirkistysalueeksi (VL) ja 
näin eteläpohjoissuuntainen viherakseli säilyy. 
  
2) 
Kaavalla osoitetaan paloasemalle liikenteellisesti edullinen ja keskeinen paikka hy-
vien liikenneyhteyksien varrelle eri suuntiin.  
 
3) 
Kaavassa paloasemalle osoitettu liittymä on sijoitettu näkemäolosuhteiltaan edulli-
seen kohtaan. 
  
4) 
Aiemmin kaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalue (M) muutetaan pääosin lähi-
virkistysalueeksi (VL) ja vain osa muutetaan paloasemaa varten yleisten rakennus-
ten korttelialueeksi (Y)  
 
5) 
Paloasema on liitettävissä Kosken Aluelämpö Oy:n lämmitysverkkoon. 
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Maakuntakaava 
 
Varsinais-Suomen maakuntakaavassa (vahvistettu 20.3.2013) alue sijoittuu taaja-
matoimintojen alueeksi osoitetulle alueelle.  
Suunnittelualue rajoittuu kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeään aluee-
seen (vaakaviivoitus).  
Suunnittelualueen reunalla kulkee vesihuoltolinja (v). 
 

 
 

 
 
 
Ote maakuntakaavasta (suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä) 
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Yleiskaava  
 
Alueelle on laadittu kunnanvaltuuston 25.5.1994 hyväksymä, oikeusvaikutukseton 
osayleiskaava. Suunnittelualue on siinä merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi 
(AP). 
 
Alue rajoittuu länsipuolella pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) osoitettuun alu-
eeseen. Alue rajoittuu eteläpuolella pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) osoitet-
tuun alueeseen.. Alue rajautuu itäpuolella pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) 
osoitettuun alueeseen. Alue rajoittuu pohjoispuolella Teollisuusalueeksi (T) osoitet-
tuun alueeseen.  
 
 
 

 
 
 
Ote osayleiskaavasta (suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä) 
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Osayleiskaava   
 
Alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Suunnittelualue on siinä osoi-
tettu lähivirkistysalueeksi (VL). 
  
Alue rajoittuu länsi- ja etelä- ja itäpuolella erillispientalojen asuntoalueeksi (AO) osoi-
tettuun alueeseen. Alue rajautuu pohjoispuolella työpaikka-alueeksi (TP) osoitettuun 
alueeseen. 
 
 

 
 
 
Ote keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta (suunnittelualue merkitty punaisella). 
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Asemakaava 
 
Alue on asemakaavoitettu / Kirkonseudun asemakaava 22.12.1989. 
 
Alue on siinä osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). 
 
Alue rajautuu lännessä, etelässä ja idässä erillispientalojen korttelialueiksi (AO) 
osoitettuihin alueisiin. 
 
Alue rajutuu pohjoisessa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T). 
 
 
 

 
 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Suunnittelualueen alustava rajaus sinisellä pisteviivalla. 

Suunnittelualueen rajaus luonnosvaiheen jälkeen punaisella pisteviivalla. 

 
 



_________________________________________________________________________________________________________ 

Kosken Tl  Kirkonseudun asemakaavan muutoksen  / ”Paloaseman alue” selostus  8.6.2018 sivu 12 

 
Rakennusjärjestys 
Alueella noudatetaan Kosken Tl kunnan rakennusjärjestystä, mikä on tullut voimaan 
12.7.2016. 
 
 
Pohjakartta 
Alueen pohjakartta on Suomen Kartoitus ja Mittaus SKM Oy:n laatima ja se 
hyväksyttiin 2.8.2010. 
 
 
Tonttijako ja kiinteistörekisteri 
Alue on Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kiinteistörekisterissä. 

 
 

Rakennuskiellot 
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. 
 
 
Lähiympäristön kaavatilanne 
Alue on asemakaavoitettu / Kirkonseudun asemakaava 22.12.1989. 
 
 
 
 

 
 
Näkymä Koskentieltä paloaseman tontille. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
 
 
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 
 

Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. 
 
Tavoitteena on osoittaa tontti Kosken Tl kunnan paloasemalle ja samalla tutkia ym-
päröivän alueen kaavallinen tilanne.. 
 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 
 

Kosken Tl kunnanhallitus päätti aloittaa asemakaavamuutoksen valmistelun 
28.5.2018.  

