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1 Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Valkeakosken kaupungin ydinkeskustassa, koskien 

kaupunginosan 1 korttelin 17 tontteja 18, 21, 22, 23 ja 24. 

Asemakaavamuutoksella kaavoitetaan osa Valkeakosken kaupungin 2. kaupunginosan 

korttelista 17. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 1,56 hehtaaria. 

Asemakaavamuutoksen laatii Valkeakosken kaupungin kaupunkisuunnittelun 

kaavoitusyksikkö yhteistyössä muun muassa teknisen toimen kanssa. Kauppakeskuksen 

laajennuksen suunnittelee Arkkitehtitoimisto Q’ARK Oy, suunnitelmia on käytetty 

asemakaavamuutoksen kaavakartan pohjana.  

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Valkeakosken ydinkeskustassa, Tehtaankadun, 

Valkeakoskenkadun, Valtakadun ja Torikadun rajaamassa korttelissa. Suunnittelualue 

käsittää Kauppakeskus Koskikaran kiinteistöt sekä Valkeakoskenkadun varrella sijaitsevat 

rakentamattomat kolme tonttia. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Prisma-laajennus, asemakaavan muutos, kaavanumero 542. 

Pirkanmaan Osuuskauppa on lähestynyt Valkeakosken kaupunkia 

asemakaavamuutoshakemuksella. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 

Kauppakeskus Koskikarassa sijaitsevan S-Marketin muuttaminen/laajentaminen 

Prismaksi. Asemakaavamuutos toteutetaan hankekaavana. 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Liiteasiakirjoja ovat: 

 Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 Pienennös asemakaavakartasta sekä kaavamääräykset 

 Palauteraportti (täydentyy kaavatyön edetessä) 



Luonnosvaiheen kaavaselostus 2 (18) 

12.12.2022 

 

 

 Asemakaavan seurantalomake 

 Selvitys rakennetusta ympäristöstä (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 2016, 

nähtävillä maankäyttöpalveluissa) 

 Kauppakeskus Koskikaran rakennusinventointi  

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 



Luonnosvaiheen kaavaselostus 3 (18) 

12.12.2022 

 

 

2 Tiivistelmä 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavamuutosta on esittänyt Pirkanmaan Osuuskauppa yhdessä Kiinteistö Oy 

Valkeakosken Liikekeskuksen kanssa.  

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Kauppakeskus Koskikarassa sijaitseva S-

Market Prismaksi. Tavoite edellyttää asemakaavamuutosta sekä kauppakeskuksen tontin 

laajentamista. Samalla tutkitaan kauppakeskuksen pysäköinti- ja liikennejärjestelyjen 

uudelleen järjestämistä sekä Tehtaankadun ja Valkeakoskenkadun kainaloon jäävän tontin 

käyttötarkoituksen muuttamista pois teollisuudelle osoitetusta käyttötarkoituksesta. 

Asemakaava parantaa Valkeakosken keskustan palveluita sekä toteuttaa Valkeakosken 

kaupungin strategisia tavoitteita elinvoiman ja kasvun synnyttämisestä, vaivattoman arjen 

toteuttamisesta sekä tiiviiseen kaupunkirakenteeseen panostamisesta. 

Asemakaavaprosessi on kuvattuna osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Asemakaavan hyväksymisestä päättää Valkeakosken kaupunginhallitus. 
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Alla on esitetty asemakaavamuutoksen vaiheet (täydennetään prosessin kuluessa): 

Käsittelyvaihe  Päivämäärä 

Vireilletulo ja OAS KH  24.10.2022 §298 

OAS nähtävillä  3.-18.11.2022 

Luonnos KH   

Luonnos nähtävillä   

Ehdotus, KH   

Ehdotus, nähtävillä   

Hyväksyminen, KH   

Lainvoimaisuus   

2.2 Asemakaava 

Asemakaavamuutos koskee Kauppakeskus Koskikaran kiinteistöjä sekä kolmea 

rakentumatonta tonttia Valkeakoskenkadun varrella. Asemakaavan tarkoituksena on 

mahdollistaa kauppakeskuksessa sijaitsevan S-Marketin muuttaminen/laajentaminen 

Prismaksi. Muutos edellyttää kolmen rakentumattoman tontin liittämistä kauppakeskuksen 

kiinteistöön sekä kauppakeskuksen kiinteistön huolto- ja liikennejärjestelyjen uudelleen 

järjestämistä.  

Kaava-alue on osa maakunnallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavamuutoksen laatii Valkeakosken maankäyttöpalvelut yhteistyössä muun 

muassa teknisen toimen kanssa. Kaavamuutoksen taustatietona käytetyn 

kauppakeskuksen laajennuksen asemapiirroksen on laatinut Arkkitehtitoimisto Q’ARK Oy. 

Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 

Toteuttamista ja sen laatua seurataan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä sekä 

rakentamisen aikana. 

Alueelle laaditaan sitova tonttijako, joka hyväksytään asemakaavamuutoksen yhteydessä. 
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3 Lähtökohdat 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavoitettava alue sijaitsee Valkeakosken ydinkeskustassa Tehtaankadun, 

Valkeakoskenkadun, Valtakadun ja Torikadun rajaamassa korttelissa. Suunnittelualue 

käsittää Kauppakeskus Koskikaran kiinteistöt sekä kolme rakentumatonta tonttia alueen 

luoteisosassa. Yhdelle rakentumattomalle tontille on sijoitettu väliaikainen autojen 

pysäköintipaikka. 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on ydinkeskustan asuin- ja liikekerrostaloja, 

Koiton aukio torialueineen sekä alueen eteläpuolella Tervasaaren tehdasalueen 

pysäköintipaikka ja kaksi rivitaloa, jotka on pääosin asuinkäytössä. 

Alue on osa maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä Valkeakosken keskusta ja 

asuinalueet / Valtatien ympäristö ja Tehtaan kenttä. 

 

Kuva 1. Suunnittelualue ilmakuvassa 
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3.1.2 Luonnonympäristö 

Kauppakeskuksen kiinteistöt ovat osa ydinkeskustan rakentunutta aluetta eikä niillä ole 

merkittävää luonnonympäristöä. Suunnittelualueen länsiosassa on kolme rakentumatonta 

tonttia, joista yhdelle on sijoitettuna väliaikainen pysäköintipaikka. Muutoin alueen länsiosa 

on lähes luonnontilassa olevaa sekametsää rajoittuen Tehtaankadun, Valkeakoskenkadun 

ja Piirilänkadun katualueisiin. 

3.1.3 Maaperä 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa maaperän tutkimisesta. 

3.1.4 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue sisältyy Pirkanmaan maakuntakaavan Maakunnallisesti merkittävän 

rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen. Lisäksi alueelta on laadittu rakennetun 

ympäristön selvitys (FCG Oy, 2016), jonka perusteella Valtakatu ympäristöineen on 

arvotettu tärkeäksi/maakunnallisesti merkittäväksi. Kauppakeskus Koskikaraa ei 

kuitenkaan ole arvotettu 1990-luvun rakennuksena eikä sillä ole määritetty olevan 

kaupunkikuvallista merkitystä. Rakennuksen laajennus on suunniteltu tontin takaosaan 

Valtakadulta katsottuna eikä se muuta Valtakadun katunäkymää. 

