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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 TUNNISTETIEDOT 

 
Kunta: Kosken Tl kunta  
Kaavan nimi: ”Koulukeskuksen pysäköintialue”  
 
Kirkonseudun asemakaavan muutos, muutos koskee puistoaluetta. 
Asemakaavan muutoksella muodostuu yleistä pysäköintialuetta ja katualuetta. 
Asemakaavan muutoksella poistuu puistoaluetta. 
 
Asemakaavan laatija 
Seppo Pärnä / aluearkkitehti /  Marttila – Koski Tl – Oripää  
Härkätie 773, 21490 MARTTILA 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma    12.10.2015 

 
Asemakaavan vireilletulo 
Kuulutus kunnan www-sivuilla     
ja kunnan ilmoitustaululla     19.10.2015 
 
Asemakaavan käsittely 
Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen  18.04.2016 
 
Asemakaavan hyväksyminen 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen  06.06.2016 
 
 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 
 
Alue sijaitsee Kosken Tl kunnan keskustaajamassa, Koulukeskuksen ja Kosken Tl 
kirkon välisellä puistoalueella, Koskentien länsipuolella.  

 

                         
 
                    Muutettavan alueen pinta-ala on noin 1.6 ha. 
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1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS 
 
Kaavan nimi: 
 
”Koulukeskuksen pysäköintialue” 
Kirkonseudun asemakaavan muutos 
 
Kaavan tarkoitus: 
 
Tavoitteena on muuttaa puistoalueelle (VP) jo toteutettu pysäköintialue myös kaa-
vassa yleiseksi pysäköintialueeksi (LP) sekä osoittaa alueen pohjois- ja länsireu-
naan tiealue koulubusseja varten. Muu osa osoitetaan edelleen puistoalueeksi (VP). 
 
Tavoitteena on näin mahdollistaa koulubusseille sujuvampi reitti koulubussien pysä-
kille. Olevan pysäköintialueen pieni laajentuminen tehdään mahdolliseksi. Tarkoi-
tuksena on, että pysäköintialue palvelee koulukeskuksen lisäksi urheilukeskuksen 
pysäköintialueena. Pysäköintialuetta voivat käyttää myös palvelutalossa asioivat se-
kä kirkon suuremmissa tilaisuuksissa kävijät. Tätä varten osoitetaan ohjeelliset ke-
vyen liikenteen varaukset puistoalueille. Samalla pyritään takaamaan viereisten vi-
heralueiden yhtenäinen liittyminen toisiinsa ja kevyen liikenteen yhteyksien jatku-
vuus alueella. 
Kaava-alueen rajausta voidaan tarvittaessa tarkentaa. 
 
Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. 
 
 
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  

 
Liite 5 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 
19.10.2015.  
 
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin 
12.10.2015.  
 
Kosken Tl kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja OAS:n      19.10.2015 
 
Asemakaavaluonnos ja OAS MRL 62 §:n mukaisessa 
tarkoituksessa osallisten nähtävänä         30.10.2015 – 01.12.2015 
 
Kosken Tl kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen                     18.01.2016 
 
Asemakaavaehdotus MRL 65 §:n mukaisessa tarkoituksessa 
julkisesti nähtävänä          29.01.2016 – 15.02.2016 
 
Kosken Tl kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen               06.06.2016 
   
 

2.2 ASEMAKAAVA 
 

Kaavalla muutetaan puistoalueelle (VP) jo toteutettu pysäköintialue yleiseksi pysä-
köintialueeksi (LP). Alueen pohjois- ja länsireunaan osoitetaan uusi tieyhteys (Kou-
lutie) koulubusseja varten Koskentieltä koulubussien pysäkille. Muu osa puistoalu-
eesta jää edelleen puistoalueeksi. Puistoalueille osoitetaan ohjeelliset kevyen liiken-
teen väylät pysäköintialueen monikäyttöisyyden lisäämiseksi. 
 

 
2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

 
Busseille osoitetun tien rakentaminen ja pysäköintialueen laajentaminen aloitetaan 
kaavan tultua lainvoimaiseksi. 

