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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan tavoitteet sekä 
sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Nousiaisten kunnassa. Kaava-alue rajautuu poh-
joisessa ja lännestä erillispientalojen alueeseen, etelässä Moisiontiehen. 
Luoteessa suunnittelualuetta rajaa laaja peltoalue. Idästä alue rajautuu 
pelto- ja puistoalueisiin. Suunnittelualueelle on valtatie 8:lta (Rauman val-
tatie) matkaa noin 900 metriä. 

Asemaavan muutos koskee Nousiaisten kunnan omistamia kiinteistöjä 538-
427-1-157, 538-427-1-183, 538-427-1-221 ja osaa kiinteistöistä 538-427-
1-184, 538-427-1-185, 538-427-1-222 ja yksityisten omistamia kiinteistöä 
538-427-1-235, osa kiinteistöistä 538-427-1-30 ja 538-427-1-187 sekä tie-
aluetta 538-895-1-2414. 

Kaava-alueella sijaitsee Henrikin yhtenäiskoulu, jossa toimii tällä hetkellä 
vuosiluokat 5-9 sekä Nousiaisten lukio ja suunnittelualueen itäosassa Pe-
rusturvakuntayhtymä Akseli. Suunnittelualueen läheisyydessä Moisiontien 
toisella puolella sijaitsee Nousiaisten kirjasto. Suunnittelualueen pinta-ala 
on yhteensä noin 8,8 hehtaaria. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja. ©MML 



Nosto Consulting Oy  3 (15) 

Nousiaisten kunta: Henrikin koulun asemakaavan muutos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  1.11.2019 

 
Kaava-alueen ohjeellinen rajaus sinisellä: 

 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja. ©MML 
 
Kaava-alueen ohjeellinen rajaus keltaisella: 

 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö ja maisema 

Kaava-alue sijaitsee kunnan keskustassa. Suunnittelualueen asemakaavoi-
tetulla osalla muutamalla ruohikkokaistaleella kasvaa puita, mutta suurin 
osa alueesta on joko parkkipaikkoja tai hiekkakenttää sekä rakennettua ym-
päristöä. Suunnittelualueen kaavoittamattomat alueet ovat peltoa. 

Suunnittelualue kuuluu kulttuuriympäristöjen tai maiseman kannalta maa-
kunnallisesti tärkeään alueeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueella 
sijaitseva hiekka-
kenttä ja takana 
avautuva pelto-
maisema. Kuva: 
Pasi Lappalainen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puita suunnittelu-
alueen koulun pi-
halla. Kuva: Pasi 
Lappalainen 
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Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue sijaitsee Nousiaisten keskustassa ja koulun lisäksi alueella 
sijaitsevat muun muassa Nousiaisten kunnantalo, Perusturvakuntayhtymä 
Akseli sekä kirjasto. Hallinto- ja palvelurakennusten lisäksi alueella sijaitsee 
pientaloja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulurakennus 
ja osa hiekka-
kenttää kuvan 
alareunassa. 
Kuva: Pasi 
Lappalainen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulurakennus 
kuvattuna 
Moisiontieltä. 
Kuva: Pasi 
Lappalainen 
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Koulurakennus 
lännestä kuvat-
tuna. Kuva: Pasi  

 

Suunnittelualueen ympäristössä sijaitsevia rakennuksia. Kuvat: Pasi Lappalainen 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 
2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueiden-
käyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö vahvisti 20.3.2013 maakuntavaltuuston 10.12.2010 
hyväksymät Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja 
Vakka-Suomen maakuntakaavat. Kaavat muodostavat yhdessä Turun kau-
punkiseudun, Salon seudun maakuntakaavojen ja Salo-Lohja -oikoradan 
vaihemaakuntakaavan kanssa Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaa-
van. Kaavat korvaavat alueille vahvistetut seutukaavat. Kaava-alueet käsit-
tävät seuraavat kunnat: Loimaa, Aura, Koski Tl, Marttila, Oripää, Pöytyä, 
Tarvasjoki, Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa, 
Masku, Mynämäki, Naantali (osa), Nousiainen, Rusko (osa), Sauvo, Ke-
miönsaaren kunta ja Länsi-Turunmaan kaupunki. 

Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

Lähde: Varsinais-Suomen maakuntakaava 
 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A).  
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TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 

Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti 
merkittävät asumisen ja muiden taajamatoiminto-
jen alueet. 

Sisältää asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukes-
kuksia, työpaikka-alueita ja ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomia, pienehköjä teollisuusalueita sekä 
seututeitä pienempiä liikenneväyliä, lähivirkistys-
alueita sekä erityisalueita. 

 

Suunnittelualue kuuluu raideliikenteeseen tukeutuvaan taajamatoimintojen 
kehittämisen kohdealueeseen sekä kulttuuriympäristöjen tai maiseman 
kannalta tärkeään alueeseen. 

 

 

RAIDELIIKENTEESEEN TUKEUTUVA TAAJAMATOI-
MINTOJEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Alueen maankäyttöä kehitetään ja se mitoitetaan 
paikallisjunaliikenteen toimintaedellytyksiä suosi-
vaksi. 

 

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN KAN-
NALTA TÄRKEÄ ALUE 

Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti 
arvokkaat maisema-alueet. 

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Maisema-arvojen tulee olla lähtökohtana alueelle 
laadittaville suunnitelmille ja toimenpiteille. 

Suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla 
maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä ja ottaa 
huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön omi-
naispiirteet. Maisemaan vaikuttavien suunnitelmien 
ja hankkeiden (korkeiden rakennelmien) yhtey-
dessä maisemavaikutukset tulee erikseen arvioida. 

Rakentamisen manneralueella tulee kohdistua au-
keamien reunoille olemassa olevaan rakenteeseen 
tukeutuen ja edistää peltojen, niittyjen ja muiden 
avoimien maisematilojen säilymistä. 
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Rakentamisen rannikolla ja saaristossa tulee olla 
alueen kulttuuriperintöön tukeutuvaa. 

 

Suunnittelualueelle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti ja yhdystie.  

 

  OHJEELLINEN ULKOILUREITTI 

  SUUNNITTELUMÄÄRÄYS: 

Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa tulee 
osoittaa reitin lopullinen sijainti. 

 

YHDYSTIE TAI -KATU 

 

Vaihemaakuntakaava 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihe-
maakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja maakuntahallitus on päätök-
sellään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on 
saanut lainvoiman. Kaavamuutosalue on merkitty vaihemaakuntakaavaan 
taajamatoimintojen alueeksi (A), ja se kuuluu taajamatoimintojen kehittä-
misen kohdealueeseen.  

Kaava-alue vaihemaakuntakaavassa (rajattu keltaisella): 

Lähde: Vaihemaakuntakaavakartta  
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Yleiskaava  

Suunnittelualueella on voimassa 8.6.2015 hyväksytty ja 29.12.2016 lain-
voiman saanut oikeusvaikutteinen Keskustan ja kirkonseudun osayleis-
kaava.  

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti osayleiskaavassa (punaisella): 

 

Lähde: Nousiaisten Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava 

 
Suunnittelualuetta koskevat seuraavat osayleiskaavan merkinnät ja mää-
räykset: 

 



Nosto Consulting Oy  11 (15) 

Nousiaisten kunta: Henrikin koulun asemakaavan muutos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  1.11.2019 

 
 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Nousiaisten kunnanvaltuuston 27.9.2004 
hyväksymä Henrikin koulu – vanhainkoti- asemakaavanmuutos ja raken-
nuskaava Nummi, keskusta I, hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.12.1975 
sekä rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos, osa-alueet Nummi I-IV, 
hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.3.1988. 
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Ote asemakaavayhdistelmästä, jossa suunnittelualue rajattu sinisellä: 

 

Lähde: Nousiaisten kunnan asemakaavayhdistelmä 

Kaava-alue on voimassa olevissa asemakaavoissa opetustoimintaa palvele-
vien rakennusten aluetta (YO), sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvele-
vien rakennusten aluetta (YS), rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennus-
ten aluetta (AR-2), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten aluetta (ET) sekä puistoaluetta (P).  

