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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 TUNNISTETIEDOT 

 
Kunta: Kosken Tl kunta  
Kaavan nimi: ”Kortteli 72” Herastuomarintie (Päiväkodin liikennealue) 
 
Kirkonseudun asemakaavan muutos, muutos koskee maa- ja metsätalousaluetta. 
Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 148, urheilu- ja virkistyspalvelujen 
aluetta sekä katualuetta. 
 
Asemakaavan laatija 
Seppo Pärnä / aluearkkitehti / Marttila – Koski Tl – Oripää  
Härkätie 773, 21490 MARTTILAI 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma                        24.11.2016 

 
Asemakaavan vireilletulo 
Kuulutus kunnan www-sivuilla     
ja kunnan ilmoitustaululla     28.11.2016 
 
Asemakaavan käsittely 
Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen  22.05.2017 
 
Asemakaavan hyväksyminen 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen XX.XX.2017 
 
 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 
 

Alue sijaitsee Kosken Tl kunnan keskustaajaman lounaisosassa, Härkätien etelä-
puolella Herastuomarintien ja Maununtien välissä. 
.  
 

                         
 
                    Muutettavan alueen pinta-ala on noin 2 ha. 
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1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS 
 
Kaavan nimi: 
 
Kortteli 72 ja osa korttelia 71 ”Herastuomarintie” (Päiväkodin liikennealue) 
Kirkonseudun asemakaavan muutos 
 
Kaavan tarkoitus: 
 
Tavoitteena on osoittaa virallisesti tontilleajon / kevyen liikenteen yhteys Herastuo-
marintieltä sen eteläpuoleisille rivitaloille ja tutkia VP-alueen rajaus sekä yleisesti 
korttelin asemakaavan ajantasaisuus. 
 
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 opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
(YO), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), puis-
toksi (VP) ja katualueeksi. 
 
YO-tontilla on rakenteilla päiväkoti. Päiväkodin tontin (YO)  itäkulman läpi kulkee täl-
lä hetkellä tontilleajon / kevyen liikenteen reitti. Reitin varressa YO-alueella on rivita-
lon käytössä oleva vaatimaton varastokatos ja puistomuuntamo. 
 
Oleva tontilleajon / kevyen liikenteen reitti halutaan osoittaa virallisesti. Samalla tut-
kitaan viereisen VP-alueen rajaus. 
 
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 luonnosvaiheen 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 
28.11.2016.  
 
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin 
24.11.2016.  
 
Kosken Tl kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja OAS:n     28.11.2016 
 
Asemakaavaluonnos ja OAS MRL 62 §:n mukaisessa 
tarkoituksessa osallisten nähtävänä        13.12.2016 – 08.01.2017. 
 
Kosken Tl kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen                     20.03.2017 
 
Asemakaavaehdotus MRL 65 §:n mukaisessa tarkoituksessa 
julkisesti nähtävänä            17.04.2017–07.05.2017 
 
Kosken Tl kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen             XX.XX.2017  
   
 

2.2 ASEMAKAAVA 
 

Alue on asemakaavoitettu / Kirkonseudun asemakaava 22.12.1989. 
 
Kaavamuutoksella muutetaan osa YO-tonttia lähivirkistysalueeksi (VL) ja liitetään 
olevaan lähivirkistysalueeseen (VL).  
Herastuomarintieltä eteläpuoleiselle rivitalolle johtava ajotie osoitetaan kaavassa 
ajoyhteytenä VL-alueella merkinnällä ”ajo”.  
YO-tontin rakennusaloja tarkennetaan ja pysäköinnille osoitetaan aluerajaukset. 
AR –tontin rakennusaloja tarkennetaan ja osoitetaan Härkätielle sisäinen kevyen lii-
kenteen yhteys. 

 
 
2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

 
Tontti 2 (AR-aluetta) on pääosin rakentunut. Tontin 1 (YO-aluetta)  toteuttaminen on 
alkanut uuden päiväkodin rakentamisella v. 2016. Kaavassa merkillä ”ajo” osoitettu 
ajoyhteys mahdollistaa olevan ajotien Herastuomarintieltä eteläpuoleiselle rivitalolle 
käyttämisen virallisesti jatkossakin. Olevalle puistomuuntamolle osoitettu aluevaraus 
mahdollistaa myös suuremman puistomuuntamon. YO-alueella oleva rivitalon vaa-
timaton talousrakennus puretaan. 
 
