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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 TUNNISTETIEDOT 

 
Kunta: Kosken Tl kunta  
Kaavan nimi: ”Hakapolku”  
 
Kirkonseudun asemakaavan muutos, kortteli 56, E-alue ja M-alue sekä katualuetta 
Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 56, lähivirkistysaluetta ja katualuetta. 
 
Asemakaavan laatija 
Seppo Pärnä / aluearkkitehti / Tarvasjoki – Marttila – Koski Tl – Oripää  
Hämeen Härkätie 623, 21450 TARVASJOKI 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   02.01.2013 

 
Asemakaavan vireilletulo 
Kuulutus Auranmaan Viikkolehdessä    05.03.2013 
ja kunnan ilmoitustaululla   05.03.2013 - 28.03.2013 
 
Asemakaavan käsittely 
Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 12.08.2013 
 
Asemakaavan hyväksyminen 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 16.09.2013 
 
 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 
 

Alue sijaitsee Kosken Tl kunnan keskustaajaman itäosassa, Värjärintien ja Haka-
polun välisellä alueella.  
 

                         
 
                    Muutettavan alueen pinta-ala on noin 5000 m2. 
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1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS 

 
Kaavan nimi: 
 
”Hakapolku” 
Kirkonseudun asemakaavan muutos 
 
Kaavan tarkoitus: 
Tavoitteena on muuttaa taajamatoimintojen alueella pieni maa- ja metsätalousalue 
(M) osin lähivirkistysalueeksi (VL) ja osin omakotitonttien alueeksi (AO). Samalla 
tarkistetaan yhdyskuntatekniikalle varatun alueen (E) tarpeellisuus, sopiva koko ja 
rajautuminen sekä mahdollisesti tarkistetaan eteläpuolella olevan teollisuusalueen 
(TY) raja vastaamaan kiinteistöjaotusta.  
Tavoitteena on näin mahdollistaa toisen asuinrakennuksen rakentaminen kortteliin 
56. Luonteva toteutus edellyttää tällä olevan tontin rajojen muuttamista.  
Samalla pyritään takaamaan viereisten viheralueiden yhtenäinen liittyminen toisiinsa 
ja kevyen liikenteen yhteyksien jatkuvuus alueella. 
 
Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut ensisijaisesti korttelin 56 omistajalta. 
Alue (M) on pääosin kesantomaana olevaa peltoaluetta. Länsireunalla alue rajautuu 
Värjärintiehen, jonka länsipuolella on liikerakentamiseen osoitettua aluetta (AL). Ete-
läreunalla alue rajautuu teollisuusalueeseen (TY). Itäreunalla alue rajautuu kevyen 
liikenteen reittiin ja sen takana olevaan omakotitonttiin sekä peltona olevaan maa- ja 
metsätalousalueeseen. Pohjoisreunalla alue rajautuu osin liikerakentamiseen osoi-
tettuun alueeseen (AL) ja osin rivitaloille osoitettuun alueeseen (AR) ja niiden välis-
sä olevaan kapeaan viheralueeseen.  
 
 
 
 

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 / kaavayhdistelmä   

 
 

 
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 
11.02.2013.  
 
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin 
02.01.2013.  
 
Kosken Tl kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja OAS:n     11.02.2013. 
 
Asemakaavaluonnos ja OAS MRL 62 §:n mukaisessa 
tarkoituksessa osallisten nähtävänä        05.03.2013 – 28.03.2013. 
 
Kosken Tl kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen                    29.04.2013. 
 
Asemakaavaehdotus MRL 65 §:n mukaisessa tarkoituksessa 
julkisesti nähtävänä          06.05.2013 - 20.05.2013. 
 
Kosken Tl kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen               16.09.2013. 
   
 

2.2 ASEMAKAAVA 
 
Kaavalla muutetaan taajamatoimintojen alueella pieni maa- ja metsätalousalue (M) 
osin lähivirkistysalueeksi (VL) ja osin omakotitonttien alueeksi (AO). Samalla tarkis-
tetaan  yhdyskuntatekniikalle varatun alueen (E) tarpeellisuus, sopiva koko ja rajau-
tuminen sekä mahdollisesti tarkistetaan eteläpuolella olevan teollisuusalueen (TY) 
raja vastaamaan kiinteistöjaotusta.  

 
 
2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

 
Toteuttaminen alkaa tarvittavien maanomistusjärjestelyjen jälkeen. 
 