Rakennuksesta laaditaan kaavatyön yhteydessä inventointi, mikä liitetään 

kaavaselostuksen liitteisiin. 
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Kuva 2. Valokuva olemassa olevasta rakennuksesta 

3.1.5 Maanomistus 

Suunnittelualue on pääosin kaavamuutoksen hakijan omistuksessa. Kaavamuutoksen 

hakija neuvottelee yksityisessä maanomistuksessa olevan tontin ostamisesta. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Eri kaavatasojen kaavat ja selvitykset alueella on esitetty osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa. Kaavamuutos on kaikkien ylempiasteisten kaavojen tavoitteiden 

mukainen. 

3.2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Suunnittelualueelle kohdistuvia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat: Toimivat 

yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen. 
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- Edistetään hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta ja tuetaan 

alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 

- Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. 

- Luodaan edellytykset resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 

tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

- Edistetään palvelujen ja työpaikkojen hyvää saavutettavuutta eri 

väestöryhmien kannalta. 

Alue ei sisälly eikä rajaudu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun 

kulttuuriympäristöön. Alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun 

kulttuuriympäristöön, kartta esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

3.2.3 Valkeakosken kaupungin kaupunkistrategia 

Valkeakosken kaupungin laatima kaupunkistrategian (KV 27.6.2022) mukaan strategisia 

tavoitteita ovat: 

- Valkeakoski vetää puoleensa 

 Valkeakoskelle on helppo tulla, kulkuyhteydet ovat hyvät ja 

palvelut ovat helposti saatavilla. Etäisyydet ovat lyhyitä niin 

kaupungin sisällä kuin valtakunnan tasolla. 

- Elinvoimaa ja kasvua syntyy työstä, koulutuksesta ja yrittämisestä 

 Huomioimme niin uudet kuin jo olemassa olevat yritykset. 

Kaavoitamme erilaisia tontteja eri tarpeisiin. 

- Luonto ja ympäristö ovat ainutlaatuinen voimavara 

 Panostamme tiiviin kaupunkirakenteen muodostamiseen.  

Valkeakosken kaupungille on laadittu kaupunkistrategiaa tukemaan strateginen 

kehityskuva, jossa keskeisenä ratkaisuna on panostaa ydinkeskustan täydentämiseen ja 

parantamiseen. 

3.2.4 Valkeakosken kaupungin maankäytön kehityskuva 

Valkeakosken kaupunki on teettänyt maankäytön strategisen kehityskuvan (FCG 2018). 

Kehityskuvan mukaan Valkeakosken kaupunkirakenteelle on ominaista yksi selkeä 

keskustaajama keskustapalveluineen. Tämä säilytetään kehityskuvassa maankäytön 

kehittämisen lähtökohtana. 
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Valkeakosken kaupunkirakenteen oleellinen vahvuus on asukkaiden ja työpaikkojen 

keskittyneisyys keskustaajamaan palveluiden äärelle. Tiivis yhdyskuntarakenne tukee 

palveluiden saatavuuden lisäksi kestäviä kulkumuotoja ja on kunnallistaloudellisesti 

edullinen. Vahvuuden säilyttämiseksi kehityskuvassa tuetaan nykyistä kaupunkirakennetta 

osoittamalla uusi rakentaminen edelleen pääosin olemassa olevan yhteyteen. Uuden 

infrastruktuurin rakentaminen ja uusien rakentamattomien alueiden käyttöönotto pyritään 

minimoimaan. Täydennysrakentamista ohjataan erityisesti joukkoliikenteen 

laatukäytävälle, keskustan pyöräily-yhteyksien varteen. Myös ilmastotavoitteita toteutetaan 

tukemalla maankäytön ratkaisuilla joukkoliikennekäytäviä ja pyöräilyä sekä pitämällä 

kaupunkirakenne hallittuna ja resurssitehokkaana. 

 

Kuva 3. Ote maankäytön strategisesta kehityskuvasta (FCG 2018) 

3.2.5 Muut suunnitelmat ja päätökset 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Valkeakosken kaupungin rakennusjärjestyksen 

21.9.2020 ja se on tullut voimaan 12.11.2020. 
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4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Aloiten asemakaavan muutoksesta on tehnyt Kiinteistö Oy Valkeakosken Liikekeskus sekä 

Pirkanmaan Osuuskauppa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kauppakeskus 

Koskikarassa sijaitsevan S-Marketin muuttaminen ja laajentaminen Prismaksi. Muutos 

edellyttää kolmen rakentumattoman naapurikiinteistön liittämistä kauppakeskuksen tonttiin 

sekä uusia liikenne-, huolto- ja paikoitusjärjestelyjä. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Päätöksen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Valkeakosken kaupunginhallitus. 

Prosessin käsittelyvaiheet on esitetty selostuksen alun tiivistelmäosiossa. 

Kaavamuutoksen hyväksyy Valkeakosken kaupunginhallitus. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistuminen, yhteistyö ja kaavaprosessin eteneminen on esitetty osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa. Kaavan toteutunut aikataulu ja käsittelyvaiheet on kuvattu 

selostuksen tiivistelmäosiossa. Kaavaprosessin nähtävilläoloaikoina saapuneet mielipiteet, 

viranomaislausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet on kirjattu 

palauteraporttiin. Palauteraportti on tämän selostuksen liiteasiakirja ja se täydentyy 

kaavaprosessin aikana. 

Kaavasta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, jonka muistio on selostuksen 

liitteenä. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on mahdollistaa Kauppakeskus Koskikarassa sijaitsevan S-Marketin 

muuttaminen/laajentaminen Prismaksi. Lisäksi tarkastellaan kiinteistön liikenne-, huolto- ja 

pysäköintijärjestelyjä vastaamaan laajennuksen tarpeisiin.  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Lähtökohta-aineistona olevat kaavat on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  
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4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja tavoitteiden 

tarkentuminen 

Tavoitteet saattavat tarkentua kaavaprosessin aikana. Prosessin edetessä syntyneet 

tavoitteet pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin asemakaavan kaikkiin tavoitteisiin 

ja lähtökohtiin nähden. Prosessin aikana syntyviä tavoitteita saattavat olla esimerkiksi eri 

osallisten tarpeita palvelevat tavoitteet. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Kaavaratkaisuun on päädytty asemakaavan muutokselle asetettujen tavoitteiden 

perusteella. Kaava-alueen ominaisuudet ohjaavat suunnittelua. Suunnitteluvaiheessa on 

etsitty lähtökohdat huomioiden parasta suunnitteluratkaisua. Vaikutukset on arvioitu 

asemakaavaratkaisusta, johon on päädytty. 

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustassa hyvien liikenneyhteyksien varrella ja muiden 

kaupallisten palveluiden välittömässä läheisyydessä. Asemakaavamuutoksella tiivistetään 

jo olemassa olevaa rakennetta sekä monipuolistetaan keskustan palvelutarjontaa. 

Valmisteluprosessin aikana tarkasteltuja vaihtoehtoja: 

Nollavaihtoehto, jossa jäisi voimaan nykyinen asemakaava. Kaava sallii nykyisen 

rakennuksen olemassaolon ja toiminnan kehittämisen rakennuksen sisällä. 