 

3 LÄHTÖKOHDAT 
 
 
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Tontti 2 (AR-alue) on pääosin toteutunut rivitaloalue. Tontille 1 (YO-alue) ollaan ra-
kentamassa uutta päiväkotia. Tontti 1 on pääosin avointa puistomaista aluetta. 
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3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Alueella ei ole varsinaisesti luonnonympäristöä, vaan alue on pääosin puistomaista 
rakennettua ympäristöä. 
 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella on ollut melko muuttumatonta.  
 
Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijaitsee Kosken Tl kunnan keskustaajaman lounaisosassa 
melko tiiviisti rakennetulla alueella.  
  
Kaupunki/taajamakuva 
Alue on osa Härkätien kulttuurimiljöötä.  
 
Asuminen 
Alueella on rivitalo-asumista. 
 
Palvelut 
Alue tukeutuu Kosken Tl keskustan palveluihin. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueella ei ole työpaikkoja.  
 
Virkistys 
Alueen eteläpuolelta johtaa lähivirkistysalueyhteys eteläpuoleisille luontoalueille.  
 
Liikenne 
Tonttiliikenne suuntautuu Härkätielle suoraan tontilta 1 ja tontilta 2 Maununtien ja 
Herastuomarintien kautta Härkätielle. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön ja muinaismuistojen tarkoittamia koh-
teita. 
 
Tekninen huolto 
Alue on liitetty 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 
 
Tontti 1 on Kosken Tl kunnan omistuksessa. Tontti 2 on yksityisessä omistuksessa. 
Eniten muutettava osa alueesta on kunnan omistuksessa.  
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3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
 
Maakuntakaava 
 
Varsinais-Suomen maakuntakaavassa (vahvistettu 20.3.2013) alue sijoittuu taaja-
matoimintojen alueeksi osoitetulle alueelle.  
Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan kulttuuriympäristön tai maiseman kan-
nalta tärkeälle alueelle (vaakaviivoitus).  
Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi osoitet-
tu Hämeen Härkätie (RKY-kohde). 
  

 
 

 
 
 
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 Härkätien toisella puolella kes-
kustatoimintojen alueeksi (C) osoitettuun alueeseen.  
 
 
 

 
 
 
Ote osayleiskaavasta (suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä) 
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Osayleiskaava (ehdotus )  
 
Alueelle ollaan laatimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Suunnittelualue on 
siinä osoitettu julkisten ja yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (P) sekä pienta-
lovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) osoitetuksi alueeksi. 
 
Alue rajoittuu länsi- ja eteläpuolella pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) osoitet-
tuun alueeseen. Alue rajautuu itäpuolella keskustatoimintojen alueeksi ja alueeksi, 
jolla ympäristö säilytetään (C/s) osoitettuun alueeseen. Alue rajoittuu pohjoispuolella 
julkisten ja yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään 
(P/s) osoitettuun alueeseen. 
 
 

 
 
Ote keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta. 
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Asemakaava 
 
Alue on asemakaavoitettu / Kirkonseudun asemakaava 22.12.1989. 
 
Alue on siinä osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
(YO), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), puis-
toksi (VP) ja katualueeksi. 
 
 

 
 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta ja suunnittelualueen rajaus punaisella viivalla. 

Suunnittelualueen laajennus luonnosvaiheen jälkeen sinisellä viivalla. 
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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 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 Herastuomarintieltä kaakkoon. 
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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 virallisesti tontilleajon / kevyen liikenteen yhteys Herastuo-
marintieltä sen eteläpuoleisille rivitaloille ja tutkia VP-alueen rajaus sekä yleisesti 
korttelin asemakaavan ajantasaisuus. 
 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 
 

Kosken Tl kunnanhallitus päätti aloittaa asemakaavamuutoksen valmistelun 
24.11.2016.  

 
 

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 13.12.2016 – 08.01.2017. 

 
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 virallisesti tontilleajon / kevyen liikenteen yhteys Herastuo-
marintieltä sen eteläpuoleisille rivitaloille ja tutkia VP-alueen rajaus sekä yleisesti 
korttelin 72 ja osan tonttia 71 asemakaavan ajantasaisuus. 
 
