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1 JOHDANTO

Kaavaselostus liittyy Forssan kaupungin 15.09.2016 päivättyyn Kojon osayleiskaavan 
luonnosvaiheen kaavakarttaan.

1.1 Osayleiskaavan tarkoitus

Osayleiskaavassa on tarkoitus tutkia Kojon kyläalueen täydennysrakentamisen 
vaihtoehtoja. Täydennysrakentamisella pyritään hyödyntämään tällä hetkellä va-
jaakäytössä toimivia vesi- ja viemäriverkostoja ja tukemaan vuonna 2014 rakenne-
tun koulun käyttöastetta myös tulevaisuudessa.

Lisäksi kaavalla pyritään suojelemaan alueelle sijoittuvien arvokkaiden ympäristö-
jen kulttuurihistoriallisia arvoja.

Osayleiskaavalla ohjataan alueen uusien rakennusten sijoittelua. Alueelle ei ole 
tarkoitus laatia asemakaavaa vaan niin tarkkaa osayleiskaavaa, että sen pohjalta 
voidaan myöntää rakennuslupia.

1.2 Osayleiskaava-alue

Kaava-alue sijaitsee Kojon kyläalueella, noin 17 km Forssan keskustasta pohjoiseen. 
Pääasiassa kaava-alue käsittää Koijärventien, Pukkilantien, Rekirikontien ja Kojon 
kirkkotien läheisiä alueita.

Kaava-alueen rajaus ilmakuvassa
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1.3 Suunnitteluorganisaatio

Kaavaluonnoksen laatija: Forssan kaupunki, maankäyttö
    Maankäytön suunnittelija, Tuija Aaltonen
    Turuntie 18, PL 62
    30101 FORSSA 

1.4 Osayleiskaavan tavoitteet

Osayleiskaavalla tavoitellaan kaava-alueelle enimmillään kolmeakymmentä uutta 
rakentamispaikkaa. Kaikki uudet rakennuspaikat on varattu asuinrakentamiselle 
siten, että uusi rakentaminen mahdollistaa myös haittaa aiheuttamattoman elin-
keinon harjoittamisen sekä yhteisöllisen ja sosiaalisesti kestävän elämäntavan.

Kyläalueen täydennysrakentamisella halutaan tukea maaseutumaisen asumisen 
elinvoimaisuutta sekä houkuttelevuutta ja tukea Kojon kylän identiteettitekijöiden 
säilymistä.

1.5 Päätökset ja työvaiheet

Forssan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.12.2013 kaavoituskatsauk-
sen vuodelle 2014, joka sisälsi Kojo-osayleiskaavan vireilletulon. Kaavoitusprosessi 
aloitettiin tarvittavien selvitysten tekemisellä, pääosin kesän 2015 aikana.

Kaavoitus etenee maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla päivitetyn 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. (Liite 1, Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma)

1.6 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Osallisten kuuleminen järjestetään kaavoituksen aikana Maankäyttö- ja rakennus-
lain edellyttämällä tavalla mm. tiedottamalla, neuvottelemalla ja lausuntoja hake-
malla. Virallisten OAS:n esittämien toimien lisäksi järjestetään kaavoituksen edetes-
sä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös epävirallisempia mahdollisuuksia 
vaikuttamiseen, kuten asukasillat tai mielipidekyselyt.

Ensimmäinen mahdollisuus alueen kehittämiseen osallistumiseen on kylän asuk-
kailla ollut vuonna 2005 Kylä kyllä projektin yhteydessä. Suunnitelmia on hyödyn-
netty kaavoituksen pohjatietoaineistona. Varsinaisen osayleiskaavan laatimishank-
keen alettua, mielipiteitä alueen kehittämisen suhteen on asukkailta tiedusteltu 
kesällä 2014.
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Ensimmäinen asukasilta kaavoitushankkeeseen liittyen järjestettiin loppuvuodesta 
2015. Tilaisuudessa esiteltiin viimeksi kaava-alueella tehdyt selvitykset; Koijärven 
inventointi ja maisemaselvitys.

Osallisia kaavoitusprosessissa ovat:
 -  kaava-alueen maanomistajat
 - lähialueiden asukkaat
 -  viranomaiset
 -  muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
 -  kuntalaiset/kaupunkilaiset, joita alueen kehittäminen kiinnostaa

1.7 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2.  Ote maakuntakaavasta
3.  Osayleiskaavakartta ja –määräykset
4.  Kaava-alueen kohteet kulttuuriympäristön rekisteriportaalista
5.  Mitoitustaulukko, suunnitelman laajuustiedot

1.8 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja  
 lähdemateriaalista

1. Kyläsuunnitelma - Kojo, Forssa 1985. Kanta-Hämeen seutukaavaliitto
2. Kylä kyllä projekti 2005 Rantaraitilta kirkkotielle – Kojo     
 maankäyttösuunnitelma, Tampereen teknillinen yliopisto
3. Forssan arkeologinen inventointi 2005 Hämeen liiton julkaisu;    
 esihistorialliset kohteet Köllinoja ja Iso-Pietilä
4. Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 10/2009 Forssa, Forssan   
 kaupungin rakennusinventointi Teija Ahola, Pilvi Koivula
5. Koijärven inventointi 2015 (rakennettu ympäristö), Forssan kaupunki
6. Koijärvi osayleiskaavan maisemaselvitys 2015, Forssan kaupunki
7. Pohjavesialueet
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Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta, tarkennus liitteessä 2.

2 LÄHTÖKOHDAT

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee, että lähtökohtana kaavoitukselle on tarve 
kehittää yhdyskuntaa ja varautua tulevaisuuden muutoksiin sekä luoda edellytyk-
siä tavoitellulle kehitykselle. Yleiskaavoitus pohjautuu kestävään kehitykseen ja se 
korostaa yleistä etua ja yhteisvastuuta.

2.1 Suunnittelutilanne

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, ainoastaan maakuntakaava (Liite 2, 
Ote maakuntakaavasta). Osayleiskaavan suunnittelua ohjaa maakuntakaava. Alu-
eelle sijoittuvia merkintöjä maakuntakaavassa ovat:
- Kyläalue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säi-
 lytetään
- Maatalousalue, merkittävä yhtenäinen peltoalue
- Maaseudun kehittämisen kohdealue
- Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
- Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
- Hevosvaellusreitti

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 
24.5.2016. Seuraava vaihe, maakuntakaava 2040, on käynnistetty 23.11.2015 Hä-
meen maakuntavaltuustossa. Astuessaan voimaan se korvaa nykyisen maakunta-
kaavan ja voimassa olevat vaihemaakuntakaavat. Luonnos valmistellaan vuoden 
2016 aikana.



6

Muita suunnitelmia alueidenkäytöstä on tehty vuonna 2011 FOSTRA-hankkeessa, 
Forssan seudun strategisessa rakennetarkastelussa, jossa visioitiin seudun tule-
vaisuutta ja kehityssuuntia vuodelle 2050.