Kaavamuutoshakemuksen tavoitteena kuitenkin on rakennuksen laajentaminen, mikä 

vaatii kaavamuutoksen. Nollavaihtoehto ei siis vastaa kaavalle asetettuja tavoitteita. 

Kaavamuutoksen pohjana on käytetty Arkkitehtitoimisto Q’ARK Oy:n laatimaa 

asemapiirrosta kauppakeskuksen laajennuksesta. Suunnitelma soveltuu ydinkeskustaan 

vapaille tonteille. Alue sijaitsee teollisuuden välittömässä läheisyydessä, johon kaupalliset 

palvelut ja liikerakentaminen soveltuu asumista paremmin. Kaavamuutos toteuttaa 

kaupungin strategiaa ja maankäytön strategista kehityskuvaa sekä maakuntakaavan 

tavoitteita kaupan suuryksiköiden sijoittamisesta. 
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Kuva 4. Alustava asemapiirros laajennuksesta 
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5 Asemakaavan kuvaus 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaava-alue sisältää olemassa olevaa korttelialuetta sekä siihen rajautuvaa 

katualuetta. 

5.1.1 Mitoitus 

Kaavan mitoitus on esitetty kohdassa 5.3 - aluevaraukset. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen 

Asemakaavan suunnittelussa on huomioitu terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset 

keskustakorttelissa. 

5.3 Aluevaraukset  

Asemakaava-alueen pinta-ala on 1,5647 ja se on osoitettu kokonaan liike- ja 

toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta on osoitettu 17600 m2. 

Korttelialueelle on merkitty autopaikkamääräksi 1 ap/70 k-m2.  
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5.4 Kaavan vaikutukset 

Olennaiset kaavaratkaisuun vaikuttaneet selvitykset on mainittu kaavaselostuksessa ja 

kaikkiin selvityksiin on mahdollista tutustua. 

Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Koska asemakaava koskee jo 

rakentunutta keskustakiinteistöä, ei yleiskaavallista tarkastelua ole pidetty tarpeellisena. 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kauppakeskuksen laajennus on suunniteltu korttelialueen sisäosiin rakentumattomille 

tonteille. Ydinkeskusta on toteutunut kerroksellisena vuosikymmenten aikana ja 

uudisrakentaminen soveltuu hyvin 1990-luvulla rakentuneen kauppakeskuksen yhteyteen. 

Asemakaava-alue sijaitsee maakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön alueella. 

Kyseessä on kuitenkin olemassa olevan rakennuksen laajentaminen vapaille tonteille ja on 

sopeutettu kauppakeskuksen rakennuksen tyyliin eikä näin ollen vaaranna rakennetun 

ympäristön arvoja.  

5.4.2 Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualueella yhdyskuntarakenne tiivistyy ja kaupallisen tarjonnan määrä kasvaa. 

Strategia ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioiden, vaikutukset ovat 

positiivisia. Prisman sijoittuminen ydinkeskustaan vahvistaa keskustan palvelutarjontaa ja 

pitää keskustan elinvoimaisena ja tiiviinä. 

5.4.3 Yhdyskuntatalous  

Alueen kunnallistekniikka ja katuverkosto on jo rakentunut, joten kaavamuutos ei aiheuta 

merkittäviä kunnallisteknisiä kustannuksia. 

5.4.4 Maisema- ja taajamakuva  

Suunnittelualue sijaitsee Valkeakosken kaupungin ydinkeskustassa, joten 

kauppakeskuksen laajentumisen myötä tapahtuva tiivistyminen on kaupunkistrategian 

mukaista ja tukee kaupungin kehittymistä palvelutarjonnan laajentumisen myötä. 

Laajennus tulee sijoittumaan korttelialueen keskiosiin rakentumattomille tonteille. 

Laajennuksella ei kuitenkaan ole vaikutuksia katukuvaan kuin Tehtaankadun puolelta. 
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Tehtaankadun katunäkymä on jo nykyisellään varsin kerrostunut ja monipuolinen, joten se 

kestää hyvin lisärakentamisen. 

5.4.5 Luonto-olosuhteet 

Suunnittelualue on pääosin jo rakentunutta korttelialuetta, eikä sillä ole merkittäviä 

luontoarvoja. 

5.4.6 Liikenne  

Kaava tukeutuu välittömästi pääliikenneverkkoon aiheuttamatta liikenneväylille 

kapasiteettiongelmia. Kauppakeskuksen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä tarkastellaan 

kaavatyön yhteydessä. 

5.4.7 Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö 

Koska kyseessä on 1990-luvulla rakennettu liikekeskus, se kestää muutoksia varsin hyvin 

ilman, että maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvot vaarantuvat. 

Rakennuksen laajennus kohdistuu korttelialueen sisäosiin eivätkä muuta Valtakadun 

katukuvaa muutoin kuin liikekeskuksen julkisivuun kiinnitettyjen mainosten osalta. Muut 

muutokset tapahtuvat liikekeskuksen sisätiloissa, joilla ei myöskään ole vaikutusta 

Valtakadun katukuvaan. 

Päivittäiskaupan myymälätilan laajentuminen aiheuttaa muutoksia kauppakeskuksen 

sisätiloissa niin, että liukutasot siirtyvät sisäänkäynnistä aukeavaan aulatilaan. Muutoksen 

myötä aulatilan kattoikkunat jäävät osittain liukutasojen taakse. Muutostyön yhteydessä 

lisätään aulatilan valaistusta korvaamaan kattoikkunoista saatavaa luonnonvaloa. 

Suunnitelmissa on myös panostettu laadukkaaseen arkkitehtuuriin, jotta aulatila säilyy 

tyylikkäänä muutoksesta huolimatta. 
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Kuva 5. Havainnekuva Koskikaran aulatilasta muutoksen jälkeen 

 

Kuva 6. Havainnekuva Koskikaran aulatilasta muutoksen jälkeen 
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Kauppakeskus Koskikarasta on laadittu inventointi, joka on lisätty tämän kaavaselostuksen 

liitemateriaaleihin.  

5.4.8 Ilmasto 

Uudessa Valkeakoskenkadun puoleisessa rampissa hyödynnetään olemassa olevia 

korkeusasemia. Maanleikkauksista syntyviä maamassoja voidaan käyttää pengerryksissä. 

Kalliosta voidaan murskata kivilajikkeita. Pysäköinti- ja liikennealueiden 

rakennekerroksissa voidaan hyödyntää uusio- ja kierrätysmateriaaleja. 

Rakennuksen laajennusosan osalta rakennesuunnitelmat eivät ole vielä tarkentuneet, 

joten rakennevaihtoehtojen osalta vaikutuksia ei vielä pystytä arvioimaan. 

Hanke sijaitsee ydinkeskustassa, joka on hyvin saavutettava sekä kevyen liikenteen että 

joukkoliikenteen kannalta ja näin ollen pyrkii minimoimaan yksityisautoilun määrän. Sijainti 

hyödyntää myös olemassa olevat huoltoliikenteen reitit. 