 
 

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 28.5.2018 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 tontti Kosken Tl kunnan paloasemalle. 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

 
Hanke on maakuntakaavan  ja yleiskaavan tavoitteiden mukainen. 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
 
Hanke on alueen oloista ja ominaisuuksista johdettujen tavoitteiden mukainen. 
 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
 
Osallisten tavoitteet 
 
Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. 
 
Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 
Kaava mahdollistaa uuden korkealuokkaisen paloaseman rakentamisen 
liikenteellisesti edulliseen ja sijainniltaan keskeiseen kohtaan. Samalla turvataan 
eteläpohjoissuuntaisen viheryhteyden säilyminen. 
 
 

4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET 
 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 

Vaihtoehtoina nähtiin  
1. Paloaseman sijoittaminen Kasperintien varteen Tuimalantien itäpuolelle. 
2. Paloaseman sijoittaminen  Koskentien ja Kasperintien risteyksen koilliskulmaan. 
3. Paloaseman sijoittaminen Koskentien varteen luonnoksessa esitettyyn kohtaan. 

 
 

4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 
 

Valmistelun aikana eri vaihtoehtoisia ratkaisuja on vertailtu.  
 
  

4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 
 

Valmistelun aikana 3. vaihtoehtoa on pidetty parhaimpana.  
 

4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
 

Kunnanhallituksen kokouksessa 28.5.2018 todettiin luonnoksessa esitetyn paikan 
vastaavan parhaiten asetettuihin tavoitteisiin. 
 
Vaikutusselvitysten ja -arvioinnin tulokset 
 
Asemakaavamuutoksen eri vaihtoehtoja on arvioitu Kosken Tl kunnassa käydyissä 
keskusteluissa.  
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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 on mahdollisuus esittää mielipide.  
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 06.07.2018 – 17.08.2018 
Asemakaavaluonnoksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus   14.08.2018  
  Varsinais-Suomen liitto     27.08.2018 Ei huom.    
  Varsinais-Suomen maakuntamuseo XX.XX.2018 
  Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos XX.XX.2018 
  Lieto, Ympäristöterveyspalvelut XX:XX.2018 
  Kosken Aluelämpö Oy  XX.XX.2018 
  Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta   06.08.2018 Ei huom. 
  Caruna Oy     26.07.2018 Ei huom. 
  Härkätien Puhelin  XX.XX.2018 
 
ELY-keskuksen lausunnossa esitetään kaava-alueen laajentamista viheryhteyksien 
ja suojavyöhykkeiden säilymisen varmistamiseksi. 
 
Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmaa on tarkennettu seuraavasti: 
  
ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaava-aluetta on laajennettu lausunnon esityk-
sen mukaisesti. Kaava-alueeseen liitetyssä korttelissa 22 yksi AO-tontti muutetaan 
lähivirkistysalueeksi. Pohjoisessa kaava-alueeseen on liitetty kokonaan kunnan 
omistuksessa oleva alue, joka myös osoitetaan lähivirkistysalueeksi. 
 
Muuttuneiden laajuustietojen takia seurantalomaketta muutettu ja selostusta tarken-
nettu. 
  
Muistutukset ja niiden huomioonottaminen 

 
Asemakaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus. 
Asemakaavaehdotus on nähtävillä  XX.XX.2018 – XX.XX.2018 
Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: 
 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus XX.XX.2018    
  Varsinais-Suomen liitto   XX.XX.2018    
  Varsinais-Suomen maakuntamuseo XX.XX.2018    
  Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos XX.XX.2018 
  Lieto, Ympäristöterveyspalvelut XX.XX.2018 
  Kosken Aluelämpö Oy  XX.XX.2018 
  Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta XX.XX.2018   . 
  Caruna Oy    XX.XX.2018    
  Härkätien Puhelin  XX.XX.2018 
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4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 
Kosken Tl kunnanhallituksen päätökset 
 
- asemakaavan muutoksen laadinnan aloittaminen 28.05.2018 (KH  §). 
- asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville 02.07.2018 (KH 127 §). 
- asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville XX.XX.2018 (KH XX  §). 
- esitys asemakaavan muutoksen hyväksymisestä kunnanvaltuustolle XX.XX.2018 (KH X §). 
 
Kosken Tl kunnanvaltuuston päätökset 
 
-  asemakaavan muutoksen hyväksyminen XX.XX.2018 (KV XX §). 
 