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen suhteen, kaava-alue on merkitty mainin-
nalla “Rakennetun ympäristön identiteettikohde: Alueen vanhat historialliset ky-
läympäristöt” jonka yhteydessä linjataan, että rakennetun ympäristön identiteet-
tikohteita kehitettäessä otetaan huomioon paikalliset ympäristöt, kylärakenteen, 
kartanokulttuurin, teollisen yhteiskunnan ja maiseman erityispiirteet.

Asumisen kehittämisen suhteen, kaava-alueen merkinnät ovat “Kyläalue” sekä 
“Väljän maaseutuasutuksen ja loma-asutuksen vyöhyke”. Näillä alueilla suositel-
laan, että kyläalue on kylämäinen ja omakotitalovaltainen alue, jonka kehittämisessä 
vahvistetaan alueen positiivisia ominaispiirteitä ja muodostetaan identiteetiltään 
omaleimaisia asumisen miljöitä. Väljän maaseutuasutuksen ja loma-asutuksen 
vyöhykkeellä tiivistetään ja täydennetään rakennuskantaa siten, että syntyy pieniä 
kylämäisiä kokonaisuuksia.

Ote FOSTRA rakennesuunnitelmakartasta

Rakennetun ympäristön identiteettikohde:
 11k. Alueen vanhat historialliset kyläympäristöt

Asumisen kehittäminen:
 Kyläalue

Asumisen kehittäminen:
 Väljän maaseutuasutuksen ja loma-asutuksen vyöhyke
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2.2 Suunnittelualueen historia / tausta

Asutuksen historia Kojon kyläalueella alkaa maininnalla maakirjassa vuonna 1670, 
vaikkakin asukkaita on varmasti ollut aiemminkin ja niittyjä käyttivät myös Tamme-
lan muut kylät. Kojon kylän talojen jatkuva historia alkaa varsinaisesti 1730-luvulla.
1700-luvulla kylälle perustettiin vanhimmat edelleen olemassa olevat tilat: Iso-Pie-
tilä, Vähä-Pietilä, Kojon kartano sekä Ilvesojan Mattila ja Heikkilä. 1800-luvulla oli 
alueella useita pienempiä tiloja sekä kauppa, meijeri ja koulu. Edellä mainituista 
taloista erikseen Kojon kartanolla on ollut suuri vaikutus kylän historiassa. Jossain 
määrin voidaan jopa sanoa, että kartanon historia on ollut yhtä kuin kylän historia.

1900-luku, varsinkin sen puolenvälin tietämillä, on ollut runsaan rakentamisen ai-
kaa myös Koijärvellä. Rakentaminen on liittynyt asumiseen ja maatalouteen sekä-
kylän sosiaaliseen toimintaan ja palveluiden tarjoamiseen.

Maisemaltaan kaava-alueella ovat edelleen nähtävissä jääkauden jäljet; Kirkko-
harju ja Pahurinharju ovat osa vuosituhansia vanhaa maiseman historiaa. Osana 
tuoreempaa maiseman historiaa, savimaat Koijoen vierellä ovat olleet viljelyssä jo 
satoja vuosia.

Koijoki on menneisyydessä ollut nykyistä leveämpi ja mutkittelevampi, se on ollut 
rantasaunoineen ja vesimyllyineen osa kylän sosiaalista elämänpiiriä. Suuri muu-
tos maisemassa tapahtuikin 1950-luvulla, kun sen lukuisat mutkat suoristettiin ja 
joki perattiin. Sittemmin joki on kuivunut puroksi ja aiempi joenrantakylä-identiteetti 
ja joen yhteyteen liittynyt virkistystoiminta on jouduttu unohtamaan.

2.3 Maisema ja luonnonympäristö

Maakunnallisessa maisematyyppijaossa Koijärvi sijoittuu Loimijokilaakson viljely-
maiseman ja Hämeen järviylängön metsämaiseman vaihtumiskohtaan.

Suurin osa kaava-alueen maaperästä on moreenia.

Koijoen rantojen vanhat pellot muodostavat laajan ja yhtenäisen viljelymaiseman 
metsä- ja asutussaarekkeineen. Toinen laajempi viljelysmaiseman kokonaisuus on 
Ilvesojan ja Rekirikon suunnassa.

Kaava-alueen läpi virtaava Koijoki kuuluu Kokemäenjoen vesistön Loimijoen valu-
ma-alueeseen ja se on Loimijoen sivujoista pisin.

Pieni, koillinen osa kaavoitettavasta alueesta sijoittuu pohjavesialueelle.
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2.4 Rakennettu ympäristö

Maiseman kehityshistoria ja maaperän ominaisuudet ovat vaikuttaneet asutuksen 
sijoittumiseen. Perinteinen kyläasutus on sijoittunut maisemassa luonteviin paik-
koihin. Rakennuspaikan valintaan on vaikuttanut mm maaperä sekä käyttötarkoi-
tus: on rakennettu kuivalle ja kantavalle maalle; pienilmastollisesti suotuisille etelä- 
ja länsirinteille sekä metsäsaarekkeille.

Forssasta päin Kojolle saavuttaessa  asutuskeskittymästä viestii peltojen jälkeen 
kyläkauppa ja tämän jälkeen rakennuksia on Koijärventien varressa kohtalaisen 
tiiviisti aina kirkolle saakka. Koijärventien suuntaisesti kirkolle johtaa Kojontie mä-
enrinteen ja peltojen välissä. Sen varsi on kokonaisuudessaan tiiviin kyläkeskuksen  
aluetta uudelta koululta kirkolle saakka.

Kojon kartano sijaitsee kauppaa vastapäätä peltoaukean toisella puolella. Kaupalta 
etelään johtaa Rekirikontie, jonka varressa on asutusta jonkin verran. Koijärventiel-
tä kaakkoon koukkaa myös Ilvesojantie, jonka varsi on asuttua. Myös etelään joh-
tavan Kojon kirkkotien varressa on jonkin verran asutusta, mutta yleisesti voidaan 
todeta, että kyläkeskuksen ulkopuolella asutus on huomattavasti paikoittaisempaa 
ja luonteeltaan keskuksesta poikkeavaa.

Kaava-alueella on vielä jäljellä poikkeuksellisen paljon harvinaistuvaa rakennus-
kantaa ajalta ennen vuotta 1920. Näistä merkittävimpinä voidaan mainita Kojon 
kartano, Ilvesojan Mattila ja Heikkilä, Vähä-Pietilä, vanha pappila sekä vanha työ-
väentalo Ilola.

Ilmakuva koillisesta
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2.5 Historiallisesti arvokkaat alueet ja muinaisjäännökset

Kaava-alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaksi irtolöytöä mainitaan mu-
seoviraston rekisterissä. (Liite 4, Kaava-alueen kohteet kulttuuriympäristön rekis-
teriportaalista)
Kojon kyläalue on todettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuri-
ympäristön alueeksi. (Liite 2, Ote maakuntakaavasta)

2.6 Kunnallistekniikka

Kaava-alueella on tällä hetkellä vajaakäytössä toimiva vesi- ja viemäriverkosto.