Alueelle on kohdistettu myös jalankululle ja pyöräilylle varattu tie, jolla 
huoltoajo on sallittu sekä ohjeellinen jalankululle ja pyöräilylle varattu tie, 
jolla huoltoajo on sallittu.  

 

Alueella on merkitty ohjeellisia pysäköintipaikkoja sekä maanalaista johtoa 
varten varattu alueen osa. 
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Muinaismuistot 

Alueella ei ole tiedossa muinaismuistolainsäädännön mukaisia muinaisjään-
nöksiä.  

Rakennusjärjestys 

Nousiaisten kunnassa on voimassa 24.6.2014 voimaan tullut rakennusjär-
jestys. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaa-
van pohjakartta. 

2.2 Tavoite 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa suunnitellun yhtenäiskou-
lun uudisosan rakentaminen 3-kerroksisena. Asemakaavamuutoksen yh-
teydessä tarkastellaan myös yhtenäiskoulun piha- ja liikunta-alueiden suun-
nittelua sekä liikennejärjestelyjä. 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallista tai merkittävää 
maakunnallista vaikutusta. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan nykytilanneselvitys. 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

- Ympäristölliset vaikutukset 
- Taloudelliset vaikutukset 
- Yritysvaikutukset 
- Sosiaaliset vaikutukset 
- Kulttuurivaikutukset 
- Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-
dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-
den toimialaa kaava koskee.  

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin: 
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 Suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomista-

jat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 
 Nousiaisten kunnan hallintokunnat 
 Varsinais-Suomen ELY-keskus 
 Varsinais-Suomen liitto 
 Varsinais-Suomen maakuntamuseo 
 Varsinais-Suomen pelastuslaitos 

Suunnittelualueen lisäksi kaavan vaikutusalueeseen kuuluvat välittömässä 
läheisyydessä olevat muut kiinteistöt. 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Huhtikuu 2019: Asemakaavan muutoksen laadinnan vireille tulo 
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja 
nähtäville yhdessä kaavan valmisteluaineiston 
kanssa kunnanvirastossa sekä internet-sivuilla, il-
moitus kunnan ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön 
osallisille. Aineisto pidetään kunnassa nähtävillä 30 
päivää, jonka aikana osalliset saavat lausua kaava-
luonnoksesta mielipiteensä, jotka otetaan mahdolli-
suuksien mukaan huomioon. 

Ehdotusvaihe 

Marraskuu 2019: Kaavaehdotus nähtäville. Kunta asettaa kaavaehdo-
tuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa 
siitä osallisille sekä kuuluttaa kunnan virallisissa il-
moituslehdissä ja internet-sivuilla, jolloin osalliset 
voivat tehdä vielä muistutuksen kaavaehdotuk-
sesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset vi-
ranomaisten lausunnot.  

 Muistutuksista ja lausunnoista laaditaan yhteenve-
dot ja vastineet. Muistutuksen tehneille, jotka ovat 
ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan 
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 
(MRL 65§). Mikäli ehdotusta olennaisesti muutetaan 
nähtävillä olon jälkeen, asetetaan tarkistettu ehdo-
tus uudelleen nähtäville. 

Hyväksymisvaihe 

Helmikuu 2020: Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-
mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-
taa Turun hallinto-oikeuteen. 
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5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-
sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 
puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

ins. (AMK) Antti Siirava 
puh. 045 634 2283, antti.siirava@nostoconsulting.fi 

Nosto Consulting Oy 
Brahenkatu 7, 20100 Turku 
 
Nousiaisten kunta: 

kunnanjohtaja Teemu Heinonen 
puh. 044 0110 123, teemu.heinonen@nousiainen.fi 

tekninen johtaja Jarmo Rauvola 
puh. 044 435 5400, jarmo.rauvola@nousiainen.fi 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 
osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 

 

 