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 päiväkodin rakentumisen ja laajentumisen luontevasti Härkätien 
näkymään, varmistaa hyvät liikenneyhteydet ja pysäköintimahdollisuudet sekä 
osoittaa luontevat paikat rivitalojen talousrakennuksille. 
 
 

4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET 
 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 

Vaihtoehtoina nähtiin  
1. YO- alueen kaakkoiskulman muuttaminen lähivirkistysalueeksi, jolle voidaan 

osoittaa oleva tie ajoyhteytenä ja olevalle puistomuuntamolle aluerajaus ja jäljel-
lejäävän YO-alueen rakennusalojen tarkentaminen. AR-alueen säilyttäminen 
muuttamattomana. 

2. YO- alueen kaakkoiskulman muuttaminen lähivirkistysalueeksi, jolle voidaan 
osoittaa oleva tie ajoyhteytenä ja olevalle puistomuuntamolle aluerajaus ja jäljel-
lejäävän YO-alueen rakennusalojen tarkentaminen. AR-alueen rakennusalojen 
tarkentaminen. Herastuomarintien kahden itäpuolisen AO-tontin ottaminen mu-
kaan kaava-alueeseen Herastuomarintien aluerajausten tarkistamiseksi. 

 
 

4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 
 

Valmistelun aikana selvitetään naapuruston asukkaiden näkemykset eri vaihtoeh-
doista.  

 
  

4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 
 

Valmistelun aikana todettiin vaihtoehdon 2 vastaavan parhaiten asetettuja tavoittei-
ta. 
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4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
 

Kunnanhallituksen kokouksessa 24.11.2016 todettiin vaihtoehdon 2 vastaavan par-
haiten alueen toteuttamista. 
 
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 13.12.2016 - 08.01.2017 
Asemakaavaluonnoksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus   23.01.2017 
  Varsinais-Suomen liitto     30.01.2017   Ei huom.  
  Varsinais-Suomen maakuntamuseo   03.01.2017 
  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 
  
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että taajaman yleisilmeen 
kannalta olisi tärkeää, että rakentaminen sijoittuisi perinteiseen tapaan Härkätien 
varteen eikä tontin eteläosaan. 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että maantien liikenteen 
aiheuttamat melu- ja tärinävaikutukset on tarpeen selvittää kaavoituksen yhteydes-
sä. 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että Herastuomarintien 
katualue jää epäselväksi, kun vain osa siitä on kaavassa mukana. 
 
V-S maakuntamuseon lausunnossa todetaan, että taajaman yleisilmeen kannalta 
olisi tärkeää, että rakentaminen sijoittuisi perinteiseen tapaan Härkätien varteen eikä 
tontin eteläosaan. 
 
Taajaman yleisilmeen kannalta mainitusta toiveesta rakentamisen sijoittumisesta 
perinteiseen tapaan Härkätien varteen eikä tontin eteläosaan todetaan, että päivä-
kodin rakentaminen on alkanut voimassaolevan kaavan mukaisena jo ennen tämän 
kaavoitustyön aloittamista. Lisäksi rakennus sijoittuu tontin pohjoisosaan suhteelli-
sen lähelle Härkätietä ja vain asiakasliikenteen edellyttämä liikenne/pysäköinti sijoit-
tuu rakennuksen ja Härkätien väliin. 
 
Maantien liikenteen aiheuttamat melu- ja tärinävaikutukset on arvioitu ennen päivä-
kodin rakentamisen aloittamista. 
 
Luonnosvaiheen jälkeen Herastuomarintien katualue on otettu pääosin mukaan 
kaavaan ja sen myötä 2 siihen rajoittuvaa AO-tonttia. Kaavassa katualuetta on hie-
man laajennettu ja siitä on neuvoteltu yhteistyössä AO-tonttien omistajien kanssa.  