Talousvesiverkosto Jätevesiverkosto

Kaupungin maanomistus

2.7 Maanomistus

Suurin osa kaava-alueesta on yksityisessä omistuksessa. Kaupungin omistamat 
maa-alueet näkyvät kartassa merkittynä vihreällä ja sijoittuvat pääasiassa koulun 
välittömään läheisyyteen.
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2.8 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Varsinaisia ympäristönsuojelualueita ei kaava-alueella ole, mutta koillisosien poh-
javesialue vaatii aluetta suunniteltaessa erityistä huomiota.

Ympäristöhäiriöt on otettu huomioon kaava-alueen rajauksessa. Tässä kohtees-
sa ympäristöhäiriöiksi on laskettu kiviainesten murskaamistoiminnan aiheuttama 
meluvyöhyke, turvesuon pölyalue ja suursikalan toiminnan turvaamiseen tarvittava 
suojavyöhyke.

3 OSAYLEISKAAVA

Kojon osayleiskaavassa uudet kehityssuunnat on johdettu alueen rakentumiseen 
littyvistä ominaispiirteistä ja suosittu alueelle tyypillisiä rakennustapoja. Maankäyt-
tö- ja rakennuslain (MRL 39§) edellyttämällä tavalla on luonnoksessa otettu huomi-
oon rakennettu ympäristö, maisema ja luonnonarvot.

Kaavoitusta ohjaavalla lainsäädännöllä pyritään:
- edistämään elinvoimaista ja laadukasta kulttuuriympäristöä
- turvamaan rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen moni-
 muotoisuus
- vaalimaan sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä
- edistämään sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.

3.1 Yleisperustelu ja kuvaus

Osayleiskaavassa on uusia asumisen alueita sijoitettu tiivistämään olemassaole-
vaa kyläkeskuksen aluetta, Pukkilantien varteen sekä edemmäs Haukamontien ja 
Karjasuontien risteyksen lähelle. Koijärventien eteläpuolella uudet rakennuspaikat 
ovat hajanaisemmin sijoittuneita.

Rakentaminen alueella on perinteisesti sijoittunut etelän- ja lännensuuntaisiin mo-
reenirinteisiin, näin on tehty myös uuden rakentamisen suhteen. Kaikki uudet ra-
kennuspaikat ovat asettuneet pienilmastollisesti suotuisille alueille. Alavat pellot on 
jätetty rakentamatta ja uudet rakennuspaikat ovat nykyisessä muodossaan metsäi-
sillä alueilla.

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävät kohteet ja alueet on merkitty 
karttaan. Arvokas kyläalue on merkitty kartan päälle rasterikuviolla ja 8 säilytettävää 
rakennusta tai tilaa on merkitty kohdemerkein. 
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3.2 Rakenne perusteluineen

Osayleiskaavalla osoitetaan lisää asuinrakentamisen paikkoja Kojon kylän alueelle. 
Uusi rakentaminen sijoittuu tällä hetkellä vajaakäytöllä toimivan vesi- ja viemäriver-
koston yhteyteen. Lisäksi uusi asutus sijoittuu lähelle Koijärven koulu-päiväkotia, 
jotta sen käyttöaste säilyisi hyvänä myös tulevaisuudessa.

Toinen merkittävä rakenteellinen seikka Kojon osayleiskaavassa on suojelu. Kaa-
va-alueelle on merkattu maakuntakaavassa arvokkaiksi määritellyt avoimet pelto-
alueet sekä vanha kyläkeskuksen alue. Lisäksi kaava-alueella on kulttuurihistorial-
lisesti merkittävää rakennuskantaa.

Kaavoitustyössä on haluttu ottaa kantaa maaseutumaisen elämäntavan kehittämi-
seen ja houkuttelevuuteen sekä uusien mahdollisuuksien tarjoamiseen, esimerkik-
si omavaraisuuden tai elinkeinonharjoittamisen suhteen.

3.2.1  Asuminen

Uutta asumista osayleiskaavassa on osoitettu 16 ha. Olemassa olevaa asumisen 
aluetta kaava-alueella on noin 60 ha. Lisäys on pinta-alassa mitattuna noin 27%. 
Asumisen lisäys kaava-alueella on määrällisesti huomattava - lähtökohtana onkin 
ollut, että kaikki asumiseen määritellyt paikat osayleiskaavassa eivät välttämättä 
rakennu. Toteutuminen tapahtuu vuosikymmenten kuluessa.  Nykyään Koijärvelle 
on toteutunut yksittäinen uusi asuinrakennus noin joka kolmas vuosi. Näin ollen 
aluevaraukset toimivat suuntaa antavina huomioina parhaista asuinrakentami-
seen otettavista alueista.

Uusille rakennuspaikoille on muodostettavissa noin 27 tonttia. Määrä on johdet-
tu alueellisesta keskiarvoisesta kiinteistökoosta. Tällä hetkellä kaava-alueelta on 
inventoitu rakennusinventaarion yhteydessä kaikkiaan 102 asuinkäytössä olevaa 
kiinteistöä.

3.2.2 Palvelut

Palveluiden tarjontaa kaava suoranaisesti ei lisää alueelle, joskaan ei myöskään 
kavenna niitä. ”AP” -merkityillä alueilla kuitenkin voidaan asumisen yhteyteen ra-
kentaa myös pienimuotoisia liike- tai tuotantotalousrakennuksia, joista ei aiheudu 
haittaa lähiympäristölle. Näillä alueilla on mahdollista tuottaa myös joitain uusia, 
yksityisiä lähipalveluja.
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3.2.3 Aluevaraukset

Osayleiskaavassa alueita on varattu asumisen toimintoihin, maa- ja metsätalou-
teen, palveluille ja hautausmaalle.

Osayleiskaava-alueelle laaditaan erillinen rakentamistapaohje, jolla pyritään tarjo-
amaan uusia näkökulmia rakentamisen mahdollisuuksiin eri tyyppisissä asuinym-
päristöissä. Osa uusista asumiseen tarkoitetuista alueista täydentää olemassaole-
vaa kyläympäristöä ja osa sijoittuu vapaamuotoisemmin harvemmin rakennetuille 
alueille. Molemmissa tapauksissa on hyödyllistä huomioida paikallisesti tyypillisten 
rakentamistapojen perinteet. Tätä kautta pyritään vahvistamaan kulttuuriympäris-
tön identiteettitekijöitä.

3.2.4 Maisema- ja kulttuuriarvot

Alueella jätetään rakentamattomaksi peltomaat. Kaikki uusi rakentaminen sijoit-
tuu metsäisille alueille. Maatalouden kehittäminen ja sen toiminnan turvaaminen 
kaava-alueella on haluttu ottaa huomioon, koska se on maisemallisesti oleellinen 
osa alueen identiteettiä ja lisäksi se liittyy suuresti virkistys- ja matkailutoiminnan 
kehittämisen mahdollisuuksiin ja alueen elinvoimaisuuden varmistamiseen.