 
 

3 LÄHTÖKOHDAT 
 
 
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Alue (M) on pääosin kesantomaana olevaa peltoaluetta. Länsireunalla alue rajautuu 
Värjärintiehen, jonka länsipuolella on liikerakentamiseen osoitettua aluetta (AL). Ete-
läreunalla alue rajautuu teollisuusalueeseen (TY). Itäreunalla alue rajautuu kevyen 
liikenteen reittiin ja sen takana olevaan omakotitonttiin sekä peltona olevaan maa- ja 
metsätalousalueeseen. Pohjoisreunalla alue rajautuu osin liikerakentamiseen osoi-
tettuun alueeseen (AL) ja osin rivitaloille osoitettuun alueeseen (AR) ja niiden välis-
sä olevaan kapeaan viheralueeseen.  
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3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Alueella ei ole alkuperäisenä säilynyttä luonnonympäristöä. E-alueella on jonkin ver-
ran isokokoista puustoa ja pensaikkoa, muuten alue on lähinnä niittyä / heinikkoa ja 
joutomaata. M-alue on peltoa.  
 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

 
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia väestön rakenteeseen ja kehitykseen. 
 
Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijaitsee Kosken Tl kunnan keskustaajaman itäosassa Värjärintien 
ja Hakapolun välisellä alueella.  
  
Kaupunki/taajamakuva 
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia taajamakuvaan. 
 
Asuminen 
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia asumiseen. 
 
Palvelut 
Alue tukeutuu Kosken Tl keskustan palveluihin. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueella ei ole työpaikkoja tai elinkeinotoimintoja. 
 
Virkistys 
Alueen itäpuolella on laaja viljelyaukea ja Paimionjokilaakso. Alueen kautta kulkee 
kevyen liikenteen reittejä. 
 
Liikenne 
Tonttiliikenne suuntautuu Suutarintien kautta Pappilantielle.. 
 
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 
 
Alue on Kosken Tl kunnan, Fortumin ja yksityisten 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 on merkitty taa-
jamatoimintojen (A) alueeksi.  
 

 
 
Ote maakuntakaavasta (suunnittelualue merkitty punaisella pisteviivalla) 
 
Yleiskaava 
Alueelle on laadittu kunnanvaltuuston 25.5.1994 hyväksymä, oikeusvaikutukseton 
osayleiskaava. Suunnittelualue on merkitty siinä keskustatoimintojen alueeksi (C). 
Alue rajoittuu itäpuolella pientalovaltaiseen asuntoalueeseen (AP) ja maa- ja metsä-
talousvaltaiseen alueeseen (M). 
 

 
Ote osayleiskaavasta (suunnittelualue merkitty punaisella pisteviivalla) 
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Asemakaava 
Alueella on voimassa 22.12.1989 vahvistettu asemakaava (Kirkonseudun 
asemakaava). Siinä kaavamuutosalue on merkitty erillispientalojen alueeksi (AO), 
erityisalueeksi (E) sekä maa- ja metsätalousalueeksi (M). 
 
 

 
 
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 
Aluetta ympäröivä asemakaava on hyväksytty samanaikaisesti 22.12.1989. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
 
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 
 

Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut ensisijaisesti korttelin 56 omistajalta. 
Tavoitteena on muuttaa taajamatoimintojen alueella pieni maa- ja metsätalousalue 
(M) osin lähivirkistysalueeksi (VL) ja osin omakotitonttien alueeksi (AO). Samalla 
tarkistetaan  yhdyskuntatekniikalle varatun alueen (E) tarpeellisuus, sopiva koko ja 
rajautuminen sekä mahdollisesti tarkistetaan eteläpuolella olevan teollisuusalueen 
(TY) raja vastaamaan kiinteistöjaotusta.  
Tavoitteena on näin mahdollistaa toisen asuinrakennuksen rakentaminen kortteliin 
56. Luonteva toteutus edellyttää tällä olevan tontin rajojen muuttamista.  
Samalla pyritään takaamaan viereisten viheralueiden yhtenäinen liittyminen toisiinsa 
ja kevyen liikenteen yhteyksien jatkuvuus alueella. 
 
 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 
 

Kosken Tl kunnanhallitus päätti aloittaa asemakaavamuutoksen valmistelun 
11.02.2013.  