5.4.9 Yleiskaavallinen tarkastelu 

Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueelle on kuitenkin 

laadittu Keskustan osayleiskaava, joka on hyväksytty Valkeakosken 

kaupunginhallituksessa 21.11.2022 ja kaupunginvaltuustossa 12.12.2022 eikä 

yleiskaavallista tarkastelua näin ollen tarvita. Asemakaavamuutoksen ratkaisut pohjautuvat 

Keskustan osayleiskaavan selvityksiin.  

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Suunnittelualue sijaitsee keskusta-alueella, jossa on liikennemelua.  

Suunnittelualue sijaitsee keskusta-alueella ja alueella on liikenteen päästöjä. Tekeillä 

olevassa keskustan osayleiskaavassa alue on sisällytetty teollisuuden 

konsultointivyöhykkeeseen, jolla on huomioitava suuronnettomuusvaaraa aiheuttavan 

teollisuuslaitoksen vaarallisten kemikaalien käytöstä ja varastoinnista aiheutuvat riskit. 

Konsultointivyöhyke huomioidaan pyytämällä pelastusviranomaisen sekä turvallisuus- ja 

kemikaaliviraston lausunnot kaavakartan nähtävilläolovaiheissa.  

5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu ja selitetty asemakaavakartassa. 
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5.7 Nimistö 

Asemakaavassa ei ole uutta nimistöä.Asemakaavan toteutus 

5.8 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavamääräyksissä on ohjattu alueen rakentamista. 

5.9 Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaava on saanut lainvoiman. 

5.10 Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutumista seurataan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Seuranta 

kohdistuu alueen laadukkaaseen toteutumiseen ja kaavamääräysten noudattamiseen. 

Valkeakoskella 12.12.2022 

 

Outi Kanerva  

kaavoitusarkkitehti 



 

Prisman laajennus, asemakaavan muutos 

Kaava nro 542  

kaavaselostuksen liitteet 

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Liite 2 Pienennös kaavakartasta sekä kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä 

Liite 3 Palauteraportti (täydentyy kaavatyön edetessä) 

Liite 4 Asemakaavan seurantalomake 

Liite 5 Kauppakeskus Koskikaran rakennusinventointi 

Liite 6 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 

Lisäksi: Selvitys rakennetusta ympäristöstä (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 2016, 

nähtävillä maankäyttöpalveluissa) 

 

 

Valkeakosken kaupunki, maankäyttöpalvelut  

Teollisuustie 12, 37600 Valkeakoski 

12.12.2022
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LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Prisma-laajennus, asemakaavan muutos, kaavanumero 542 

17.10.2022 

 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus 

Tässä asiakirjassa kerrotaan suunnittelualueen sijainti sekä suunnittelulle asetetut 

tavoitteet ja lähtötiedot yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan, miksi kaava laaditaan, mihin 

kaavoituksella arvioidaan olevan vaikutuksia ja kuinka vaikutuksia arvioidaan, miten asia 

etenee ja missä vaiheessa ja miten voi osallistua. Lisäksi tässä asiakirjassa kerrotaan, 

mistä saa tietoa kaavoituksesta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa. 
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2. Suunnittelualueen sijainti ja yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue sijaitsee Valkeakosken ydinkeskustassa Tehtaankadun, Valtakadun, 

Valkeakoskenkadun ja Torikadun rajaamassa korttelissa. Suunnittelualue käsittää 

kaupunginosan 1 korttelin 17 tontit 18, 21, 22, 23 ja 24. Suunnittelualueella sijaitsee 

Liikekeskus Koskikara huoltoalueineen sekä kolme rakentumatonta tonttia alueen 

luoteisosassa. Yhdelle rakentumattomalle tontille on sijoitettu väliaikainen autojen 

pysäköintipaikka.  

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on ydinkeskustan asuin- ja liikekerrostaloja, 

Koiton aukio torialueineen sekä alueen eteläpuolella Tervasaaren tehdasalueen 

pysäköintialue ja kaksi asuinrivitaloa. 

Alue on osa maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä Valkeakosken 

keskusta ja asuinalueet / Valtatien ympäristö ja Tehtaan kenttä.  

 

Kuva 1: Kuvaan merkittynä suunnittelualue. Taustalla ortoilmakuva vuodelta 2018. 
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3. Mitä ja miksi suunnitellaan – kaavan tavoitteet  

Aloitteen asemakaavoituksesta on tehnyt Kiinteistö Oy Valkeakosken Liikekeskus sekä 

Pirkanmaan Osuuskauppa. Kaavoitushakemus on hyväksytty kaupunginhallituksen 

kokouksessaan 20.6.2022 §198. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Liikekeskus Koskikarassa sijaitsevan S-

Marketin muuttaminen ja laajentaminen Prismaksi. Muutos edellyttää kahden 

rakentumattoman naapurikiinteistön liittämistä liikekeskuksen tonttiin sekä uusia liikenne-, 

huolto- ja paikoitusjärjestelyjä. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan liikekeskuksen 

pysäköintihallin ja –kannen ulosajoliittymien sijaintiratkaisuja. 

4. Lähtökohdat suunnittelulle, suunnittelutilanne 

4.1. Valtakunnalliset maankäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) muodostavat 

maankäytön suunnittelun ylimmän tason. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet 

on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, 

kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.  

Suunnittelualueelle kohdistuu seuraava valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen. 

 Edistetään hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta ja tuetaan alueiden 

elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 

 Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. 

 Luodaan edellytykset resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 

ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

 Edistetään palvelujen ja työpaikkojen hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien 

kannalta. 
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4.2. Maakuntakaavoitus 

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä maakuntakaavassa suunnittelualue on 

keskustatoimintojen aluetta (C). Alue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaan rakennetun 

kulttuuriympäristön alueella (Valkeakosken keskusta ja asuinalueet / Valtatien ympäristö ja 

Tehtaan kenttä). Lisäksi alue sisältyy kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeeseen. 

 

Kuva 2: Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040. Suunnittelualue merkitty sinisellä ympyrällä. 

4.3. Yleiskaavoitus 

Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mutta sinne on tekeillä Keskustan 

osayleiskaava, jonka ehdotus oli uudelleen nähtävillä keväällä 2022. Tässä 

osayleiskaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C), jossa vähittäiskaupan 

kerrosalaa ei ole rajoitettu. Lisäksi alue on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi 

rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, jonka yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, 

rakentamisessa ja käytössä tulee turvata ja edistää alueen kaupunkikuvan ja 
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rakennusperinnön arvojen säilymistä ja edelleen kehittämistä. Uusi rakentaminen on 

sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. 

 

Kuva 3: Ote Keskustan osayleiskaavan ehdotusvaiheen kaavakartasta, johon suunnittelualueen 

likimääräinen sijainti on merkittynä sinisellä ympyrällä. 

Alueelta on laadittu Keskustan osayleiskaavaa laadittaessa selvitysmateriaaliksi 

Rakennetun ympäristön selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2016), jossa 

Valtakadun ympäristön arvot on huomioitu ja rakennukset pisteytetty. Liikekeskus 

Koskikara ilmentää raportin mukaan aikansa liikerakentamista ja kertoo yhdessä muiden 

Valtakadun rakennusten kanssa muutoksista liikerakentamisessa. 1990-luvun rakennuksia 

ei ole arvotettu raportissa.  
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4.4. Asemakaavoitus 

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1993 hyväksytty Koskikaran ja Koiton aukion 

asemakaava sekä vuonna 1989 hyväksytty Pohjoisen keskustan liikekortteleiden 

asemakaava. Asemakaavassa liikekeskuksen kiinteistöt on osoitettu liike- ja 

toimistorakennusten korttellialueeksi (K-5) ja alueen luoteisosassa sijaitsevat kiinteistöt 

teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TTK-1) sekä asuin-, liike- ja 

toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-5). 

