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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

NOUSIAISTEN KUNTA 
KANTOLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
Asemakaava koskee: 
Kiinteistöjä 538-443-8-43 ja 538-443-9-85 
 
Asemakaavan muutos koskee: 
Maa- ja metsätalousaluetta 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Korttelit 44 ja 45 sekä virkistys-, erityis-, liikenne- ja katualuetta. 
 
Suunnitteluorganisaatio 
Asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 
Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu _._.2019 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
on ollut nähtävillä _._.2019 –_._.2019 
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä _._.2019 – _._.2019 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä _._– _._.2019 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2019 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Nousiaisten kunnassa. Kaava-alue rajau-
tuu pohjoisessa Repolantiehen, idässä Santamalan-tiehen, län-
nessä peltoalueeseen ja etelässä asemakaavoitettuun pientaloale-
seen ja puistoalueeseen. Suunnittelualueelle on valtatie 8:lta (Rau-
man valtatie) matkaa noin 2 kilometriä. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 
2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa suunnittelualu-
eelle uusia pientalojen rakennuspaikkoja ja lähivirkistysaluetta. 
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Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallista tai merkit-
tävää maakunnallista vaikutusta. 
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2. Lähtökohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Nousiaisten kunnan keskustasta noin 2,5 
kilometrin päässä. Suunnittelualueen koko on noin 2,1 hehtaaria. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue koostuu lähinnä peltoalueesta, lukuun ottamatta 
alueella sijaitsevaa asuinrakennusta pihapiireineen sekä alueen 
länsiosassa sijaitsevaa metsikköä. Suunnittelualue rajautuu ase-
makaavoitettuun omakotitaloalueeseen. 

 

Suunnittelualueella sijaitsevaa peltoaluetta ja takana suunnittelualueeseen ra-
joittuva asemakaavoitettu pientalojen asuinalue. Kuva: Pasi Lappalainen 

 

Rakennettu ympäristö 

Alueella sijaitsee yksi asuinpientalo talousrakennuksineen sekä 
muuntamorakennus. 
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Suunnittelualueella sijaitseva asuinrakennus. Kuva: Pasi Lappalainen 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja tai suojeltavia ra-
kennuksia.  

Palvelut 

Lähimmät palvelut löytyvät Nousiaisten keskustasta noin 2,5 kilo-
metrin päästä. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on osittain yksityisessä ja osittain kunnan omis-
tuksessa. Yksityisen maaomistajan ja Nousiaisten kunnan kesken 
on allekirjoitettu 3.7.2019 kaavoituksen käynnistämissopimus. 

Kaava-alueen toteuttamisesta on tarkoitus sopia maankäyttösopi-
muksella maanomistajien ja Nousiaisten kunnan kesken sen jäl-
keen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. 

Tekninen huolto 

Kaava-alueella sijaitsee vesijohtoverkosto, viemäriverkosto rajoit-
tuu lähes kaava-alueen rajalle. 
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Liikenne 

Suunnittelualue sijaitsee Repolantien varrella. Alue rajoittuu San-
tamalantiehen, joka johtaa Santamalan asuinalueelle. Alueella on 
vähäistä paikallisliikennettä. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 
maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsi-
nais-Suomen maakuntakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaa-
vassa taajamatoimintojen aluetta (A).  

 

Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 
Lähde: Varsinais-Suomen maakuntakaava 
 
 

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 

Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti 
merkittävät asumisen ja muiden taajamatoiminto-
jen alueet. 
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Sisältää asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukes-
kuksia, työpaikka-alueita ja ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomia, pienehköjä teollisuusalueita sekä 
seututeitä pienempiä liikenneväyliä, lähivirkistys-
alueita sekä erityisalueita. 

Vaihemaakuntakaava 

Suunnittelualue kuuluu Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaa-
vassa taajamatoimintojen (A) alueeseen. Varsinais-Suomen taaja-
mien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava 
on hyväksytty 11.6.2018 ja maakuntahallitus on päätöksellään 
27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on 
saanut lainvoiman.  

 
Kaava-alueen sijainti vaihemaakuntakaavassa: 

 
Lähde: Vaihemaakuntakaavakartta 
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Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Keskustan ja 
kirkonseudun osayleiskaava, joka on hyväksytty 8.6.2015 ja saa-
nut lainvoiman 29.12.2016. Suunnittelualue on osayleiskaavassa 
pientalovaltaisten asuinrakennusten aluetta (AO) sekä lähivirkis-
tysaluetta (VL). Alueen sivuuttaa myös yhdystie ja kevyen liiken-
teen reitti. Lisäksi alueelle kohdistuu vesi- ja ilmajohtomerkinnät. 
Alueelle sijoittunut ilmajohto on purettu jo aiemmin. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osayleiskaavassa: 

 

Lähde: Nousiaisten Keskustan-kirkonseudun osayleiskaavakartta. 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Nousiaisten kunnanvaltuuston 
13.12.2004 hyväksymä Santamalan asemakaava ja asemakaavan-
muutos. Kaava-alue on voimassa olevassa asemakaavassa maa- ja 
metsätalousaluetta (M).  