 
 
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Alue on siis voimassaolevassa kaavassa osoitettu puistoalueeksi (VP). Alue on siis 
jo pääosin rakennettua puistoa, mutta alueen länsireunalla on suurehko pysäköinti-
alue.  
Länsireunalla alue rajautuu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuee-
seen (YO). Eteläreunalla alue rajautuu asuinpientaloalueisiin (AP) ja itäreunalla alue 
rajautuu Koskentiehen. Sen itäpuolella olevat alueet on osoitettu puistoalueeksi 
(VP), jonka keskellä on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten kortteli-
alue (YK), jolla sijaitsee Kosken kirkko. Pohjoisreunalla alue rajautuu jalankululle ja 
polkupyöräilylle varattuun tiehen (pp). Sen pohjoispuolella alueet on osoitettu erillis-
pientalojen alueeksi (AO) ja huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten kort-
telialueeksi (YV), jolla sijaitsee vanha työväentalo.  
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3.1.2 Luonnonympäristö 
 
Alueen kaakkoiskulmauksessa on jonkin verran nuorehkoja puu- ja pensasistutuk-
sia. Suurelta osin puistoalue on avointa nurmikenttää. Suunnittelualueen pohjois-
reunalla on nykyisen kevyen liikenteen reitin molemmin puolin perinteikäs vanhahko 
koivukuja. Puusto on tosin osin huonokuntoista ja paikoin kujapuita puuttuu koko-
naan.  Osin koivukujan pohja-alue on vesakoitunut. Koivukujan täydentäminen tai 
mahdollisesti kokonaan uusiminenkin tulee mietittäväksi lähiaikoina. Heti alueen 
länsipuolella on koulukeskuksen alueella täysikasvuinen puistomainen metsä.  
 
 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Väestön rakenne ja kehitys alueella on pysynyt viime aikoina ennallaan. 
 
Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijaitsee Kosken Tl kunnan keskustaajamassa lähellä monia keskei-
siä palvelualueita.  
 
Kaupunki/taajamakuva 
Hankkeella voidaan eheyttää taajamakuvaa ja korostaa kirkon asemaa 
maisemassa. 
 
Asuminen 
Alueen lähiympäristössä on pientaloasutusta. 
 
Palvelut 
Alue tukeutuu Kosken Tl keskustan palveluihin. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueen ympäristössä on runsaasti työpaikkoja.  
 
Virkistys 
Alueen länsipuolella on laaja kunnan koulukeskus/urheilukeskus yhtenäisine 
metsäalueineen. Alueen pohjoispuolella on tärkeä kevyen liikenteen reitti 
(Koivukuja) Koskentieltä koulukeskukseen.  
 
Liikenne 
Alueella olevan pysäköintipaikan liikenne tapahtuu alueen eteläpuolella olevan 
Lampitien kautta. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön ja muinaismuistojen tarkoittamia koh-
teita. Alueelta on hyvä näkyvyys Koskentien toiselle puolelle Kosken Tl kirkolle, joka 
on RKY-kohde. 
 
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 Kosken Tl kunnan omistuksessa. 
 
 

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 (A).  
Suunnittelualue sijoittuu kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeän alueen 
(vaakaviivoitus) rajalle / tuntumaan.  
Jonkin matkaa suunnittelualueen eteläpuolella kulkee kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaaksi osoitettu 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 kokonaisuudessaan keskustatoi-
mintojen alueeksi (C). 
 
Alue rajoittuu kaikilta suunnilta keskustatoimintojen alueeseen (C). Keskustatoimin-
tojen alue rajautuu kaikilta suunnilta pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi 
osoitettuihin alueisiin. Luoteiskulmassa keskustatoimintojen alue rajautuu virkistys-
alueeksi (VL) osoitettuun alueeseen.  
 
 
 

 
 
 
Ote osayleiskaavasta (suunnittelualue merkitty sinisellä ympyrällä) 
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Asemakaava 
 
 
 
Alue on asemakaavoitettu / Kirkonseudun asemakaava 22.12.1989. 
Alue on siinä osoitettu puistoalueeksi (VP). 
 
 

 
 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta ja  suunnittelualueen rajaus sinisellä katkoviivalla. 
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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 
Lähiympäristössä ei ole tehty kaavamuutoksia. 
 
 
 
 
 

 
 
Näkymä nykyiseltä pysäköintipaikalta pohjoiseen Työväentalolle. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
 
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 
 

Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. 
 
Koulubussien liikenne olevan pysäköintialueen läpi on koettu hankalaksi ja vaaralli-
seksikin. Pysäköintipaikkojen tarve on mm. mopoautojen yleistymisen takia lisään-
tynyt. Tavoitteena on muuttaa puistoalueelle (VP) jo toteutettu pysäköintialue myös 
kaavassa yleiseksi pysäköintialueeksi (LP) sekä osoittaa alueen pohjoisreunaan uu-
si  tiealue koulubusseja varten. Muu osa osoitetaan edelleen puistoalueeksi (VP). 
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 
19.10.2015.  