 

Kuva 4: Ote ajantasa-asemakaavasta, johon suunnittelualueen rajaus on merkitty. 

Asemakaavamuutostyön yhteydessä selvitetään Liikekeskus Koskikaran arvot osana 

Valtakadun ympäristön maakunnallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä. 

4.5 Valkeakosken kaupungin kaupunkistrategia 

Valkeakosken kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.6.2022 hyväksynyt Valkeakosken 

kaupungin kaupunkistrategian. Strategian keskeinen visio on: ”Parasta Pirkanmaalla: 

pienen kaupungin edut, suuren kaupungin mahdollisuudet.” 

Kaavamuutos toteuttaa seuraavia strategian tavoitteita ja tahtotiloja: 



   Luonnosvaiheen kaavaselostuksen liitteet 7 (29) 

  12.12.2022 

 

 

Valkeakoski vetää puoleensa 

Valkeakoskelle on helppo tulla, kulkuyhteydet ovat hyvät ja palvelut ovat 

helposti saatavilla. 

Elinvoimaa ja kasvua syntyy työstä, koulutuksesta ja yrittämisestä 

Huomioimme niin uudet kuin jo olemassa olevat yritykset. Kaavoitamme 

erilaisia tontteja eri tarpeisiin. 

Meillä luonto ja ympäristö ovat ainutlaatuinen voimavara 

 Panostamme tiiviin kaupunkirakenteen muodostamiseen. 

4.6 Valkeakosken kaupungin maankäytön kehityskuva 

Strateginen kehityskuva on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja ympäristöohjelma, 

jonka tarkoituksena on ohjata Valkeakosken maankäytön suuria linjoja ja tukea kaupungin 

strategisia linjauksia.  

Kehityskuvan yksi päätavoitteista on, että kaupunki kasvaa ja yritysten määrä lisääntyy. 

Toimenpiteeksi tavoitteen saavuttamiseksi on kirjattu kaupungin keskustan kehittäminen ja 

tiivistäminen. Kaavamuutoksella edistetään tätä tavoitetta. 

5. Vaikutusten arviointi ja vaikutusalue 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin 

selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset mukaan lukien yhdyskunta-

taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 

Vaikutusten arviointi tehdään kaavatyön yhteydessä ja se vaikuttaa kaavaratkaisujen 

sisältöön. 

Tämän kaavatyön osalta arvioidaan vaikutukset: 

 yhdyskuntarakenteeseen 

 maisema- ja taajamakuvaan 

 rakennettuun ympäristöön 

 maakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön 
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 liikenteeseen 

 yhdyskuntatalouteen 

 luonto-olosuhteisiin 

 ilmastoon 

Vaikutukset arvioidaan vertaamalla olemassa olevaa tilannetta sekä olemassa olevan 

kaavan sallimaa tilannetta kaavamuutoksella mahdollistettavaan tilanteeseen. 

Asemakaavan selostuksessa esitetään johtopäätökset ja tarvittavat tiivistelmät 

selvityksistä ja arvioidaan keskeisiä vaikutuksia.  

6. Osallisten määrittely 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, samoin 

viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Keskeisinä osallisina tässä kaavoitusprosessissa ovat: 

 kaava-alueen maanomistajat ja maan käyttöoikeuden haltijat (rekisteröidyt) 

 kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja maan käyttöoikeuden 

haltijat (rekisteröidyt) 

 Valkeakosken Energia Oy 

 Pirkanmaan pelastuslaitos 

 Pirkanmaan liitto 

 Pirkanmaan maakuntamuseo 

 Pirkanmaan ELY-keskus 

 Valkeakosken kaupungin asianomaiset hallintokunnat: kunnallistekninen toimi 

/ tekninen lautakunta, maankäyttöpalvelut / rakennus- ja ympäristölautakunta  

Keskeisiä osallisia tiedotetaan erikseen. Suunnitelmista voidaan keskeisiksi määriteltyjen 

osallisten lisäksi erikseen tiedottaa myös muita tahoja. Osallisilla on mahdollisuus 

osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia, ilmaista kaavasta 

mielipiteensä sekä hakea muutosta valittamalla. 
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7. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Kaavaprosessin aikana nähtäville kuulutettava aineisto asetetaan nähtäville 

kaupungintalolle sekä kaupungin Internet-sivuille osoitteeseen www.valkeakoski.fi 

(asuminen ja ympäristö/kaavoitus). Nähtäville asettamisesta päättää kaupunginhallitus. 

 

Kuva 6. Prosessikuvaus kaavan vaiheista ja vaikuttamismahdollisuuksista 

Kaavaprosessiin liittyvien nähtävilläolojen aikana saatu palaute käsitellään aina ennen 

kaavan etenemistä seuraavaan vaiheeseen. Ehdotusvaiheessa saatuihin muistutuksiin ja 

lausuntoihin laaditaan vastineet kaavaselostuksen yhteyteen. 

Viranomaisilta pyydetään erikseen lausunnot. Muut osalliset voivat osallistua kaavan 

valmisteluun seuraavalla tavalla: 

1 Vireilletulo (Syksy 2022): Kuulutus sanomalehdessä, Internet-sivuilla ja kaupungin 

virallisella ilmoitustaululla 

2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Syksy 2022): Kuulutus sanomalehdessä, 

Internet-sivuilla ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla.  

Osallistuminen suullisella tai kirjallisella mielipiteellä OAS:n nähtävilläolon (väh. 14 vrk) 

aikana. Mielipiteet toimitetaan Valkeakosken kaupungin kaupunkisuunnitteluun. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa. 

3 Kaavaluonnos (valmisteluvaiheen kuuleminen) (Syksy/Talvi 2022-2023): Kuulutus 

sanomalehdessä, Internet-sivuilla ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla.  

Osallistuminen suullisella tai kirjallisella mielipiteellä kaavaluonnoksen nähtävilläolon 

(väh. 15 tai 30 vrk) aikana. Mielipiteet toimitetaan Valkeakosken kaupungin 
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kaupunkisuunnitteluun. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus, mistä tiedotetaan 

erikseen - mahdollinen myös muissa vaiheissa. 

4 Kaavaehdotus (kevät 2023): Kuulutus sanomalehdessä, Internet-sivuilla ja kaupungin 

virallisella ilmoitustaululla.  

Osallistuminen kirjallisella muistutuksella kaavaehdotuksen nähtävilläolon (30 vrk) 

aikana. Muistutukset toimitetaan Valkeakosken kaupungin kaupunkisuunnitteluun.  

5 Asemakaavan hyväksyminen ja lainvoimaisuus (Kevät/Kesä 2023): Tieto 

kaupunginhallituksen kokouksesta Internet-sivuilla. Päätös ja muutoksenhakuosoitus 

lähetetään tiedoksi siitä säädetyn mukaisesti. 