Vanhojen viljelysmaiden lisäksi merkittävä osa kaava-alueen perinteistä maisemaa 
ovat metsäalueet. Myös metsäisten alueiden hoidosta ja niissä piilevistä arvoista 
on pidettävä aluetta kehitettäessä kiinni.

Maa- ja metsätalouteen perustuva kulttuurimaisema on keskeisessä asemassa 
maaseutualueiden kehittämisessä. Ihmiset hakeutuvat asumaan  vanhoille kylä- ja 
kartanoalueille suurelta osin maisemallisten ominaisuuksien tähden; kaupungista 
maaseudun rauhaan, markettien tarjonnan piiristä marja- ja sienimetsien naapu-
riin. Kulttuurimaisema on keskeisellä sijalla myös alueen virkistystä kehitettäessä ja 
se luo suoraan ja välillisesti ympäristöllisen pohjan matkailupalveluiden kehittämi-
selle. 

Ahomansikoita Kylä-Pietilän pihassa
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Monessa suhteessa maaseutumaisten alueiden elinvoimaisuuden ja houkuttele-
vuuden voidaan katsoa olevan suorassa yhteydessä sen kulttuurihistoriallisten ja 
maisemallisten ominaisuuksien säilymisen kanssa.

3.2.5 Suojelu

Kaava-alueen vanhin, pohjoinen osa, on alueellisen identiteetin säilymisen kannal-
ta olennainen. Kyläkeskuksen maisemaan liittyvät rakennetun kulttuuriympäristön 
(rakennukset, sillat) elementtien lisäksi myös maiseman elementit (pellot, vesistöt, 
metsät, maastonmuodot) ovat osa alueen luonteesta ja historiasta kertovaa ympä-
ristöä.

Ainutlaatuisen Kojon kyläyalueesta tekee sen monipuolisuus. Vaikka rakennetun 
ympäristön ja maiseman elementit eivät olisi käytössä juuri alkuperäisessä tarkoi-
tuksessaan, niiden olemassaolon turvaaminen kertoo tulevaisuudessa alueen ke-
hityksen vaiheista.

Maisemallisesti tärkeiksi merkittyjen peltoalueiden suhteen on kiinnitettävä huomi-
ota myös niitä rajaavien elementtien suojeluun. Metsäsaarekkeet ja vanhoja pelto-
ja rajaavat metsänreunat ovat osa maisemallisesti arvokasta peltoaluetta ja siinä 
yhteydessä myös säilytettäviä. Kaikki näille alueille sijoittuva uusi rakentaminen on 
sijoitettava puiden suojaan siinä määrin, että maisemaa rajaava puusto säilyy.

Kohdemerkinnöillä osayleiskaava-alueelle sijoittuu 8 kulttuurihistoriallisesti merkit-
tävää, suojeltavaa rakennusta tai tilaa. Näissä kohteissa rakennuskannan säilymi-
nen tulee varmistaa. Ne ovat eri tavoin merkittäviä kohteita, joiden arvotusta jäsen-
netään mm. sen harvinaisuuden, tyypillisyyden, edustavuuden, alkuperäisyyden, 
historiallisen todistusvoimaisuuden ja kerroksisuuden perusteella.

Kohteet on merkitty kaavakarttaan ja numeroitu seuraavasti:

1. Kojon kartano ympäristöineen - Rakennus on arvokas jo yksinkertaisesti ikän-
sä puolesta, kuten moni muukin suojelluista kohteista. Ne ovat osa harvinaistuvaa 
rakennuskantaa. Lisäksi rakennuksen muutos- / laajennussuunnitelmat on merkit-
tävä arkkitehti Chiewitzin työnä.

Myös alueellisesti merkittävä kulttuurihistorian osa - pitkän aikaa koko Kojon kylä 
muodostui käytännössä Kojon kartanosta; kylän asukkaat olivat pitkälti kartanon 
työntekijöitä ja heidän hyvinvointinsa turvasi kartanon palvelut.

2. Pappila - Pihapiiri rakennuksineen ovat harvinaisia korkean ikänsä puolesta. Li-
särakentaminen on toteutettu luontevasti ja kokonaisuus on edustava. Paikallisesti, 
rakennus eri vaiheineen ja käyttötarkoituksineen on kiinteä osa Kojon kylän histo-
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rian viheita.

3. Ilvesoja Heikkilä - Tilan suojelu linkittyy yhteen Mattilan tilan kanssa. Molemmat 
tilat ovat kylän vanhimmasta päästä ja rakennuskanta on iältään harvinaista ja hy-
vin säilynyttä. 

Myös pystyhirsinen karjasuoja (katso kohta 5).

4. Ilvesoja Mattila - Kaksi tilaa yhdessä muo-
dostavat viehättävän pihaparin, asutuskes-
kittymän muutoin aukean viljelysmaiseman 
keskellä. Monet yksittäiset rakennukset ovat 
yksilöinäkin suojelemisen arvoisia, mutta mer-
kittävin seikka kuitenkin on niiden yhdessä 
muodostama kokonaisuus ja tilan tuntu.

5. Kylä-Pietilä, pystyhirsinen karjasuoja - Yk-
sittäinen rakennus on arvokas harvinaisuuten-
sa ja alkuperäisyytensä vuoksi.  Harvinaisen 
rakennuksesta tekee korkean ikänsä lisäksi 
tässä tapauksessa harvinainen rakennustapa. 
Pystyhirsisiä rakennuksia ei ole yleisesti mei-
dän päiviimme saakka tai lähiseudulla säilynyt 
kovin montaa kappaletta. Lisäksi se juuri tästä 
syystä on myös historiallisesti todistusvoimai-
nen.

6. Vähä-Pietilä - Ikänsä vuoksi harvinainen pi-
hapiiri, oikeammin yhdessä Päivölä-nimisen 
kiinteistön kanssa. Vaikka tilakokonaisuus on 
ajan saatossa muuttanut muotoaan, on se 
pääosiltaan vielä edustavassa ja melkolailla 
alkuperäisessä ulkoasussaan.

7. Terveystalo - Rakennus on merkittävä historiallisessa todistusvoimaisuudes-
saan, se kertoo suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehitysvaiheista. On säilynyt 
hyvin alkuperäisessä ulkosasussaan ja tunnistettavissa vanhojen tyyppitalopiirrus-
tusten perusteella.

8. Työväentalo - Rakennus on harvinainen ikänsä puolesta. Tämän lisäksi se on 
säilynyt hyvin liki alkuperäisessä asussaan, vaikkakin on kunnostuksen tarpeessa. 
Alkuperäisyytensä vuoksi kaikki tulevat kunnostustoimet on mietittävä tarkkaan ja 
toteutettava huolella. Alkuperäisen käyttötarkoituksensa vuoksi se on paikallisesti 
merkittävä osa kyläkulttuurin kehitystä.