 
 

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 . 

 
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 puistoalueelle (VP) jo toteutettu pysäköintialue myös kaa-
vassa yleiseksi pysäköintialueeksi (LP) sekä osoittaa alueen pohjois- ja länsireu-
naan tiealue koulubusseja varten. Muu osa osoitetaan edelleen puistoalueeksi (VP). 
 
Samalla pyritään takaamaan viereisten viheralueiden yhtenäinen liittyminen toisiinsa 
ja kevyen liikenteen yhteyksien jatkuvuus alueella. 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

 
Toteutettu pysäköintialue halutaan osoittaa nyt myös asemakaavassa. 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
 
Tavoitteena on olevan puistoalueen ilmeen terävöittäminen ja saavutettavuuden pa-
rantaminen. 
 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
 
Osallisten tavoitteet 
 
Aloite asemakaavan muuttamiseen on tullut Kosken Tl kunnan taholta. 
 
Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
 
Kaavalla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä 
kohentamaan alueen ilmettä ja korostamaan hienoja näkymiä Kosken kirkolle. 
 
 

4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET 
 
 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 

Vaihtoehtoina nähtiin alueen kaavan nykyisenään säilyttämisen lisäksi  
nyt esitetty liikenteellinen ratkaisu – yksisuuntainen tieyhteys alueen pohjoisreunalla 
koulubusseja varten ja olevan pysäköintialueen säilyttäminen ja mahdollinen pieni 
laajentaminen.. 

 
4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

 
Valmistelun aikana selvitetään näkemyksiä muistakin vaihtoehdoista.  

 
  

4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 
 

Valmistelun aikana todettiin esitetyn vaihtoehdon vastaavan parhaiten liikenteen su-
juvoittamisen vaatimuksiin. 
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4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
 

Kunnanhallituksen kokouksessa 19.10.2015 todettiin esitetyn vaihtoehdon vastaa-
van parhaiten 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 30.10.2015 - 01.12.2015 
Asemakaavaluonnoksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus   02.12.2015   Ei huom. 
  Varsinais-Suomen liitto    16.11.2015  Ei huom. 
  Varsinais-Suomen maakuntamuseo   27.11.2015  Ei huom. 
  Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos XX.XX.2015 
  Lieto, Ympäristöterveyspalvelut   24.11.2015  Ei huom. 
  Kosken Aluelämpö Oy  XX.XX.2015 
  Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta   26.11.2015  Ei huom. 
  Caruna Oy   XX.XX.2015 
  Härkätien puhelin Oy   XX.XX.2015 
 
Asemakaavaluonnoksesta saatiin mielipide seuraavilta tahoilta: 
 
  Pertti Kujala   30.11.2015 
  Timo Hacklin ja Pasi Heino 01.12.2015 
 
Pertti Kujalan mielipiteessä esitetään, että henkilöautojen pysäköintitila tulee sijoit-
taa erilleen linja-auton kulkureitiltä. Mielipiteessä esitetään myös henkilöautojen py-
säköintipaikan siirtämistä viereiseen metsikköön ja linja-auton kulkureitin osoittamis-
ta saman metsäalueen kautta Koskentieltä suuntautuvan reitin sijaan. Puistoalueen 
läpi osoitettua ohjeellista kevyen liikenteen reittiä pidetään mielipiteessä turhana ja 
havainnekuvassa osoitettua vesiallasta turvattomana. 
 
Timo Hacklinin ja Pasi Heinon mielipiteessä esitetään yksityisten ajoneuvojen pysä-
köintialueen erottamista taksi- ja linja-autoliikenteen pysäköintialueesta turvallisuus-
syistä. 
 
Luonnosvaiheen jälkeen sekä Pertti Kujalan että Timo Hacklinin ja Pasi Heinon esi-
tysten mukaisesti mahdollistetaan henkilöautoliikenteen ja taksi/bussiliikenteen erot-
taminen omille alueilleen viheraluekaistalla. Tämän vuoksi liikenteelle osoitettua 
aluetta on laajennettu n. 6 metriä länteen ja yleisen pysäköintialueen rajausta tar-
kennettu. Ajoväylä on osoitettu tiealueena. 
  