Kaupunginhallituksen tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä voi jättää valituksen 

hallinto-oikeuteen valitusosoiteuksen mukaisesti. 

Kun hyväksymispäätös saa lainvoiman, lainvoimaisuudesta kuulutetaan. Ilmoitus 

kaupungin virallisella ilmoitustaululla. 

8. Yhteystiedot 

Lisätietoja kaavoitustoimesta: puhelin 040 335 6046 

kaavoitus@valkeakoski.fi, tai etunimi.sukunimi@valkeakoski.fi  

www.valkeakoski.fi 

osoitteesta: Teollisuustie 12, PL 20, 37601 Valkeakoski 

Aineistot nähtävillä kotisivuilla www.valkeakoski.fi 

sekä ajanvarauksella osoitteessa Teollisuustie 12, 37601 Valkeakoski 

Kuulutukset julkaistaan Valkeakosken Sanomissa, kotisivuilla www.valkeakoski.fi sekä 

virallisella ilmoitustaululla: Sääksmäentie 2, 37601 Valkeakoski 

Palaute sähköpostitse kaavoitus@valkeakoski.fi ja kirjeitse: Valkeakosken 

kaupunki/kaavoitus, Teollisuustie 12, 37601 Valkeakoski 

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikoina. 
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LIITE 2: Pienennös kaavakartasta 
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Kaavamerkinnät- ja määräykset: 
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Kaavamerkinnät ja –määräykset, yleismääräykset: 
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LIITE 3: Palauteraportti 

Lausunnot, kommentit, mielipiteet ja muistutukset on koottu tiiviistettyinä tähän 

palauteraporttiin. Raportissa esitetään kaavoittajan vastine saatuun palautteeseen. Kaava-

asiakirjoihin tehtävät täydennykset ja tarkastukset erottuvat lihavoituina. 

Saapuneet palautteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: 

Valkeakosken Energia: 

Ei huomautettavaa kaavaan. 

Vastine: 

Merkitään tiedoksi. 

Pirkanmaan maakuntamuseo: 

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta hankkeesta. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Liikekeskus Koskikarassa sijaitsevan S-

Marketin muuttaminen ja laajentaminen Prismaksi. 1990-luvulla rakennettu Koskikara on 

osa Valkeakosken keskustan maakunnallisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriympäristöä. Valkeakosken kaupunki – Rakennetun ympäristön selvitys keskustan 

osayleiskaavaa varten (FCG, 2016) toteaa Koskikaran edustavan aikansa 

liikerakentamista, mutta kohdetta ei ole arvotettu osana inventointityötä. Koskikaralla 

voidaan alustavasti arvioida olevan kulttuurihistoriallista arvoa osana Valkeakosken 

keskustan uutta liikerakentamista ja 1900-luvun taitteen suomalaista liikekeskusten 

suunnittelua. 1900-luvun lopulta lähtien liiketiloja on kaupunkien keskustoissa keskitetty 

suuriin liikekeskuksiin, ja 1900-luvun lopulla liikekeskuksille tyypillisiä olivat juuri 

Koskikarassakin merkittävässä roolissa olevat lasikatot ja korkeat, avoimet keskusaukiot 

sekä julkisivussa korostetut sisäänkäynnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on 

asianmukaisesti kirjattu, että asemakaavamuutostyön yhteydessä selvitetään Koskikaran 

kulttuurihistorialliset arvot. 

Kaava-alueelta ei tunneta arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita eikä Pirkanmaan 

maakuntamuseolla ole hankkeesta niiden osalta huomautettavaa. Maakuntamuseo toteaa, 
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että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tunnistettu kaava-alueen 

kulttuuriympäristöarvot sekä niihin liittyvät selvitystarpeet. Maakuntamuseolla ei ole 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta huomautettavaa. Kaavaluonnos pyydetään 

toimittamaan Pirkanmaan maakuntamuseoon lausuntoa varten.  

Vastine: 

Merkitään tiedoksi ja lähetetään kaavaluonnos Pirkanmaan maakuntamuseoon 

lausuttavaksi. 

Pirkanmaan liitto: 

Ei anna lausuntoa tässä kaavavaiheessa. 

Vastine: 

Merkitään tiedoksi. 

Pirkanmaan ELY-keskus: 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikekeskus Koskikarassa sijaitsevan S-

Marketin muuttaminen ja laajentaminen Prismaksi. Maakuntakaavassa suunnittelualue on 

keskustatoimintojen aluetta (C) ja sijaitsee maakunnallisesti merkittävän rakennetun 

kulttuuriympäristön alueella (Valkeakosken keskusta ja asuinalueet / Valtatien ympäristö ja 

Tehtaan kenttä). Alueen sijaitessa maakunnallisesti merkittävän rakennetun 

kulttuuriympäristön alueella, tulee suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota rakennetun 

kulttuuriympäristön arvoihin, maisemaan ja uusien rakennusten sopivuuteen alueella ja 

huomioida ne kaavamääräyksissä. Maakunnallisten arvojen takia kuuluu asemakaava 

ELY-keskuksen MRL 18.2 § mukaisen valvontatehtävän piiriin. Suunnitelma ei saa 

heikentää maakunnallisia arvoja alueella. 

Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kaavoituksen yhteydessä 

tulee tämän takia laatia MRL 54§:n mukainen yleiskaavallinen tarkastelu. 

ELY-keskus pitää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita 

kannatettavina. 
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ELY-keskus pyytää varaamaan tilaisuuden lausunnon antamiseen 

asemakaavaehdotuksesta. 

Vastine: 

Kaavasuunnittelussa tullaan huomioimaan hankkeen sijainti maakunnallisesti merkittävällä 

rakennetun ympäristön alueella kaavan vaikutusten arvioinnissa sekä laatimalla 

Kauppakeskus Koskikarasta inventointi. 

Alue sisältyy Keskustan osayleiskaavan alueelle, joka on edennyt hyväksymisvaiheeseen 

ja tullee saamaan lainvoiman asemakaavaprosessin edetessä. Keskustan osayleiskaava 

vahvistetaan oikeusvaikutteisena. Kaava tukeutuu yleiskaavatyön selvityksiin ja 

kaavaratkaisuihin eikä kaavoittaja näin ollen näe tarpeelliseksi erillisen yleiskaavallisen 

tarkastelun laatimista. 

Mielipide #1: 

Kortteli ja naapuritontteihin vaikutus 

Prisman laajennus tulee vaikuttamaan erityisesti korttelin laajennettavan alueelle jääviin 

kahteen tonttiin, jossa sijaitsee kolme rakennusta ja asumista. 

Tästä laajennuksesta syntyy merkittävää haittaa kyseisille kiinteistöille ja asumiselle, 

koska pihamaiseman metsikkö kukkuloineen tulee muuttumaan kauppakeskukseksi. 

Muutos tulee aiheuttamaan myös merkittävää melua lisääntyvänä liikennöintinä ja 

kauppakeskuksen infrasta syntyvällä meluhaitalla sekä mahdollisilla muilla 

käyttökuormituksen aiheuttamilla haitoilla. Tämä kokonaisuus tulee laskemaan kyseisten 

kiinteistöjen arvoa sekä heikentämään merkittävästi asumismukavuutta, joten tämä seikka 

on ehdottomasti huomioitava suunnittelussa sekä päätöksiä tehtäessä. 
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Alla olevassa kuvassa on esitetty sinisellä kortteliin jäävät kaksi muuta tonttia: 

 

Muutoksella on myös merkittävä maisemallinen muutos, kuten yleiskuvauksessa todettiin: 

alue on osa maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä Valkeakosken 

keskustassa. Maisemasta tulee katoamaan kukkula puustoineen. 