Pystyhirsisen karjasuojan ikkuna
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M
MT

MA/s

A (Kaikki asumisen alueet; nykyiset ja uudet)

3.2.6 Mitoitus

Tarkempaa tietoa osayleiskaavan mitoituksesta selviää mitoitustaulukosta (liite 5). 

On oletettavaa, että kaikki uudet asumisen alueet eivät toteudu. Uudet asumiseen 
määritetyt alueet on miellettävissä mahdollisuuksiksi. Ei velvoittaviksi.

Forssan seutu on ollut edellisen 15 vuoden ajan muuttotappiollista aluetta. Kehi-
tyssuunnan voidaan olettaa jatkuvan. Pidemmällä aikavälillä muuttotappion liike 
on kuitenkin tasoittunut ja mahdollisuuksia sen kääntämiseenkin näyttää olevan 
olemassa (vrt. vuodet 2008 ja 2010). Suurempien kaupunkialueiden läheisyydessä 
sijaitsevien maaseutumaisia piirteitä omaavien alueiden, kuten Forssan, kannattaa 
hyödyntää suurista kaupunkikeskustoista poikkeavia ominaisuuksiaan. Tai pyrkiä 
kehittämään erilaisia keinoja hyödyntää niitä.

Yksi varteenotettava selviytymisstrategia voisi olla kaksoisasumiseen tukeutumi-
nen. Kaupungeissa työnsä puolesta asuvat ihmiset voisivat hakeutua Koijärven 
kaltaisille seuduille toisen kodin perässä. Tällöin toisen kodin perustaminen maa-
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seutumaiseen ympäristöön olisi uusi versio perinteisestä siirtolapuutarhan hankki-
misesta. Tällaisen uudentyyppisen asumisen tulisi kuitenkin luonteeltaan olla perin-
teisestä maaseutumaisesta asumisesta poikkeavaa; yhteisöllisempää ja tiiviimpää.

Toinen elinvoimaisuuden kasvattamisen mahdollisuus olisi uusien maa- ja metsä-
talouden muotojen kehittäminen. Pienemmilläkin tuottajilla olisi paremmat edelly-
tykset menestyä, jos tuotteiden vienti järjestettäisiin osuuskuntamaisesti, suurem-
malla porukalla.

Myös tuotteiden pidemmälle jalostaminen on yksi mahdollisuus lisätä pienempien 
tuottajien kannattavuutta. Kaavassa on juuri tämän kaltainen elinkeinonharjoittami-
nen pyritty mahdollistamaan. 

Tällä tavoin asuminen alueella olisi luonteeltaan vakituisempaa ja vielä varmem-
min tukisi vesi- ja viemäriverkoston sekä koulun käyttöasteita.
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Kojon osayleiskaavakartta, luonnos
1 : 20 000

3.3 Osayleiskaavakartta, -merkinnät ja määräykset
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Yleiset määräykset
Rakentamisen sijoittuessa peltoalueelle metsä-/rakennussaarekkeen 
yhteyteen tai peltoalueen reunavyöhykkeelle, on reuna-alueiden kä-
sittelyyn kiinnitettävä huomiota, jotta rajapinnat niin alueen reunoilla 
kuin peltoalueen saarekkeiden osalta säilyttävät perinteisen maise-
mallisen ilmeensä.

Rakennusten pääasiallinen kerrosluku eri alueilla tulee olla I-II.

Kaavoituksen yhteydessä alueelle laaditaan erillinen rakentamista-
paohje, joka ohjaa alueen rakentamista.

Mikäli kaavamääräykset eivät muuta määrää, on kaikessa rakenta-
misessa noudatettava kaupungin voimassa olevan rakentamisjärjes-
tyksen määräyksiä.

Yleiset suositukset
Kaiken toiminnan ensisijainen sijoittumiskohde on olemassa oleva 
rakennuskanta, kuten vanhat kiinteistöjen päärakennukset tai tilakes-
kusten tuotantorakennukset.

Maatilojen talouskeskusten alue

Uusi maatilojen ralouskeskusten alue

Alue on varattu maatilojen talouskeskuksille

Määräys
Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tarvit-
tavia rakenuksia sekä talouskeksukseen sopeutuvia, maataloutta tu-
kevaa yritystoimintaa kuten maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.

Pientaloasumisen alue

Uusi pientaloasumisen alue

Alue on varattu 1-2-asuntoisten erillispientalojen rakentamiseen

Määräys
Alueelle saa sijoittua asumista sekä asumista ja elinkeinonharjoitta-
mista yhdistävää toimintaa edellyttäen, että toiminta on alueelle sopi-
vaa ja ympäristölleen haittaa aiheuttamatonta.
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Kylämäinen asumisalue

Uusi kylämäinen asumisalue

Asumisen alue, jossa asuminen ja maatalouselinkeino lomittuvat toi-
siinsa

Määräys
Alueelle voi sijoittua sekä maatalouselinkeinoa harjoittavaa toimin-
taa, että muuta alueelle sopivaa, ympäristöönsä haittaa aiheuttama-
tonta elinkeinotoimintaa.

Uusi asuntoalue

Asumisen aluetta, jossa asuminen ja erityyppinen yhteisöllinen, kult-
tuurinen, yleishyödyllinen, sosiaalinen tai järjestöllinen toiminta lomit-
tuvat toisiinsa

Määräys
Alueelle voi sijoittua 1-2-kerroksisia erillisrakennuksia edellä mainit-
tuihin tarkoituksiin liittyen.
Rakennusten muodostaman ympäristön on oltava kyläkeskukseen 
sopivan tiivistä ja pienimittakaavaista.

Lähipalveluiden alue

Päivittäisessä käytössä olevien, asumisen välittömässä yhteydessä 
sijaitsevien julkisten tai yksityisten palvelutoimintojen aluetta

Julkisten palveluiden ja hallinnon alue

Maa- ja metsätalousvaltainen alue

Pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettu aluetta, jota voi-
daan käyttää myös haja-asutusluonteiseen asutukseen sekä ulkoi-
luun ja virkistykseen

Suositus
MA/s-merkittyihin  alueisiin rajautuvien metsäalueiden suhteen tulee 
kiinnittää huomiota, peltoalueen määrittelevän metsänrajan säilyttä-
misenä.
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Maatalousalue

Pääasiassa peltoviljelyyn tarkoitettu aluetta

Määräys
Alueella on sallittua vain maatalouteen liittyvä rakentaminen. Alueelle 
ei saa sijoittaa uusia reittejä, ulkoilureittejä tai muita muite rakenteita, 
jotka vaikeuttavat maatalouden harjoittamista.

Maisemallisesti arvokas peltoalue

Alueet, joiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maisemaku-
van kannalta tärkeää

Määräys
Alueella saa harjoittaa normaalia viljelyä ja laiduntamista

Suositus
Peltoalueilla olevat metsä- tai kivisaarekkeet sekä vanhat ladot ja ma-
kasiinit ovat osa historiallista maisemaa ja niiden säilyttäminen on 
erittäin suositeltavaa.
Peltojen reuna-alueuiden käsittelyyn tulisi kiinnittää huomiota, jotta 
rajapinnat säilyttävät perinteisen maisemallisen ilmeensä.