 
 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
 
5.1 KAAVAN RAKENNE 

 
Asemakaavan muutos käsittää korttelin 22 (AO), maa- ja metsätalousaluetta (M) se-
kä yleisen tien aluetta (LT).  
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 22 ja 102, lähivirkistysaluetta (VL) 
sekä yleisen tien aluetta.  
 

5.1.1 Mitoitus 
 
Mitoitustiedot esitetään asemakaavan seurantalomakkeella (liitteenä). 
 

5.1.2 Palvelut  
 
Asemakaava-alue tukeutuu Kosken Tl keskustan palveluihin. 

 
 
 

5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN  
 
Asemakaavalla määritellään paloasemalle kohtuullinen rakentumis- ja laajentumis-
mahdollisuus ja osoitetaan henkilökunnan pysäköintipaikat ja mahdollisuus myös 
kalustokatosten rakentamiseen.  Tontti edellytetään istutettavaksi puuriveillä kaikilta 
reuna-alueiltaan, jotta koko kaava-alueen puistomainen luonne säilyy. Etelä-
pohjoissuuntainen viherakseli kaventuu paloaseman kohdalla jonkin verran, mutta 
sitä on pyritty kompensoimaan muuttamalla lähin AO-tontti lähivirkistysalueeksi. 
Samalla mahdollistuu sekä etelä-pohjoissuuntaisten että itä-länsisuuntaisten kevyen 
liikenteen reittien muodostuminen. 
 
 

 
5.3 ALUEVARAUKSET 

 
5.3.1 Korttelialueet 

 
Yleisten rakennusten korttelialueen tehokkuusluku on e=0.30 ja ylin sallittu kerroslu-
ku II. Rakennusala on määritelty ja osoitettu istutettava tontinosa.  
Luonnosvaiheen jälkeen korttelin 22 rakentumaton rakennuspaikka muutetaan lähi-
virkistysalueeksi. Muuten AO-korttelialueen määräykset säilyvät ennallaan. 



_________________________________________________________________________________________________________ 

Kosken Tl  Kirkonseudun asemakaavan muutoksen  / ”Paloaseman alue” selostus  8.6.2018 sivu 17 

 
5.3.2 Muut alueet 

 
Suurin osa maa- ja metsätalousalueesta (M) muutetaan lähivirkistysalueeksi (VL).  
Yleisen tien alueelle osoitetaan liittymänuoli. 
 
 
 

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET 
 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Yhdyskuntarakenne 
Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi yhdyskuntarakenteeseen. Uusi 
paloasema sijaitsee keskeisellä paikalla yhdyskuntarakenteessa. 
 
Taajamakuva 
Uusi paloasema eheyttää taajamakuvaa. 
 
Asuminen 
Hanke lisää asuinalueiden turvallisuutta paloaseman keskeisen sijainnin ansiosta. 
 
Palvelut 
Uusi paloasema mahdollistaa tehokkaan palontorjunnan ja pelastustyön Kosken Tl 
kunnan alueella.   
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Uusi paloasema mahdollistaa työpaikkojen säilymisen.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö 
Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
 
Virkistys 
Alueen osittainen rakentuminen ei olennaisesti heikennä eteläpohjoissuuntaista vi-
herkäytävää.   
 
Liikenne 
Liikenne suuntautuu Koskentielle.  
 
Tekninen huolto 
Alue liitetään yhdyskuntateknisiin verkostoihin. 
 
 
 

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

 
5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 

 
Alueella ei ole erityisiä häiriötekijöitä.  
 

 
5.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

 
Esitetään selostuksen liitteessä. 
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5.7 NIMISTÖ 

 
Alueen nimistö säilyy ennallaan.  
 

 
 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

 
6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 

 
Alueesta on laadittu ehdotusvaiheessa havainnekuva. 

 
 

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 
 
Paloaseman alustava suunnittelutyö ollaan käynnistämässä syksyllä 2018.  
Paloaseman rakennustyöt pyritään aloittamaan nopeasti kaavamuutoksen saatua 
lainvoiman.  

 
 

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA 
 
Asemakaavan ajanmukaisuutta tulee arvioida viimeistään kolmentoista vuoden ku-
luttua (MRL 60 §). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marttilassa 27.8.2018 
 
 
Aluearkkitehti Seppo Pärnä 
FISE YKS 485 
Marttila – Koski Tl – Oripää aluearkkitehti 
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