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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 TUNNISTETIEDOT 

 
Kunta: Kosken Tl kunta  
Kaavan nimi: Kirkonseudun asemakaavan muutos ”Museokaaren alue” 
 
Kirkonseudun asemakaavan muutos, muutos koskee erillispientalojen korttelialuetta 
(AO), hautausmaa-aluetta (EH), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä katualuetta. 
Asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen korttelialuetta (AO), 
hautausmaa-aluetta, jolla ympäristö säilytetään (EH/s), maa- ja metsätalousaluetta 
(M) sekä katualuetta. 
 
Kaavan laatija: 
Seppo Pärnä / aluearkkitehti / Marttila – Koski Tl – Oripää 
2.1.2019 => (ehdotusvaihe) 
Mika Sahlström / aluearkkitehti YKS 560 / Marttila - Aura – Koski Tl - Oripää 
Härkätie 773, 21490 MARTTILA 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma                        21.06.2018 

 
Asemakaavan vireilletulo 
Kuulutus kunnan www-sivuilla     
ja kunnan ilmoitustaululla     02.07.2018 
 
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 keskustaajaman koillisosassa Härkätien itäpuolel-
la Museokaaren varrella.  
  

                         
 
                    Muutettavan alueen pinta-ala on noin 3,5 ha. 
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1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS 
 
Kaavan nimi: 
 
Kirkonseudun asemakaavan muutos  
”Museokaaren alue” 
 
 
Kaavan tarkoitus: 
 
Tavoitteena on muuttaa voimassaolevassa kaavassa läpiajettavaksi osoitettu Mu-
seokaari niin, ettei jatkossa syntyisi läpiajoliikennettä. Samalla tutkitaan mahdolli-
suus muokata muutamia AO-tontteja paremmin maisemaan sopeutuviksi ja osoitta-
maan kevyen liikenteen reitit 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 osin erillispientalojen alueeksi (AO), osin hautausmaa-
alueeksi (EH) ja osin maatalousalueeksi (M) sekä katualueeksi. 
 
Keskustan osayleiskaavassa alue on osoitettu osin erillispientalojen asuntoalueeksi 
(AO), osin hautausmaa-alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (EH/s) ja osin lähivirkis-
tysalueeksi (VL).  
Alue on omakotitonttien ja katujen lisäksi nykyään pääosin peltoa tai /niittyä. 
 
Alue ei edellytä erillisen luontoselvityksen laatimista. 
 

 
1.4 SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 

 
Ks. kansisivun jälkeinen sivu 
 
 

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 
2.7.2018.  
 
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin 
21.6.2018.  
 
Kosken Tl kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja OAS:n      05.11.2018 
 
Asemakaavaluonnos ja OAS MRL 62 §:n mukaisessa 
tarkoituksessa osallisten nähtävänä        16.11.2018 – 17.12.2018 
 
Kosken Tl kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen                    XX.XX.2019 
 
Asemakaavaehdotus MRL 65 §:n mukaisessa tarkoituksessa 
julkisesti nähtävänä                                               XX.XX.2018 – XX.XX.2019 
 
Kosken Tl kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen              XX.XX.2019  
   
 

2.2 ASEMAKAAVA 
 

Alue on asemakaavoitettu / Kirkonseudun asemakaava 22.12.1989. 
 
Kaavamuutoksella katkaistaan alueen asukkaiden toiveesta voimassa olevassa 
kaavassa oleva Museokaari niin, että muodostuu kaksi katua: Museokaari ja Museo-
tie, joiden väliin osoitetaan kevyen liikenteen väylä. Kaksi omakotitonttia (AO) muu-
tetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M) maisemallisten syiden ja maanomistajan 
toiveen mukaisesti. Puolittain erillispientalojenkorttelialueelle ja puolittain hautaus-
maa-alueen eteläosaan osoitetaan uusi omakotitontti (AO). 
  

 
 
2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

 
Alue on pääosin jo rakentunut, kaava-alueella on nyt 2 rakentamatonta omakotitont-
tia, jotka siis poistetaan. Hautausmaan eteläpuolelle muodostuu uusi omakotitontti. 
Muodostuvien uusien katujen päihin osoitetut kääntöpaikat ja katujen väliin osoitettu 
kevyen liikenteen väylä voidaan toteuttaa pikimmiten kaavan saatua lainvoiman. 
 
 

3 LÄHTÖKOHDAT 
 
 
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Alue on omakotitonttien ja katujen lisäksi nykyään pääosin peltoa tai /niittyä. 
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Luonnonympäristö 
 
Rakennetut omakotitontit luovat puutarhamaisen leiman. Muuten alueella ei ole var-
sinaisesti luonnonympäristöä, vaan muu alue on pääosin peltoa ja niittyä. Pellot ulot-
tuvat Paimionjoen varren lehtomaisiin metsiin asti. Alueelta avautuu maisemallisesti 
hieno näkymä Paimionjoelle. 
 