Erityismainintana; laajennuksen malli kummastuttaa, koska laajennuskokonaisuus tulee 

olemaan malliltaan ”pitkula”. 

Ajoväylän muutos Kauppakeskus Koskikaraan 

Julkisuudessa on esitetty, että ajoliittymä Kauppakeskus Koskikaraan siirrettäisiin 

Tehtaankadulta Valkeakoskenkadulle. Sijainti on erikoinen, koska liikennevalot sijaitsevat 

Tehtaankadun ja Valkeakoskenkadun risteyksessä. Esimerkkinä: Jos kuvitellaan, että 

tulevaisuudessa autoilija lähtee Koskikaran parkkipaikalta ja haluaa Tehtaankadulle, siinä 

on heti isompi tukos Valkeakoskenkadun liikennevaloissa, jos liikennettä on muutamaa 

autoa enemmän. 

Muutos vaikuttaa myös Valkeakoskenkadun alkupään liikenteen merkittävään 

lisääntymiseen.  
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Toiveet 

Toivomme rakentavaa yhteistyötä ja naapuruston huomioimista edellä mainituilla asioilla 

sekä mahdollisista haitoista aiheutuvaa korvausmenettelyä. 

Vastine: 

Kaavamuutoksella ollaan mahdollistamassa Kauppakeskus Koskikaran laajentamista niin, 

että Koskikarassa toimiva S-Market on mahdollista muuttaa Prismaksi. Muutos tulee 

lisäämään jonkin verran kiinteistöllä tapahtuvaa liikennöintiä. Kyse on kuitenkin 

ydinkeskustassa sijaitsevasta liikekeskuksesta, jossa liikennöintiä on jo nykyiselläänkin 

eikä lisääntymistä voida pitää merkittävänä rakentamisaikaa lukuunottamatta. 

Huoltoliikenne tulee jatkossa jakautumaan Piirilänkadun ja Tehtaankadun kesken, joten 

osa huoltoliikenteestä siirtyy pois Piirilänkadulta. Prisman lastauspiha sekä siihen liittyvä 

liikenne tulee suunnitelmien mukaan sijoittumaan Tehtaankadun puolelle. 

Kaavamuutos ei ulotu mielipiteessä mainittujen kiinteistöjen alueelle eikä heikennä 

kiinteistöjen mahdollisuutta asemakaavan mukaiseen käyttöön. Maankäyttö- ja 

rakennuslaki ei tunne korvausmenettelyä, mikäli maanomistajan mahdollisuutta 

kiinteistöään koskevan asemakaavan toteuttamiseen ei ole rajoitettu. Palvelutarjonnan 

lisääntyminen saattaa jopa vaikuttaa korottavasti läheisten kiinteistöjen arvoon. 

Mielipiteessä mainitun kukkulan kohdalla on voimassa olevan kaavan mukaisena 

käyttötarkoituksena teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Suunnitelmien 

perusteella kukkulan laelle on tarkoitus jättää siellä jo oleva pysäköintialue ja 

Tehtaankadun ja Valkeakoskenkadun kulmassa olevalle tontille osoitetaan rakennusala 

autojen automaattipesulalle. Näin ollen käyttötarkoitus lievenee nykyisestä. Kukkulaa 

leikataan hieman, jotta liikekeskuksen huoltoliikenne saadaan järjestettyä turvallisesti 

myös laajennuksen jälkeen. Kukkulan luontaisia korkeuseroja tullaan käyttämään 

ajorampin pohjana. 

Kaavamuutostyön yhteydessä tutkitaan liikennejärjestelyt liikenneturvallisuus ja toimivuus 

sekä kokonaisuus huomioon ottaen. Valkeakoskenkadulta avataan yksi uusi 

ajoneuvoliittymä Kauppakeskus Koskikaran katolla sijaitsevalle pysäköintikannelle. 

Olemassa olevia ramppeja tai liittymiä ei kuitenkaan olla sulkemassa, joten uuden liittymän 

kautta tulee tapahtumaan vain osa pysäköintikannelta pois kulkevasta liikenteestä.  
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LIITE 4: Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta: 908 Valkeakoski 

Täyttämispäivämäärä: 7.11.2022 

Kaavan nimi: Prisman laajennus 

Kunnan kaavatunnus: 542 

Kaavan alueen pinta-ala (ha): 1,5646 

Uusi asemakaavan pinta-ala (ha): 0 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala (ha): 1,5646 

Aluevaraukset Pinta-

ala  

(ha) 

Pinta-

ala  

(%) 

Kerrosala 

(k-m2) 

Tehokkuus 

(e) 

Pinta-

alan 

muut.  

(ha +/- 

Kerrosalan 

muut.  

(k-m2 +/-) 

Yhteensä 1,5647 100 17600 1,12 0,00 0 

A yhteensä     -0,0918 -400 

K yhteensä 1,2952 82,8 17400 1,34 +0,0948 +2900 

T yhteensä     -0,2694 -2700 

L yhteensä 0,2694 17,2 200 0,07 -0,2664 200 
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Kuva: Asemakaavan seurantalomake 
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Kuva: Asemakaavan alamerkinnät  
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Liite 5. Koskikaran rakennusinventointi / Outi 

Kanerva 2022 

Liittyy asemakaavaan 542, Prisman laajennus, Valkeakoski 

Pirkanmaan Osuuskauppa ja Kiinteistöosakeyhtiö Valkeakosken Liikekeskus 

ovat anoneet asemakaavamuutosta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa 

Kauppakeskus Koskikarassa sijaitsevan S-Marketin muutos ja laajentaminen 

Prismaksi. Kauppakeskuksen kiinteistöt sijaitsevat Pirkanmaan 

maakuntakaavan 2040 mukaisella maakunnallisesti arvokkaan rakennetun 

kulttuuriympäristön alueella Valkeakosken keskusta ja asuinalueet / Valtatien 

ympäristö ja Tehtaan kenttä. 

 

Alueelta on vuonna 2016 laadittu rakennetun ympäristön selvitys (FCG 

Suunnittelu ja Tekniikka Oy), mutta Koskikaran kauppakeskusta ei 1990-luvun 

rakennuksessa ole siinä selvityksessä arvotettu.  

 

Tämän inventoinnin tarkoituksena on tunnistaa Kauppakeskus Koskikaran 

arvot osana Valtakadun maakunnallisesti arvokasta rakennettua 

kulttuuriympäristöä. 
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1.1 Kauppakeskus Koskikara 

 

Kiinteistötunnukset 908-1-17-21 ja 908-1-17-22 

Osoite Valtakatu 9-11 

 

Antti Tähtinen Arkkitehtitoimisto Antti Tähtinen Ky:stä on suunnitellut vuonna 

1993 valmistuneen ja käyttöönotetun Kauppakeskus Koskikaran. 