Pertti Kujalan esittämää nykyisen henkilöautojen pysäköintipaikan siirtämistä vierei-
seen metsikköön ja taksi/bussiliikenteen osoittamista kulkemaan saman metsäalu-
een kautta ei pidetä hyvänä. Uusi pysäköintipaikka merkitsisi maisemallisesti näyt-
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tävän, puistomaisen metsän olennaista pienentymistä. Metsäalueen läpi kulkeva 
taksi/bussiliikenne ei olisi omiaan parantamaan liikenneturvallisuutta. Koulun etelä-
puoleinen metsikkö halutaan säilyttää maisemallisesti mahdollisimman eheänä ja 
osoittaa sinne vain jalankulku- ja polkupyöräliikennettä. Perinteinen vanha koivukuja 
Koskentieltä ja sen jatkeena oleva väylä metsikön sisällä halutaan pitää selkeänä 
kevyen liikenteen pääväylänä jatkossakin. Yhtä tärkeänä pidetään etelä-
pohjoissuuntaista väylää, joka pohjoisen asuntoalueilta koulukeskuksen itäpuolta si-
vuten johtaa metsikön läpi palvelutalojen kautta alakoululle, terveysasemalle ja kun-
nanvirastolle. Sillekään ei haluta osoittaa lisää risteämisiä ajoneuvoliikenteen kans-
sa. 
  
Luonnosvaiheen jälkeen kaavakartassa tarkistettiin siis katualueen ja yleisen pysä-
köintialueen rajausta. Havainnekuvassa esitetty mahdollinen vesialue kuvasi lähinnä 
suuren avoimen alueen hoidettua puistomaista luonnetta – se on poistettu uudesta 
havainnekuvasta. Osoitettua koulukeskuksen kevyen liikenteen reitistön yhdistämis-
tä kirkon puistokujaan ja sen myötä pysäköintialueen monikäyttöisyyttä pidetään pe-
rusteltuna ja ohjeellinen reitti on säilytetty kaavakartassa ja havainnekuvassa.  
 
Luonnosvaiheen jälkeen selostuksen tekstiin on tehty pieniä tarkennuksia.  
 
Luonnosvaiheen jälkeen kaavakarttaan on tehty myös pieniä teknisluonteisia tar-
kennuksia. 
 
 
Muistutukset ja niiden huomioonottaminen 

 
Asemakaavaehdotuksesta oli mahdollisuus tehdä muistutus. 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 29.01.2016 – 15.02.2016 
Asemakaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus   09.02.2016 Ei huom. 
  Varsinais-Suomen liitto    21.03.2016 Ei huom. 
  Varsinais-Suomen maakuntamuseo   01.02.2016 Ei huom. 
  Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos   05.02.2016 Ei huom. 
  Lieto, Ympäristöterveyspalvelut XX.XX.2016 
  Kosken Aluelämpö Oy  XX.XX.2016 
  Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta XX.XX.2016 
  Caruna Oy     09.04.2016  
  Härkätien puhelin Oy   XX.XX.2016 
  Kosken Tl vapaa-ajanlautakunta   15.02,2016 
 
Kosken Tl vapaa-ajanlautakunnan muistutuksessa epäillään, että kevyen liikenteen 
väylän kulku sekä bussi/taksikaistan että parkkipaikkaliikenteen läpi voi jäädä vähäl-
le käytölle ja kevyelle liikenteelle voi pikemminkin syntyä oikopolku u-kaarteen pääs-
tä kohti kirkkoa. 
Kosken Tl vapaa-ajanlautakunnan muistutuksessa kysytään, että tuleeko suojatie 
Koskentien poikki  uuden mahdollisen kevyen liikenteen väylän ylittäessä Kosken-
tien ja jatkuen kirkon puolella kevyen liikenteen väylänä/puukujana  
Caruna Oy:n lausunnossa esitetään lisättäväksi kaavakarttaan merkintä puisto-
muuntamolle 
 
Ehdotusvaiheen jälkeen kaavakarttaan on osoitettu aluevaraus puistomuuntamolle. 
 
Ehdotusvaiheen jälkeen havainnekuvaan on lisätty vapaa-ajanlautakunnan esittämä 
vaihtoehtoinen kulkureitti (kummatkin reitit ovat siis ohjeellisia).  Kaavakarttaan ja 
havainnekuvaan on tehty myös pieniä teknisluonteisia tarkennuksia. 
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Koskentien poikki kirkon puukujan on olemassa suojatie sillä kohdalla, johon on esi-
tetty mahdollisuus rakentaa uusi jatkoyhteys koulukeskuksen pysäköintipaikalle. 
 