 

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 
Oleva omakotiasutus on sopusuhtaista. Alueelta avautuu hienot peltomaisemat 
Paimionjoen suuntaan. 
 
Asuminen 
Alueella ympäristö on viihtyisä ja alueelta on lyhyet yhteydet keskustan palveluihin. 
 
Palvelut 
Alue tukeutuu Kosken Tl keskustan palveluihin. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueella ei ole työpaikkoja.  
 
Virkistys 
Alue rajautuu idässä laajaan Paimionjoen maisema-alueeseen. Alueen 
pohjoispuolella on Kosken Tl kunnan mielenkiintoinen mahtava koski, 3-aukkoinen 
holvattu kivisilta ja vanha myllyjen alue, jonka rakennuksista ja rakennelmista on osa 
vielä jäljellä. Myllyrannassa on luontopolku. Alue soveltuu hyvin virkistyskäyttöön. 
Kaava-alueelta on hyvät yhteydet kaikkialle keskustaajamaan.  
 
Liikenne 
Tonttiliikenne suuntautuu Museokaaren kautta Härkätielle. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alue rajoittuu kulttuurihistoriallisesti merkittävään Hämeen Härkätiehen ( RKY-
kohde) ja alueeseen sisältyy kulttuurihistoriallisesti merkittävä vanhan kirkon ja hau-
tausmaan alue (RKY-kohde), jolla sijaitsee mm. vanha tapuli (1777) ja pitäjänmaka-
siini (1818).  
 
Tekninen huolto 
Alue on liitetty yhdyskuntateknisiin verkostoihin. 
 
Erityistoiminnat  
Alueella ei ole erityistoimintoja.  
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä. 
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Sosiaalinen ympäristö 
Hankkeella ei ole vaikutuksia alueen sosiaaliseen ympäristöön. 
 
 

3.1.4 Maanomistus 
 
Alue on osin Kosken Tl kunnan, osin Kosken Tl seurakunnan ja osin yksityisessä 
omistuksessa. 
 
 
 
 
 

 
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.  
Alue sijaitsee keskeisellä paikalla keskustaajaman koillisosassa. Alueelta on lyhyet 
matkat keskustan palveluihin ja alue rajautuu Härkätien varressa kulkevaan kevyen 
liikenteen reittiin. Alueen liikennejärjestelmää kehitetään asumismukavuuden kan-
nalta toimivammaksi. 
  
2) 
Kaavalla osoitetaan alueen asukkaiden toivoma läpiajon estävä liikennejärjestelmä. 
Alue on hyvien liikenneyhteyksien varrelle eri suuntiin.  
 
3) 
Alueen elinympäristö tulee terveellisemmäksi ja turvallisemmaksi erityisesti melun ja 
liikenteen kannalta. Alueen koillispuolella on hieno Paimionjoen koskimiljöö ja luon-
topolku. 
  
4) 
Aiemmin kaavassa eheälle peltoalueelle osoitetut omakotitontit poistetaan, jolloin 
Museotien ja Museokaaren alueilta olevat hienot näkymät Paimionjoen maisema-
alueelle säilyvät. Eheä peltoalue on myös tulevaisuuden välttämätön luonnonvara. 
 
5) 
Alue on liitetty Kosken Tl kunnan yhdyskuntateknisiin verkostoihin. 
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Maakuntakaava 
 
Varsinais-Suomen maakuntakaavassa (vahvistettu 20.3.2013) alue sijoittuu taaja-
matoimintojen alueeksi osoitetulle alueelle.  
Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan kulttuuriympäristön tai maiseman kan-
nalta tärkeään alueeseen (vaakaviivoitus).  
Hautausmaa-alue on RKY-kohde.  
 
Suunnittelualueen länsipuolella kulkee Hämeen Härkätie (RKY-kohde). 
 

 
 

 
 
 
Ote maakuntakaavasta (suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä) 
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Yleiskaava  
 
Alueelle on laadittu kunnanvaltuuston 25.5.1994 hyväksymä, oikeusvaikutukseton 
yleiskaava. Suunnittelualue on siinä merkitty osin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, 
jolla ympäristö säilytetään (AP/s), osin hautausmaa-alueeksi EH) ja osin maa- ja 
metsätalousalueeksi (MU).  
Alue rajoittuu länsipuolella pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) osoitettuun alu-
eeseen. Alue rajoittuu eteläpuolella pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) osoitet-
tuun alueeseen.. Alue rajautuu itäpuolella osin maa- ja metsätalousalueeksi (MU) ja 
osin lähivirkistysalueeksi (VL) osoitettuun alueeseen. Alue rajoittuu pohjoispuolella 
lähivirkistysalueeksi (VL) osoitettuun alueeseen.  
 