Ote asemakaavamuutoskartasta, jossa suunnittelualue rajattu si-
nisellä:  

 

Lähde: Nousiaisten kunnan asemakaavayhdistelmä 

  

Alueelle on kohdistettu myös merkinnät näkemäalueesta sekä liit-
tymäkieltoa osoittava katualueen rajan osa. 
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Rakennusjärjestys 

Nousiaisten kunnassa on 24.6.2014 voimaan tullut rakennusjärjes-
tys. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueesta laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
nen kaavan pohjakartta ennen kaavaehdotuksen nähtäville asetta-
mista. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloit-
teesta.  

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa suunnittelualu-
eelle uusia pientalojen rakennuspaikkoja ja lähivirkistysaluetta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 6.8.2019. 

Viranomaisyhteistyö 

 (TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Kunnanhallitus on päättänyt kaavamuutoksen vireilletulosta 
27.5.2019 § 142. Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä, 
kunnan verkkosivuilla sekä kuuluttamalla _._.2019 Vakka-Suomen 
Sanomissa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 20.8.2019 päivätty kaa-
valuonnos ovat olleet nähtävillä _._.–_._.2019 Nousiaisten kun-
nantalolla ja kunnan verkkosivuilla. 

Kaavaehdotus 

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt _._.2019 päivätyn kaava-
ehdotuksen kokouksessaan pp.kk.2019 § nn. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.____. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavassa on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta (AO), lähi-
virkistysaluetta (VL), energiahuollon aluetta (EN), liikennealuetta 
(LT) sekä katualuetta. 

Asemakaavassa on päädytty osoittamaan Nousiaisten Keskustan-
kirkonseudun osayleiskaavan vastaisesti lähivirkistysalueelle eril-
lispientalojen asuinalue. Alue on johdonmukainen jatke jo ole-
massa olevaan Santamalan asuinpientalojen alueeseen. Asema-
kaavassa osoitetaan myös lähivirkistysaluetta. Ratkaisu on kau-
pungin tahtotilan mukainen. 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 2,16 hehtaaria.  

Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä: 2782 k-m². 

Kaava-alueen yksityiskohtaisempi mitoitus on esitetty asemakaa-
van seurantalomakkeella (liite 1). 

Palvelut 

Kaavamuutos tukeutuu palvelujen osalta Nousiaisten keskustan 
palveluihin, jotka sijaitsevat noin 2,5 kilometrin päässä kaavamuu-
tosalueelta.  

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-
jeiden mukaisia. 

Korttelialueet 

Suunnittelualueelle on osoitettu yksi opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten rakennuspaikka (YO). 

Korttelit 44 ja 45 
 

 
Kaavassa on annettu määräyksiä koskien mm. rakennusoikeutta, 
pysäköintialuetta sekä kerroslukua. 
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Virkistysalueet 

 

Virkistysalueet 

 

Liikenne- ja katualueet 

 

Kadut 

Kaavamuutoksessa osoitettaan yksi uusi katu. 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa osoitetaan 7 uutta erillispientalojen rakennuspaikkaa. 

Nousiaisten väestöennusteen mukaan alueen väkiluku tulee kasva-
maan vuoteen 2040 mennessä liki 5000:een asukkaaseen. 

Lähde: Lounaistieto, väestötilastot 
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Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue tukeutuu viereiseen erillispientalojen asemakaava-alu-
eeseen. Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntaraken-
teeseen.  

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. 

Liikenne ja liikenneturvallisuus 

Kaavamuutos tukeutuu alueella olemassa oleviin liikenneyhteyksiin 
ja -järjestelyihin. Kaavassa osoitetaan yksi uusi tonttikatu. Liiken-
nöinti kaava-alueelle toteutetaan osaltaan Repolantieltä ja osaltaan 
Santamalantieltä. Kaava ei lisää liikennettä alueella merkittävästi.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 
rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Kaavamuutoksella ei 
ole merkittäviä vaikutuksia alueen rakennettuun ympäristöön. 

Tekninen huolto 

Kaava-alue on liitettävissä kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. 

Virkistys 

Kaavassa on osoitettu lähivirkistysaluetta suunnittelualueen etelä-
osaan rajautuen eteläpuolen asemakaava-alueen erillispientalojen 
ja suunnittelualueen erillispientalojen korttelialueiden väliin. Virkis-
tysalueeksi on osoitettu myös metsikkö suunnittelualueen länsi-
osasta. 

Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, eikä kaava-
alue ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokasta maisema-
aluetta. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 
vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 
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Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai turvallisuu-
teen, eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin tai kuntatalouteen. 



Nosto Consulting Oy  18 (18) 

Nousiaisten kunta: Kantolan asemakaava ja asemakaavan muutos  
Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  20.8.2019 

 

5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaava-
selostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on tul-
lut kuulutuksella voimaan. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Nousiaisten 
kunta. 

 

 

Turussa _._.2019 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen  Antti Siirava  
dipl.ins.   ins. (AMK) 

 