 
 

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 Auranmaan Viikkolehdessä 
05.03.2013 ja kunnan ilmoitustaululla 05.03.2013 – 28.03.2013. 

 
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 taajamatoimintojen alueella pieni maa- ja metsätalousalue 
(M) osin lähivirkistysalueeksi (VL) ja osin omakotitonttien alueeksi (AO). Samalla 
tarkistetaan  yhdyskuntatekniikalle varatun alueen (E) tarpeellisuus, sopiva koko ja 
rajautuminen sekä mahdollisesti tarkistetaan eteläpuolella olevan teollisuusalueen 
(TY) raja vastaamaan kiinteistöjaotusta.  
Tavoitteena on näin mahdollistaa toisen asuinrakennuksen rakentaminen kortteliin 
56. Luonteva toteutus edellyttää tällä olevan tontin rajojen muuttamista.  
Samalla pyritään takaamaan viereisten viheralueiden yhtenäinen liittyminen toisiinsa 
ja kevyen liikenteen yhteyksien jatkuvuus alueella. 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

 
Hanke on seutukaavan ja osayleiskaavan 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 ensisijaisesti korttelin 56 omistajalta. 
 
Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 
Kaava mahdollistaa keskeneräiseksi jääneen alueenosan saamisen valmiiksi. 
 
 

4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET 
 
 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 

Vaihtoehtoina nähtiin alueen kaavan nykyisenään säilyttämisen lisäksi  
1. korttelin 56 laajentaminen ja sen myötä toisen rakennuspaikan luominen  
2. korttelin 56 laajentaminen ja sen myötä toisen rakennuspaikan luominen sekä E-
alueen muuttaminen lähivirkistysalueeksi 
3. korttelin 56 laajentaminen ja sen myötä toisen rakennuspaikan luominen sekä E-
alueen muuttaminen lähivirkistysalueeksi ja osan katualuetta muuttaminen kevyen 
liikenteen väyläksi 

 
4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

 
Valmistelun aikana selvitetään naapuruston asukkaiden näkemykset eri vaihtoeh-
doista.  
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4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 
 

Valmistelun aikana todettiin vaihtoehdon 3 vastaavan parhaiten alueen asukkaiden 
pyrkimyksiä, vaikka muutkin vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. 

 
4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
 

Kunnanhallituksen kokouksessa 11.02.2013 todettiin vaihtoehdon 3 vastaavan par-
haiten alueen asukkaiden pyrkimyksiä, vaikka muutkin vaihtoehdot ovat toteuttamis-
kelpoisia. 
 
Vaikutusselvitysten ja -arvioinnin tulokset 
 
Asemakaavamuutoksen eri vaihtoehtoja on arvioitu Kosken Tl kunnassa käydyissä 
keskusteluissa.  
Prosessin aikana olevan tontin rakennusalaa vähän tarkistettiin. 
 
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 05.03.2013-28.03.2013 
Asemakaavaluonnoksesta ei esitetty kirjallisia mielipiteitä. 
 

Luonnosvaiheen jälkeen olevan tontin rakennusalaa on vähän tarkistettu. 
 

 
Muistutukset ja niiden huomioonottaminen 

 
Asemakaavaehdotuksesta oli mahdollisuus tehdä muistutus. 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 06.05.2013 - 20.05.2013 
Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: 
  Fortum   17.5.2013 
  Varsinais-Suomen Pelastuslaitos 24.5.2013 
  Varsinais-Suomen Maakuntamuseo 4.6.2013 

Muilla tahoilta ei saatu lausuntoa. 
 

Fortumin lausunnossa todetaan kaava-alueella olevan 20 kV maa-
kaapeli ja esitetään sille kaavamerkinnäksi johtoaluevarausta. 
 Tehdään varaus. 
 
Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen lausunnossa todetaan raken-
nusalan osoittaminen yhdessä kohdassa alle 4 m etäisyydelle rajas-
ta. Lausunnossa edellytetään myös pp/h merkinnällä varustetun tien 
soveltumista pelastusajoneuvojen käyttöön. 