 
 

 
 
 
Ote osayleiskaavasta (suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä) 
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Osayleiskaava   
 
Alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Suunnittelualue on siinä osoi-
tettu osin asuinpientalojen alueeksi (AO), osin hautausmaa-alueeksi, jolla ympäristö 
säilytetään (EH/s) ja osin lähivirkistysalueeksi (VL). 
  
Alue rajoittuu länsipuolella Hämeentiehen ja Museokaareen. Alue rajautuu eteläpuo-
lella lähivirkistysalueeksi (VL) osoitettuun alueeseen ja itä- ja pohjoispuolella maa- ja 
metsätalousvaltaiseen alueeseen, jolla on ympäristöarvoja (MY/s). 
 

 
 
Ote keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta (suunnittelualue on rajattu punaisella). 
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Asemakaava 
 
Alue on asemakaavoitettu / Kirkonseudun asemakaava 22.12.1989. 
 
Alue on siinä osoitettu osin erillispientalojen korttelialueiksi (AO), osin hautausmaa-
alueeksi (EH) ja osin maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä katualueeksi. 
 
 

 
 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus sinisellä pisteviivalla. 
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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 Museokaaren eteläosan päästä maatilan talousrakennusten suuntaan. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
 
 
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 
 

Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. 
 
Tavoitteena on muuttaa voimassaolevassa kaavassa läpiajettavaksi osoitettu Mu-
seokaari niin, ettei jatkossa syntyisi läpiajoliikennettä. Samalla tutkitaan mahdolli-
suus muokata muutamia AO-tontteja paremmin maisemaan sopeutuviksi ja osoitta-
maan kevyen liikenteen reitit ja viheralueiden jatkuvuus.  
 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 
 

Kosken Tl kunnanhallitus päätti aloittaa asemakaavamuutoksen valmistelun 
2.7.2018.  

 
 

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 2.7.2018 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 muuttaa voimassaolevassa kaavassa läpiajettavaksi osoitettu Mu-
seokaari niin, ettei jatkossa syntyisi läpiajoliikennettä. Samalla tutkitaan mahdolli-
suus muokata muutamia AO-tontteja paremmin maisemaan sopeutuviksi ja osoitta-
maan kevyen liikenteen reitit ja viheralueiden jatkuvuus.  
 
Asukkaiden toiveena on ollut alueen läpiajon estäminen.  
 
Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. 
 
 
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 
 
Ennen lopullisen luonnoksen valitsemista alueen peltoalueen omistajan kanssa 
pidettiin neuvottelu ja maastokatselmus. Peltoalueen omistaja piti keskelle peltoaan 
aiemmin osoitettujen kahden tontin poistamista toivottavana. 
 
Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 
Kaavamuutos mahdollistaa alueen läpiajon estämisen ja kahden omakotitontin 
poistaminen mahdollistaa hienojen näkymien säilymisen alueelta ja maisemallisesti 
arvokkaan, ehjän, yhtenäisen peltoalueen säilymisen. 
 
 

4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET 
 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 

Vaihtoehtoina nähtiin  
1. keskellä peltoaukeaa olleiden tonttien siirtäminen lähemmäs rakennettuja tontte-

ja. 
2. keskellä peltoaukeaa olleista tonteista toisen poistaminen ja toisen siirtäminen 

lähemmäs rakennettuja tontteja. 
3. keskellä peltoaukeaa olleiden tonttien poistaminen kokonaan. 

 
 

4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 
 

Valmistelun aikana eri vaihtoehtoisia ratkaisuja on vertailtu. Peltoalueen omistajan 
kanssa on pidetty neuvottelu ja maastokatselmus 16.10.2018. 
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4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 

 
Peltoalueen omistaja piti keskelle peltoaan aiemmin osoitettujen kahden tontin pois-
tamista toivottavana. Maisemallisten arvojen säilymisen kannalta tonttien poistami-
nen on olennaista ja tärkeää asuinalueen laadun kannalta. 
 

4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
 

Valitussa luonnoksessa on päädytty kummankin omakotitontin poistamiseen alueen 
viihtyisyyden, omaleimaisuuden ja merkittävyyden säilyttämiseksi.  
 
Vaikutusselvitysten ja -arvioinnin tulokset 
 
Asemakaavamuutoksen eri vaihtoehtoja on arvioitu Kosken Tl kunnassa käydyissä 
keskusteluissa. 
 