Vesialue

Hautausmaa-alue

Hautausmaa-alueen laajentumismahdollisuus

Hautausmaata ja siihen liittyviä rakennuksia varten varattu alue
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Kyläkuvallisesti arvokas alue

Paikallisen identiteetin säilymisen kannalta kulttuurihistoriallisesti 
merkittävä kyläalue

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä säilytettävä rakennus tai tila.
Numero viittaa selostuksessa olevaan listaukseen.

Määräys
Alueen / kohteen vanhan alkuperäisen rakennuskannan säilyminen 
tulee varmistaa. Rakennuksia kunnostettaessa on huolehdittava, ett-
eivät korjaustoimenpiteet johda rakennusten kulttuurihistoriallisen ar-
von vähenemiseen. Täydennysrakentamisen tulee soveltua vanhaan 
kyläympäristöön.

Kaava-alueen rajaus

Viiva sijoittuu 15 metriä kaava-alueen rajauksen ulkopuolelle

Pohjavesialue

Määräys
Alueella tapahtuvalla toiminnalla ei saa vaarantaa pohjaveden tilaa 
tai sen muodostumista

Kunniakilpi Ilvesoja Heikkilän aitan ovessa
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4 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET

Kojon osayleiskaavan vaikutukset yltävät lähinnä maisemaan, kuttuuriperintöön ja 
rakennettuun ympäristöön. Kaavoitusprosessiin kuuluu kuitenkin maankäyttö- ja 
rakennuslain velvoittamana vaikutusten tarkastelu useammilta osa-alueilta.

Arvioinin kohteena on tavoitteena olevan kehityksen vaikutukset ja niiden merkittä-
vyys.  Luonnosvaiheessa vaikutuksia on arvioitu pääasiallisesti kaavaa laativan ta-
hon toimesta; vertaillen eri ratkaisuja suhteessa toisiinsa, tutkittaessa kaavaratkai-
suja suhteessa olevaan ympäristöön, muuhun suunnitteluun, kaavan tavoitteisiin, 
maanomistajien toiveisiin, tulevaisuuden tarpeisiin ja muuhun huomion arvoiseen. 
Tulevissa vaiheissa voidaan arvioita tehdä tarkemmin asiantuntijoiden tai viran-
omaisten  lausuntojen, esitettyjen mielipiteiden mukaan sekä yksityiskohtaisemmil-
la selvityksillä esimerkiksi kasvi- ja eläinlajien suhteen.

4.1 Vaikutukset elinoloihin ja luonnonympäristöön

Elinolosuhteisiin osayleiskaava ei juurikaan vaikuta. Paikallisesti merkittävin hei-
kentävä tekijä kaava-alueella on runsas ja raskas liikennöinti Koijärventiellä. Väylän 
aiheuttamiin haittoihin osayeiskaava ei vaikuta positiivisesti eikä negatiivisesti. Tu-
levien yksiköiden suhteen, negatiiviset vaikutukset elinoloihin on minimoitu määrä-
yksin.

Uudet rakennuspaikat ovat kaikki merkattu asumisen käyttöön vanhoista metsä-
alueista. Näin ollen osayleiskaava hieman kaventaa luonnonympäristön alueita. 
Rakentamisen lisäys on kuitenkin määrällisesti melko vähäistä ja lähtee oletuk-
sesta, että kaikki rakennuspaikat eivät osayleiskaavan mukaisesti rakennu. Vaiku-
tukset luonnonympäristöön on minimoitu määräyksin ja maltillisella suunnittelulla. 
Tarvittaessa ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä voi olla aiheellista tarkistaa 
rakennuspaikan luonnonympäristö paikallisesti ja yksityiskohtaisemmin.

4.2 Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäris-
 töön

Osayleiskaava turvaa maiseman ja alueellisen kulttuuriperinnön arvojen säilymi-
sen. Maisemaa koskevat merkinnät, määräykset ja suositukset, erityisesti MA/s, 
varmistaa historiallisten maisema-arvojen säilymisen ja kehittämisen. Maisema-
arvojen turvaaminen tukee maaseudulla asumista, siellä virkistäytymistä ja matkai-
lua sekä yleisesti maaseudun elinvoimaisuutta.

Rakennetun kulttuuriympäristön säilymisestä on huolehdittu nostamalla kulttuuri-
historialliset kohteet ja rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kyläkuvan kannal-
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ta arvokkaat alueet esille kaavamerkinöillä ja -määräyksillä. Kyläkuvallisesti arvok-
kaiden alueiden merkintä ohjaa arvokkaiden alueiden kehittämistä tukeutumaan 
kunkin alueen ominaispiirteisiin ja arvoihin. Myöhemmin laadittavat kehittämis- ja 
rakentamistapaohjeet lisäävät merkinnän ohjausvaikutusta ja laajentavat paikalli-
sen identiteetin vahvistamista. Uusia tulkintoja alueellisesti tyypillisistä rakennus-
ryhmistä muodostuu kaavassa lisätyille uusille rakennuspaikoille.

4.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luon- 
 nonvaroihin

Osayleiskaavan ei heikentevästi vaikuta minkään eläinlajien asuinympäristöihin. 
Laajat metsäalueet ja Koijoen varsi jää entiselleen. Ennen rakentamiseen ryhty-
mistä on suositeltavaa tarkistaa kyseessä olevan rakennuspaikan kasvilajit, varmis-
taakseen, ettei minkään harvinaisen lajin kasvupaikka vaarannu.

Pohjavesialueella mahdollisesti rakennettaessa otetaan huomioon alueen erityiset 
olosuhteet, jotta pohjavesi luonnonvarana ei vaarannu millään tavalla. Uuden ra-
kentamisen määrä on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä. Hautausmaan 
laajennus on suositettu tapahtumaan mahdollisimman kauas pohjaveden muo-
dostumisalueelta, mutta haluttu se pitää kuitenkin vanhan hautausmaan yhteydes-
sä.

4.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja
 energiatalouteen sekä liikenteeseen

Uusi rakentaminen kaava-alueella tukeutuu olemassaolevaan yhdyskuntaraken-
teeseen. Sijoittumisellaan uudet rakennuspaikat lisäävät vesi- ja viemäriverkon 
käyttöastetta ja tukevat koulun toimintaa. Uusi asuminen sijoittuu koulusta katsot-
tuna alle 3 km matkan päähän, jotta se olisi myös kevyen liikenteen tavoitettavissa.

4.5 Ympäristön häiriötekijät

Osayleiskaavasta ei aiheudu alueelle mitään häiriötekijöitä. Merkittävin olemassa-
oleva häiriötekijä on liikenteen melu. Kaava ei merkittävästi lisää liikennettä alueel-
la ja siten lisää melukuormaa.