_________________________________________________________________________________________________________ 

Kosken Tl  Kirkonseudun asemakaavan muutoksen  / ”Kortteli 72” selostus  18.05.2017 sivu 15 

Muistutukset ja niiden huomioonottaminen 
 

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus. 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä  17.04.2017 – 07.05.2017 
Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus   09.05.2017   Ei huom. 
  Varsinais-Suomen liitto     02.05.2017   Ei huom. 
  Varsinais-Suomen maakuntamuseo   02.05.2017   Ei huom. 
  Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos XX.XX.2017 
  Lieto, Ympäristöterveyspalvelut XX.XX.2017 
  Kosken Aluelämpö Oy  XX.XX.2017 
  Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta    03.05.2017   Ei huom. 
  Caruna Oy     20.04.2017   Ei huom. 
  Härkätien Puhelin  XX.XX.2017 
 
Ehdotusvaiheen jälkeen kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty vähäisiä tek-
nisluonteisia tarkennuksia. 
 
 

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 
Kosken Tl kunnanhallituksen päätökset 
 
- asemakaavan muutoksen laadinnan aloittaminen 28.11.2016 (KH 243 §). 
- asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville 28.11.2016 (KH 243 §). 
- asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 20.3.2017 (KH 73  §). 
- esitys asemakaavan muutoksen hyväksymisestä kunnanvaltuustolle 22.5.2017 (KH X §). 
 
Kosken Tl kunnanvaltuuston päätökset 
 
-  asemakaavan muutoksen hyväksyminen XX.XX.2017 (KV X §). 
 

 
 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
 
5.1 KAAVAN RAKENNE 

 
Asemakaavan muutos käsittää korttelin 72, jossa on YO-aluetta ja AR-aluetta, osan 
korttelia 71, jossa on kaksi AO-tonttia sekä katualuetta ja lähivirkistysaluetta. 
Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 72, osa korttelia 71 sekä katualuetta 
ja lähivirkistysaluetta. YO-korttelialue muutetaan YL-korttelialueeksi. 
 

5.1.1 Mitoitus 
 
Mitoitustiedot esitetään asemakaavan seurantalomakkeella (liitteenä). 
 

5.1.2 Palvelut  
 
Asemakaava-alue tukeutuu Kosken Tl keskustan palveluihin. 
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5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN  
 
Asemakaavalla määritellään rakenteilla olevalle päiväkodille kohtuullinen laajentu-
mismahdollisuus ja osoitetaan henkilökunnan pysäköintipaikat Herastuomarintien 
varteen tontin kaakkoiskulmaan ja Härkätien varteen asiakasliikenteen edellyttämät 
pysäköintipaikat (suunniteltu ja jo rakenteilla). Selkeä osa Härkätien varresta osoite-
taan istutettavaksi alueeksi (nytkin melko puistomainen alue).  
 
Alueen eteläreunalla oleviin rivitaloihin rajoittuva alue on osoitettu melko suurena is-
tutettavana tontin osana.  
 
Mahdollinen päiväkodin yhteistilojen laajentumisen on ajateltu voivan toteutua suh-
teellisen lähelle Herastuomarintietä, muu laajentuminen pihan puolelle olevan ra-
kennuksen jatkeeksi. 
 
Tontin lähivirkistysalueeksi muuttuva osa liittyy viereiseen olevaan lähivirkistysalu-
eeseen ja mahdollistaa koko keskustaajaman etelä-pohjoissuuntaisen kevyen liiken-
teen reitin muotoutumisen päiväkodin tontin varrelle. 
 
Omakotitonteille on ympäristöön sopeutuville omakotitaloille on osoitettu laajennus-
mahdolliduudet ja mahdollisuus talousrakennusten rakentamiseen.  
 

 
 
 

5.3 ALUEVARAUKSET 
 

5.3.1 Korttelialueet 
 
Alueella olevassa korttelissa 72 AR-tontti säilyy alueellisesti ennallaan, samoin te-
hokkuusluku e=0.25 säilyy ennallaan. Kortteli 72 pienenee vähän YO-tontin osalta, 
mutta tehokkuusluku e=0.40 säilyy ennallaan. Alueen käyttötarkoitus YO (Opetus-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue) muutetaan paremmin toteutunutta ti-
lannetta vastaavaksi YL-alueeksi (Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue). 
Osa YL-tontista muutetaan lähivirkistysalueeksi ja liitetään viereiseen lähivirkistys-
alueeseen.  Korttelissa 71 AO-tonttien kerrosluku I ½  ja tehokkuusluku e=0.25 säi-
lyvät ennallaan, rakennusalat osoitetaan tarkemmin.      
 