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 16.11 – 17.12.2018 
Asemakaavaluonnoksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus XX.XX.2018 
  Varsinais-Suomen liitto   21.1.2019    
  Varsinais-Suomen maakuntamuseo 7.1.2019 
  Caruna Oy   14.12.2018 
  
  
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 
 
 
 

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 
Kosken Tl kunnanhallituksen päätökset 
 
- asemakaavan muutoksen laadinnan aloittaminen 02.07.2018 (KH 133 §). 
- asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville 5.11.2018 (KH 192 §). 
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- 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 erillispientalojen korttelialuetta (AO), hautausmaa-
aluetta (EH) ja maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä katualuetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen korttelialuetta (AO), hauta-
usmaa-aluetta, jolla ympäristö säilytetään (EH/s) ja maa- ja metsätalousaluetta (M) 
sekä katualuetta. 
 
2 omakotitonttia poistetaan yhtenäiseltä peltoalueelta, 1 uusi omakotitontti osoite-
taan olevan erillispientalojen korttelialueen pohjoisosaan - puolittain erillispientalojen 
alueelle ja puolittain hautausmaa-alueen eteläosaan.  
 
Oleva katu Museokaari katkaistaan kahdeksi kaduksi (Museokaari ja Museotie). 
Näiden väliin osoitetaan kevyen liikenteen väylä. 
 
 
 

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  
 
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueen asukkaiden toivoma läpiajon es-
täminen. Kahden tontin poistamisella mahdollistetaan hienojen näkymien säilyminen 
ja yhtenäisen peltoalueen säilyminen. 
 
 
 

 
5.3 ALUEVARAUKSET 

 
5.3.1 Korttelialueet 
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Erillispientalojen korttelialueiden tehokkuusluku on e=0.25 ja ylin sallittu kerrosluku I 
säilyvät ennallaan. Rakennusalat on määritelty ja havainnekuvassa on osoitettu oh-
jeellinen rakennusten sijoittuminen.  

 
5.3.2 Muut alueet 

 
Hautausmaan alueelle osoitetaan asemakaavaan uusina merkintöinä pysäköintiin 
varatut alueenosat (p) ja ajoyhteys (ajo).  
Poistettujen omakotitonttien alue osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M).  
 
 
 

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET 
 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Yhdyskuntarakenne 
Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi yhdyskuntarakenteeseen.  
 
Taajamakuva 
Olevan asuinalueen taajamakuvaa ja maisema-aluetta avarina peltonäkymineen 
voidaan vahvistaa. 
 
Asuminen 
Olevan asuinalueen viihtyisyyttä voidaan vahvistaa. 
 
Palvelut 
Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi palveluihin.   
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi työpaikkoihin tai elinkeinotoi-
mintaan.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö 
Yhtenäisen peltoalueen säilyttäminen Paimionjoen rannalla tukee koskimiljöön ja 
hautausmaan merkittävien kulttuuriympäristöjen merkittävyyttä ja asemaa maise-
massa. Läpiajoliikenteen estäminen rauhoittaa myös hautausmaa-alueen ympäris-
töä. 
 
Virkistys 
Yhtenäisen peltoalueen säilyttäminen Paimionjoen rannalla tukee alueen ja Pai-
mionjoen väliin jäävän alueen virkistyskäyttöä.   
 
Liikenne 
Liikenne suuntautuu jatkossa Koskentielle sekä Museokaaren että Museotien kautta 
Koskentielle.  
 
Tekninen huolto 
Alue on liitetty yhdyskuntateknisiin verkostoihin. 
 
 
 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Kaava tukee luonnonympäristön ja viljellyn ympäristön säilymistä asumisen ja mer-
kittävien kulttuuriympäristöjen vieressä. 
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5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 

 
Alueella ei ole erityisiä häiriötekijöitä.  
 

 
5.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

 
Esitetään selostuksen liitteessä. 
 

5.7 NIMISTÖ 
 
Alueen nimistö säilyy ennallaan. Vanha läpiajokatu Museokaari jaetaan kahdeksi 
kaduksi (Museokaari ja Museotie). 
 

 
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

 
6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 

 
Alueesta on laadittu ehdotusvaiheessa havainnekuva. 

 
 

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 
 
Alue on pääosin jo rakentunut, kaava-alueelle jää nyt 2 rakentamatonta omakotitont-
tia. Muodostuvien uusien katujen päihin osoitetut kääntöpaikat ja katujen väliin osoi-
tettu kevyen liikenteen väylä voidaan toteuttaa pikimmiten kaavan saatua lainvoi-
man. 

 
 

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA 
 
Asemakaavan ajanmukaisuutta tulee arvioida viimeistään kolmentoista vuoden ku-
luttua (MRL 60 §). 
 
 
 
Marttilassa 8.2.2019 
 
 
 
Aluearkkitehti Seppo Pärnä 
FISE YKS 485 
Marttila – Koski Tl – Oripää aluearkkitehti 
 
2.1.2019 => (ehdotusvaihe) 
 
Aluearkkitehti Mika Sahlström 
FISE YKS 560 
Marttila - Aura – Koski Tl - Oripää 