Muita kuviteltavissa olevia häiriötekijöitä voivat olla erilaiset maatalouden harjoit-
tamisesta aiheutuvat hajuhaitat, mutta niihinkään kaava suunnittelullaan ei mer-
kittävästi lisää kuormittavia elementtejä, suuren mittaluokan eläinsuojia ei kaavas-
sa ole. Pääasialliset ympäristön häiriötekijät (pöly ja melu) on otettu huomioon jo 
osayleiskaava-alueen rajauksessa.
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5 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS

Suurin osa kaava-alueesta on yksityisessä omistuksessa.  Forssan kaupungin 
omistavat maa-alueet, jotka kaavassa on merkitty asumisen alueiksi sijoittuvat kou-
lun läheisyyteen ja ovat olleet myynnissä jo jonkin aikaa. Kaava rakentuu maano-
mistajien tavoitteiden mukaisesti, luultavimmin pitkähkön ajan kuluessa.

Kojon osayleiskaava on tulevaisuuteen suuntaava, sen tarpeisiin varautuva ja mah-
dollisuuksia tarjoava suunnitelma.

FORSSAN TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Forssassa 15.09.2016

Maankäytön suunnittelija    Tuija Aaltonen

Kojon kylän perinteistä viljelysmaisemaa



LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma























 





























































































 



















 




























    
 
   
 


   
    



 

  
  



  




 

  





 







  
  


 

    
    

 




















LIITE 2. Ote maakuntakaavasta

Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

Tärkeä tai vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue

Maaseudun kehittämisen kohdealue

Kyläalue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön
peruspiirteet säilytetään

Maatalousalue, merkittävä yhtenäinen peltoalue

Hevosvaellusreitti



Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

Osa-aluemerkinnällä  tai vastaavalla viivamerkinnällä osoitetaan sellaisia valtakunnallisesti ja/
tai maakunnallisesti merkittäviä  rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta 
arvokkaita alueita, jotka eivät sisälly maisema-alueisiin (ma) eivätkä taajamiin. Osa-alueiden 
tarkoittamat rakennetun kulttuuriympäristön arvot on esitetty maakuntakaavaselostuksen 
liitteen kartassa, “Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt” ja karttaan 
liittyvässä kohdeluettelossa ja niihin kohdistuu maakuntakaavassa suunnittelumääräys. 
Osa-alueilla ei ole maakuntakaavassa metsänhoidollisia rajoituksia. Metsälain mukaisissa 
toimenpiteissä ei edellytetä lausuntomenettelyä.

Suunnittelumääräys: Arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön alueille sijoittuvassa 
maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimiseen ja niihin sisältyvien maisemallisten arvojen vaalimiseen.

Kehittämissuositus: Arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön alueilla tulisi edistää 
rakennetun kulttuuriympäristön hoitoa.

Maaseudun kehittämisen kohdealue

Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kehittämisen kannalta edullisisa vyöhykkeitä, joilla 
pyritään edistämään maaseutuasumisen palvelutason vaatimia kehittämistoimia.

Suunnittelumääräys: Kehittämisen kohdealueen alueidenkäytössä tulee kiinnittää erityistä 
huomiota vesi- ja jätehuollon kestävään järjestämiseen sekä asutuksen kylämäisen tai 
maaseutumaisen luonteen säilymisen.

Kehittämissuositus: Maaseudun kehittämisen kohdealueen maankäytön kehittämistarpeet 
tulisi selvittää yleiskaavoituksella.

Kyläalue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään

Merkinnällä osoitetaan kehitettäviä kyläalueita tai kylämäisen asutuksen alueita, joilla raken-
teen tiiveys luo pohjaa palvelujen kehittämiselle ja jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriym-
päristön peruspiirteet säilytetään. Alueen sisältämät rakennetun kulttuuriympäristön arvot on 
esitetty maakuntakaavaselostuksen (2006) liitteen kartassa, “Maakunnallisesti arvokkaat ra-
kennetut kulttuuriympäristöt” ja karttaan liittyvässä kohdeluettelossa ja niihin kohdistuu maa-
kuntakaavassa suunnittelumääräys. 

Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee säilyttää kyläalueen ja 
kyläasutuksen luonne ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot. 

Suunnittelusuositus: Muun kuin maa- ja metsätalouteen liittyvän rakentamisen tulisi kyläalu-
eella olla väljää kyläalueen keskuksesta jalankulkuetäisyydelle sijoittuvaa pientalorakentamis-
ta. Rakennusten sijoittamisessa tulisi noudattaa hyvää peltomaata suojaavaa perin-teistä sijoi-
tustapaa. Kyläalueelle tulisi laatia maankäytön ohjaamiseksi yleiskaava tai asemakaava.

Maatalousalue, merkittävä yhtenäinen peltoalue

Merkinnällä osoitetaan säilytettäviä yhtenäisiä peltoalueita, jotka on tarkoitettu erityisesti 
maatalouden harjoittamiseen ja joilla on myös kulttuurimaisemallisia arvoja.

Suunnittelumääräys: Suunnittelussa tulee pyrkiä alueen peltojen säilymiseen avoimina ja 
maatalouskäytössä. Alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelussa maa- ja metsätalouden
tarpeita lukuun ottamatta, tulee pyrkiä sijoittamaan rakennuspaikat peltojen metsäisille 
reunavyöhykkeille.



Tärkeä tai vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue

Merkinnällä osoitetaan vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet, luokka 1  ja vedenhan-
kintaan soveltuvat pohjavesialueet, luokka 2 osa-aluemerkinnällä.Pohjavesialueiden sijainti ja 
niiden luokitus on eritelty liitekartalla.

Suunnittelumääräys: Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaran-
na pohjaveden määrää tai laatua.

Suojelumääräys: Erityistä huomiota tulee kiinnittää pohjavesien suojeluun. Ennen mitään poh-
javesiolosuhteita mahdollisesti muuttavia toimenpiteitä on kunnan ympäristöviranomaiselle 
sekä  ympäristökeskukselle varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. Pernunnummen 
ja Kaukolanharjun pohjavesialueilla pohjaveden ottoa järjestettäessä tulee turvata alueiden 
Natura-arvojen säilyminen.

Kehittämissuositus: Pohjavesialueelle tulisi laatia suojelusuunnitelma.

Hevosvaellusreitti

Merkinnällä osoitetaan suunniteltuja tai toteutettuja hevosvaellusreittejä.

Suunnittelumääräys: Reitin sijainti määräytyy toteuttamisen yhteydessä. Hevosvaellusreitin 
toteutus koskee reitin vaatimaa reittipohjaa.



LIITE 3. Osayleiskaavakartta ja -määräykset

Kojon osayleiskaavakartta, luonnos
1 : 20 000



Yleiset määräykset
Rakentamisen sijoittuessa peltoalueelle metsä-/rakennussaarekkeen 
yhteyteen tai peltoalueen reunavyöhykkeelle, on reuna-alueiden kä-
sittelyyn kiinnitettävä huomiota, jotta rajapinnat niin alueen reunoilla 
kuin peltoalueen saarekkeiden osalta säilyttävät perinteisen maise-
mallisen ilmeensä.