Ehdotusvaiheen jälkeen selostuksen tekstiin on tehty pieniä tarkennuksia.  
 
 

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 
Kosken Tl kunnanhallituksen päätökset 
 
- asemakaavan muutoksen laadinnan aloittaminen 19.10.2015  (KH 195 §). 
- asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville 19.10.2015  (KH 195 §). 
- asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 18.1.2016 (KH 18  §). 
- esitys asemakaavan muutoksen hyväksymisestä kunnanvaltuustolle 18.04.2016 (KH 91 §) 
 
Kosken Tl kunnanvaltuuston päätökset 
 
-  asemakaavan muutoksen hyväksyminen 06.06.2016 (KV 30 §). 
 
 
 

 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 KAAVAN RAKENNE 

 
Asemakaavan muutos käsittää VP-aluetta. 
Asemakaavan muutoksella muodostuu yleistä pysäköintialuetta (LP) sekä katualuet-
ta. 
 

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 pyritään terävöittämään olevan avaran puiston olemusta erottamalla 
pysäköintialue puistoalueesta puurivillä ja kunnostamalla alueen pohjoispuolella ole-
va koivukuja. Pysäköintialueelta osoitetaan uusi kävelyreitti kirkolle johtavalle kujal-
le. Muuten puistoalue säilytetään avarana hienoine näkymineen kirkolle. 
Kaavalla pyritään korostamaan alueen itäpuolella olevan rakennustaiteellisesti ar-
vokkaan Kosken kirkon asemaa maisemallisena kohokohtana. 

 
 

5.3 ALUEVARAUKSET 
 

5.3.1 Korttelialueet 
 
Alueelle ei synny korttelialuetta.  
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5.3.2 Muut alueet 
 
Uutena aluevarauksena syntyy ”Yleinen pysäköintialue” (LP). 
Suunnittelualueen pohjois- ja länsiosaan syntyy katualuetta koulubusseja varten.  
Puistoalue (VP) pienenee. 

 
5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET 

 
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Yhdyskuntarakenne 
Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi yhdyskuntarakenteeseen. 
 
Taajamakuva 
Asemakaavalla pyritään terävöittämään olevan avaran puiston olemusta erottamalla 
pysäköintialue puistoalueesta puurivillä ja kunnostamalla alueen pohjoispuolella ole-
va koivukuja. Pysäköintialueelta osoitetaan uusi kävelyreitti kirkolle johtavalle kujal-
le. Muuten puistoalue säilytetään avarana hienoine näkymineen kirkolle. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta elinkeinotoimintaan.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö 
Kaavalla pyritään korostamaan alueen itäpuolella olevan rakennustaiteellisesti ar-
vokkaan Kosken kirkon asemaa maisemallisena kohokohtana. 
 
Virkistys 
Kaavalla turvataan olemassa olevan kevyen liikenteen reitistön jatkuvuus alueella.  
 
Liikenne 
Pysäköintialueen henkilöautoliikenne tapahtuu jatkossakin alueen eteläpuolella ole-
van Lampitien kautta. Bussiliikenne ohjataan alueelle uuden yksisuuntaisen tieyh-
teyden (Koulutie) kautta Koskentieltä. Bussiliikenne ohjataan alueelta olevan pysä-
köintialueen kautta entiseen tapaan. 
 
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. 
 

5.7 NIMISTÖ 
 
Uusi tieyhteys nimetään Koulutieksi. Muuten alueen nimistö säilyy ennallaan.  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

 
 

6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 
 
Alueesta on laadittu luonnosvaiheessa havainnekuvat. 

 
 

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 
 
Asemakaavan toteuttaminen on jo osin tapahtunut pysäköintipaikkojen rakentami-
sella ja alueen täydentyminen (uusi tieyhteys) tapahtuu asemakaavan saatua lain-
voiman. 

 
 

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA 
 
Asemakaavan ajanmukaisuutta tulee arvioida viimeistään kolmentoista vuoden ku-
luttua (MRL 60 §). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marttilassa 06.06.2016 
 
 
Aluearkkitehti Seppo Pärnä 
FISE YKS 485 
044-7405088 
Marttila – Koski Tl – Oripää aluearkkitehtitoiminta 
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