 

Rakennuspaikalla on aiemmin ollut vuonna 1952-1955 rakennettu Keski-

Hämeen Osuuskauppa, jossa oli myös hotellitoimintaa. 

 

Kuva 1. Keski-Hämeen rakennus (kuva kopioitu osoitteesta 

www.kotiseutuarkisto.fi) 

Ennen vuotta 1952 rakennettua Keski-Hämeen rakennusta paikalla sijaitsi 

Keski-Hämeen Osuuskauppa. 
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Kuva 2. Keski-Hämeen Osuuskauppa (kuva kopioitu osoitteesta 

www.kotiseutuarkisto.fi) 

 

Nykyisen Koskikaran liikekeskuksen on suunnitellut arkkitehti Antti Tähtinen 

Arkkitehtitoimisto Antti Tähtinen Ky:stä. Rakennus on valmistunut kesäkuussa 

vuonna 1993. 

 

Kuva 3. Rakennusluvan asemapiirros 8.11.1991 
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Kuva 4. Rakennusluvan julkisivukuva 8.11.1991 

 

Rakennus on pääosin alkuperäisen rakennusluvan mukainen edelleen. 

Valmistumisen jälkeiset myönnetyt rakennusluvat ovat koskeneet julkisivujen 

mainoslaitteita, kauppakeskuksen sisäisiä tilamuutoksia, sisäänkäyntien 

uusimisia sekä paikoituskannen pintamateriaalien perusparannuksia. 

 

Kuva 5. Kauppakeskus Koskikaran julkisivu idän suunnasta kuvattuna 

10/2022 
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Rakennuksen VTJ:n mukainen kerrosala on 12 379 m2 ja kokonaisala 18 862 

m2. Rakennus on rekisteröity liike- ja tavarataloksi. Maanpäällisiä kerroksia 

rakennuksessa on kolme ja maanalaisia yksi, jossa on pysäköintihalli, 

väestönsuojatiloja, sosiaalitiloja ja teknisiä tiloja sekä yksi liiketila. 

 

Kaupalliselta tarjonnalta Kauppakeskus Koskikara on yksi Valkeakosken 

tärkeimmistä yksittäisistä rakennuksista yhdessä Torikeskuksen kanssa ja 

torin vastakkaisille laidoille sijoittuneina ne muodostavat palvelukeskustan 

sydämen. 

 

Rakennus edustaa tavanomaista 1990-luvun liikerakentamista ja on ottanut 

paikkansa Valtakadun rakennetussa ympäristössä antaen katukuvaan ajallista 

kerroksellisuutta. Rakennus on tuoreemmalta vuosikymmeneltä kuin valtaosa 

muista Valtakadun rakennuksista ja nykyaikaisena rakennuksena kestää hyvin 

muutoksia. Kauppakeskuksen sisätilojen muutoksilla tai laajennuksella 

korttelin sisäosiin ei ole vaikutuksia Valtakadun maakunnallisesti 

arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. 
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Liite 6. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun 

muistio 

Koskikaran laajennus, asemakaavamuutos 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu  

Aika   3.10.2022, klo 10-10.40 

Paikka  Teams 

Läsnä  Paula Piirainen Pirkanmaan ELY-keskus 

  Esa Hoffren  Pirkanmaan ELY-keskus 

Hanna Djupsjöbacka Pirkanmaan liitto 

 Miinu Mäkelä Pirkanmaan maakuntamuseo 

 Sirpa Jokela Valkeakosken kaupunki 

Outi Kanerva Valkeakosken kaupunki 

  Julia Kurkilahti Valkeakosken kaupunki 

  Raino Pesu  Pirkanmaan Osuuskauppa 

  Pasi Sammaljärvi Arkkitehtitoimisto Q’Ark  

  Anu Kirjonen Arkkitehtitoimisto Q’Ark 

   

Asiat 

Hankkeen esittely ennen viranomaisten keskustelua. Raino Pesu Pirkanmaan 

Osuuskaupan edustajana ja Pasi Sammaljärvi ja Anu Kirjonen 

Arkkitehtitoimisto Q’Arkilta esittelivät Prisman laajentamisen hanketta. Pesu, 

Sammaljärvi ja Kirjonen poistuivat tapaamisesta ennen viranomaiskeskustelun 

alkua. 

 

1. Järjestäytyminen ja osanottajat 

- Esiteltiin osallistujat 

- Puheenjohtajana toimii Esa Hoffren ja sihteerinä Outi Kanerva 

 

2. Kaavahankkeen esittely 

- Outi Kanerva esitteli suunnittelualueen voimassa olevan 

kaavatilanteen 
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3. Viranomaismielipiteet 

 

Pirkanmaan Liitto/ Hanna Djupsjöbacka  

- Maakuntakaavassa suunnittelualue C-merkinnällä, Valkeakosken 

kaupungin osalta ei ole osoitettu enimmäisrajaa kaupan 

suuryksikön kerrosneliömäärälle. 

- On hyvä, että kaupan suuryksikkö sijoittuu nimenomaan 

keskustaan. 

- Maakuntakaavan yhteydessä ei ole arvotettu 1970-luvun jälkeen 

rakennettuja rakennuksia, Koskikaran rakennuksen arvotus olisi 

hyvä tehdä kaavamuutoksen yhteydessä. 

- Korttelialueen sisälle sijoittuva laajennus on hyvä. 

 

Pirkanmaan maakuntamuseo/ Miinu Mäkelä  

- Laajennus korttelin sisälle ok, samoin kaupan suuryksikön 

sijoittuminen keskusta-alueelle. 

- Kulttuuriympäristöarvojen vaikutus lisättävä OAS:iin. 

- Asemakaavatasoinen selvitys Koskikaran merkittävyydestä ja sen 

arvottaminen lisättävä kaavamateriaaliin. Myös sisätiloista tietoa 

pääaulatilan osalta. 

- Arkeologian osalta ei huomautettavaa eikä selvitystarpeita. 

 

Pirkanmaan Ely-keskus/ Paula Piirainen 

- Saman kaltaisia kommentteja kuin Pirkanmaan liitolla ja 

Pirkanmaan maakuntamuseolla. 

- Kaupan suuryksikön sijainti keskustassa kannatettavaa ja 

laajentumissuunta hyvä korttelin sisäpuolelle. 

- Rakennuksen arvottaminen olisi hyvä tehdä. 

- Laaditut ja tulevat selvitykset esille OAS:iin. 

- Sisältyy ELY:n toiminta-alueen piiriin maakunnallisesti 

arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä. 

 

4. Jatkotoimenpiteet 

- Lisätään esille tulleet asiat OAS:iin. 

- OAS lähtee lausunnoille nähtävilläolon yhteydessä, 

lisäkommentteja lausuntojen yhteydessä. 

- Kaavamateriaaleihin ajankohtainen selvennys 

konsultointivyöhykkeestä. 

- Liikenteellinen selvitys kaavatyön aikana. 
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- Mahdollinen työneuvottelu sovitaan erikseen, mikäli tarvetta. 

5. Muut mahdolliset asiat 

- Ei tullut esille muita asioita. 

 

6. Neuvottelun päättäminen 

 

- Puheenjohtaja päätti neuvottelun klo 10:40 

 

Jakelu Osallistujat 
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