Rakennusten pääasiallinen kerrosluku eri alueilla tulee olla I-II.

Kaavoituksen yhteydessä alueelle laaditaan erillinen rakentamista-
paohje, joka ohjaa alueen rakentamista.

Mikäli kaavamääräykset eivät muuta määrää, on kaikessa rakenta-
misessa noudatettava kaupungin voimassa olevan rakentamisjärjes-
tyksen määräyksiä.

Yleiset suositukset
Kaiken toiminnan ensisijainen sijoittumiskohde on olemassa oleva 
rakennuskanta, kuten vanhat kiinteistöjen päärakennukset tai tilakes-
kusten tuotantorakennukset.

Maatilojen talouskeskusten alue

Uusi maatilojen ralouskeskusten alue

Alue on varattu maatilojen talouskeskuksille

Määräys
Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tarvit-
tavia rakenuksia sekä talouskeksukseen sopeutuvia, maataloutta tu-
kevaa yritystoimintaa kuten maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.

Pientaloasumisen alue

Uusi pientaloasumisen alue

Alue on varattu 1-2-asuntoisten erillispientalojen rakentamiseen

Määräys
Alueelle saa sijoittua asumista sekä asumista ja elinkeinonharjoitta-
mista yhdistävää toimintaa edellyttäen, että toiminta on alueelle sopi-
vaa ja ympäristölleen haittaa aiheuttamatonta.



Kylämäinen asumisalue

Uusi kylämäinen asumisalue

Asumisen alue, jossa asuminen ja maatalouselinkeino lomittuvat toi-
siinsa

Määräys
Alueelle voi sijoittua sekä maatalouselinkeinoa harjoittavaa toimin-
taa, että muuta alueelle sopivaa, ympäristöönsä haittaa aiheuttama-
tonta elinkeinotoimintaa.

Uusi asuntoalue

Asumisen aluetta, jossa asuminen ja erityyppinen yhteisöllinen, kult-
tuurinen, yleishyödyllinen, sosiaalinen tai järjestöllinen toiminta lomit-
tuvat toisiinsa

Määräys
Alueelle voi sijoittua 1-2-kerroksisia erillisrakennuksia edellä mainit-
tuihin tarkoituksiin liittyen.
Rakennusten muodostaman ympäristön on oltava kyläkeskukseen 
sopivan tiivistä ja pienimittakaavaista.

Lähipalveluiden alue

Päivittäisessä käytössä olevien, asumisen välittömässä yhteydessä 
sijaitsevien julkisten tai yksityisten palvelutoimintojen aluetta

Julkisten palveluiden ja hallinnon alue

Maa- ja metsätalousvaltainen alue

Pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettu aluetta, jota voi-
daan käyttää myös haja-asutusluonteiseen asutukseen sekä ulkoi-
luun ja virkistykseen

Suositus
MA/s-merkittyihin  alueisiin rajautuvien metsäalueiden suhteen tulee 
kiinnittää huomiota, peltoalueen määrittelevän metsänrajan säilyttä-
misenä.



Maatalousalue

Pääasiassa peltoviljelyyn tarkoitettu aluetta

Määräys
Alueella on sallittua vain maatalouteen liittyvä rakentaminen. Alueelle 
ei saa sijoittaa uusia reittejä, ulkoilureittejä tai muita muite rakenteita, 
jotka vaikeuttavat maatalouden harjoittamista.

Maisemallisesti arvokas peltoalue

Alueet, joiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maisemaku-
van kannalta tärkeää

Määräys
Alueella saa harjoittaa normaalia viljelyä ja laiduntamista

Suositus
Peltoalueilla olevat metsä- tai kivisaarekkeet sekä vanhat ladot ja ma-
kasiinit ovat osa historiallista maisemaa ja niiden säilyttäminen on 
erittäin suositeltavaa.
Peltojen reuna-alueuiden käsittelyyn tulisi kiinnittää huomiota, jotta 
rajapinnat säilyttävät perinteisen maisemallisen ilmeensä.

Vesialue

Hautausmaa-alue

Hautausmaa-alueen laajentumismahdollisuus

Hautausmaata ja siihen liittyviä rakennuksia varten varattu alue

Kyläkuvallisesti arvokas alue

Paikallisen identiteetin säilymisen kannalta kulttuurihistoriallisesti 
merkittävä kyläalue

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä säilytettävä rakennus tai tila.
Numero viittaa selostuksessa olevaan listaukseen.

Määräys
Alueen / kohteen vanhan alkuperäisen rakennuskannan säilyminen 
tulee varmistaa. Rakennuksia kunnostettaessa on huolehdittava, ett



eivät korjaustoimenpiteet johda rakennusten kulttuurihistoriallisen ar-
von vähenemiseen. Täydennysrakentamisen tulee soveltua vanhaan 
kyläympäristöön.

Kaava-alueen rajaus

Viiva sijoittuu 15 metriä kaava-alueen rajauksen ulkopuolelle

Pohjavesialue

Määräys
Alueella tapahtuvalla toiminnalla ei saa vaarantaa pohjaveden tilaa 
tai sen muodostumista

Seututie

Yhdystie 

Pihatie

Hevosvaellusreitti

Pyörämatkailureitti

Ulkoilureitti

Kaupungin nimi

Kaupunginosan nimi ja numero



LIITE 4. Kaava-alueen kohteet kulttuuriympäristön rekisteriportaalista

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=1000005590

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=1000005594

Irtolöytönä alueelta saatu Ison Pietilän talon isännältä tasataltta, jonka ajoitukseksi on määritelty 
kivikautinen.

Irtolöytönä Köllinoja-nimiseltä pellolta, Koijoen etelärannalta löydetty kivikirves. Ajoitukseksi on 
määritelty kivikautinen.



Aluevaraus Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Muutos [%]

Kaava-alue

Muut

Pientaloasumisen alue

Kylämäinen alue

Pientaloasumisen alue,
uusi

Asuntoalue, uusi

Kylämäinen alue,
uusi

Hautausmaa-alue

H a u t a u s m a a - a l u e e n 
laajentumismahdollisuus

Maa- & metsätalousalue

Maisemallisesti arvokas
peltoalue

Maatalousalue

Lähipalveluiden alue

Julkisten palveluiden
ja hallinnon alue

Maatilojen talouskeskusten
alue

Maatilojen talouskeskusten
alue, uusi

470 100

185

15

42

140

1,4

8,6 2

1,2

10,5

1,5

2,5

30

0,10,7

2

55,6

39

12

3

2,2 2,2

2

2

9,1

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,4

Nykyisten asuinalueiden (AP, AT & AM) yhteenlaskettu pinta-ala on 59 ha. Kaava-alueella si-
jaitsee 102 kiinteistöä. Yhden asumiseen tarkoitetun alueen keskimääräinen pinta-ala on 0,6 
ha.
Uusia asuinpaikkoja (A, AP, AT & AM) alueelle muodostuisi samalla keskiarvolla 27 kappaletta.

LIITE 5. Mitoitustaulukko, suunnitelman laajuustiedot