Kaavassa tontin 2 rakennusala on osoitettu 2 metrin 
päähän rajasta, mutta toisaalta tontin 1 rakennusala on 
osoitettu 6 metrin päähän rakennusalan rajasta, joten 8 
metrin etäisyys rakennusten välillä toteutuu. Jos poik-
keuksena sallitaan rakennusalan rajan ylitys, niin ra-
kennusvalvontaviranomaisen on edellytettävä tarvitta-
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vat palo-osastoinnit rakennusten välille. Ei muutosta 
kaavakarttaan. 
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie, jolla raken-
nuspaikalle ajo on sallittu (pp/t) tehdään pelastusajo-
neuvoille soveltuvaksi. 
 

Varsinais-Suomen Maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa kaa-
vaehdotuksesta. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen 
mukaan ELY-keskus ei katso aiheelliseksi antaa asiassa lausuntoa 
(sähköposti 29.5.2013/Pirjo Uusi-Uola). 
 

Ehdotusvaiheen jälkeen Fortumin maakaapeleita varten osoitettiin lähivirkistysalu-
eelle johtoaluevaraus. Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie, jolla huoltoajo on 
sallittu (pp/h) muutettiin merkinnäksi: jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie, jol-
la rakennuspaikalle ajo on sallittu (pp/t). 

 
 

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 
Kosken Tl kunnanhallituksen päätökset 
 
- asemakaavan muutoksen laadinnan aloittaminen 11.02.2013 (KH 37 §). 
- asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville 11.02.2013 (KH 37 §). 
- asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 29.04.2006 (KH 101 §). 
- esitys asemakaavan muutoksen hyväksymisestä kunnanvaltuustolle 12.08.2013 (KH168§). 
 
Kosken Tl kunnanvaltuuston päätökset 
 
-  asemakaavan muutoksen hyväksyminen 16.09.2013 (KV 47 §). 
 

 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
 
5.1 KAAVAN RAKENNE 

 
Asemakaavan muutos käsittää korttelin 56, E-aluetta ja M-aluetta sekä katualuetta. 
Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 56, lähivirkistysaluetta sekä katualu-
etta. 
 

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 pienehkö ja osin epätarkoituksenmukainen peltoalue (M) sekä tar-
peettomaksi käynyt yhdyskuntatekniselle huollolle varattu alue muutetaan hoidetuksi 
lähivirkistysalueeksi. Samalla osa peltoalueesta muutetaan erillispientalojen alueek-
si täydentämään olevaa asuntoaluetta ja eheyttämään Hakapolun jatkeen näkymää.  
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5.3 ALUEVARAUKSET 
 

5.3.1 Korttelialueet 
 
Alueella AO-kortteli 56 laajennetaan niin, että sille voidaan sijoittaa toinenkin tontti. 
Tehokkusluku e=0.25 muutetaan tehokkuudeksi e=0.20. Kerrosluku on olevan ra-
kennuksen mukaisesti I. Kattokulma on olevan rakennuksen mukaisesti 1:3. 
 
 

5.3.2 Muut alueet 
 
Maa- ja metsätalousalue (M) poistuu kokonaan. 
Yhdyskuntatekniselle huollolle varattu alue (E) poistuu kokonaan. 
E-alue kokonaan ja M-alue suurimmaksi osaksi muutetaan lähivirkistysalueeksi 
(VL). 
Osa katualuetta muutetaan kevyen liikenteen väyläksi. 
Hakapolun jatkeen kevyen liikenteen väylälle sallitaan tonteille ajo. 
 

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET 
 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Yhdyskuntarakenne 
Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi yhdyskuntarakenteeseen. 
 
Taajamakuva 
Asemakaavan toteuttaminen viimeistelee keskeneräiseksi jääneen osan muuten 
valmiilla asuinalueella. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta elinkeinotoimintaan.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö 
Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
 
Virkistys 
Syntyvä lähivirkistysalue avaa näköyhteyden alueen itäpuolella olevalle viljelyauke-
alle.  
 
Liikenne 
Korttelin liikenne ohjautuu Suutarintien kautta Pappilantielle. 
 
Tekninen huolto 
Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta tekniseen huoltoon.  

 
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 
 
Asemakaavan toteuttamiseen voidaan ryhtyä sen saatua lainvoiman. 

 
 

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA 
 
Asemakaavan ajanmukaisuutta tulee arvioida viimeistään kolmentoista vuoden ku-
luttua (MRL 60 §). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarvasjoella 12.8.2013 
 
 
Aluearkkitehti Seppo Pärnä 
FISE YKS 485 
Tarvasjoki – Marttila – Koski Tl – Oripää aluearkkitehtitoiminta 
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