5.3.2 Muut alueet 
 
Osa YO-tontista muutetaan lähivirkistysalueeksi (VL), jolle osoitetaan varaukset 
olevalle tielle merkinnällä ”ajo” ja olevalle puistomuuntamolle merkinnällä ”et”. 
 

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET 
 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Yhdyskuntarakenne 
Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi yhdyskuntarakenteeseen. Uusi 
päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla yhdyskuntarakenteessa. 
 
Taajamakuva 
Uusi päiväkoti eheyttää taajamakuvaa. 
 
Asuminen 
Hanke parantaa mahdollisuuksia taajamarakenteen asuinalueiden tiivistämiseen ja  
laajentumiseen tulevaisuudessa. 
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Palvelut 
Uusi päiväkoti parantaa oleellisesti päivähoitopalveluja alueella. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Uusi päiväkoti työllistää suoraan ja välillisesti useita henkilöitä.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö 
Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
 
Virkistys 
Alueen eteläpuolelta johtava lähivirkistysalueyhteys eteläpuoleisille luontoalueille 
varmistetaan.  
 
Liikenne 
Korttelissa 72 tontilta 1 (YL) asiakkaiden tonttiliikenne suuntautuu Härkätielle 
suoraan ja henkilökunnan liikenne Herastuomarintien kautta Härkätielle. Tontilta 2 
(AR) tonttiliikenne suuntautuu osun Maununtien ja osin Herastuomarintien kautta 
Härkätielle.  
Korttelin 71 AO-tonttien tonttiliikenne on osoitettu Herastuomarintien kautta 
Härkätielle. 
 
Tekninen huolto 
Alue on liitetty 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. 
 

5.7 NIMISTÖ 
 
Alueen nimistö säilyy ennallaan.  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

 
6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 

 
Alueesta on laadittu ehdotusvaiheessa havainnekuva. 

 
 

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 
 
Asemakaavan toteutuminen on jo osittain alkanut ja sen täydentyminen tapahtuu 
uuden päiväkodin valmistumisen myötä. 

 
 

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA 
 
Asemakaavan ajanmukaisuutta tulee arvioida viimeistään kolmentoista vuoden ku-
luttua (MRL 60 §). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marttilassa 18.5.2017 
 
 
Aluearkkitehti Seppo Pärnä 
FISE YKS 485 
Marttila – Koski Tl – Oripää aluearkkitehti 


	KOSKI TL KUNTA
	KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS
	KORTTELI 72 JA OSA KORTTELIA 71
	”HERASTUOMARINTIE”
	1.1 TUNNISTETIEDOT
	Asemakaavan laatija
	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma                        24.11.2016
	Asemakaavan vireilletulo

	1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
	1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS
	1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA
	1.6 LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA

	2 TIIVISTELMÄ
	2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET
	2.2 ASEMAKAAVA

	3 LÄHTÖKOHDAT
	3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
	3.1.1 Alueen yleiskuvaus
	3.1.2 Luonnonympäristö
	3.1.3 Rakennettu ympäristö
	3.1.4 Maanomistus

	3.2 SUUNNITTELUTILANNE
	3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
	Pohjakartta



	4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
	4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE
	4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
	4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
	4.3.1 Osalliset
	4.3.2 Vireilletulo
	4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
	4.3.4 Viranomaisyhteistyö

	4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
	4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
	Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

	4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

	4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET
	4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
	4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
	4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
	4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
	Muistutukset ja niiden huomioonottaminen

	4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset


	5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
	5.1 KAAVAN RAKENNE
	5.1.1 Mitoitus
	5.1.2 Palvelut

	5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN
	5.3 ALUEVARAUKSET
	5.3.1 Korttelialueet
	5.3.2 Muut alueet

	5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET
	5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
	Yhdyskuntarakenne
	Taajamakuva
	Työpaikat, elinkeinotoiminta
	Rakennettu kulttuuriympäristö
	Virkistys
	Liikenne
	Tekninen huolto

	5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

	5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT
	5.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
	5.7 NIMISTÖ

	6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
	6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT
	6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS
	6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA


