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Nousiaisten kunta: Nummen koulun asemakaavan muutos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  19.3.2020 

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

1. Suunnittelualue 

Asemakaavan muutos koskee voimassa olevan asemakaavan kortteleita 13, 
14 ja 34.  

Asemaavan muutos koskee kiinteistöjä 538-428-13-7 Ketola, 538-444-1-
16 Kalliola, 538-428-3-3 Aittomäki, 538-428-3-24 Aittomäki I, 538-428-13-
92 Uutunmäki, 538-428-8-13 Tienhaara, 538-428-3-11 Omakallio, 538-
428-3-7 Kallipää, 538-428-3-23 Torimäki, osaa kiinteistöjä 538-428-2-67 
Mulja, 538-895-1-2415 Nummenkylä yhdystie, 538-428-8-82 Ylitalo, 538-
428-8-62 Pappila ja 538-428-1-8 Äijälä sekä määräaloja 538-428-13-7-
M602, 538-444-1-16-M601 ja 538-428-2-67-M601.  

Suunnittelualue sijaitsee Nousiaisten kunnan keskustan tuntumassa. 
Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Mietoistentiehen, idässä Nummentiehen, 
etelässä omakotitaloalueeseen sekä Postipolkuun ja Koulutiehen ja lännessä 
Mäkiläntiehen. Suunnittelualueelle on valtatie 8:lta (Rauman valtatie) mat-
kaa noin 300 metriä ja Lemuntieltä noin 600 metriä. 

Suunnittelualueella sijaitsee Nummen koulurakennus, nykyisen Henrikin 
yhtenäiskoulun toimipiste, joka tarjoaa opetusta esiopetuksesta neljänteen 
vuosiluokkaan. Suunnittelualueella sijaitsee lisäksi maatilatalouden raken-
nuksia ja omakotitaloalueita. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 
4,0 hehtaaria. 
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Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 
Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja. ©MML 
 
Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti ilmakuvassa: 

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

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

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

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö ja maisema 

Kaava-alue sijaitsee lähellä kunnan keskustaa. Suunnittelualueen keskellä 
sijaitsee koulurakennus, jonka ympärillä on hiekkakenttä ja asfaltoitu park-
kipaikka-alue. Koulualueen ulkopuolella kasvaa runsaasti puita ja kasvilli-
suus tuo maisemaan metsäisyyttä. Omakotialueen pihoilla on pääsääntöi-
sesti hoidettuja nurmialueita ja myös maatilatalouden pihapiirit ovat nur-
mikkovaltaisia. Suunnittelualueen pohjoisosassa Moisiontien varrella sijait-
see muutama peltoalue.  

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokasta mai-
sema-aluetta, Nousiaisten ja Hirvijoen kulttuurimaisemaa. Maisema-alueen 
arvo perustuu Hirvijoen yläjuoksun viljelylaakson erittäin vanhaan asutus- 
ja maankäytön historiaan sekä lounaisosan laakeaan merenpohjasavikkojen 
viljelytasankoon. Lisäarvoa alueelle antaa luonnoltaan ja linnustoltaan mo-
nipuolinen merenlahti, Lemun ja Nousiaisten vanhat kirkot ja kirkkomaise-
mat sekä alueen kyläasutuksen ja peltojen historiallinen jatkuvuus. Valtatie 
8 kulkee poikittain alueen halki ja tieltä on kauniit näkymät molempiin suun-
tiin. (Ehdotukset Varsinais-Suomen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-
alueiksi, 207.)  

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue sijaitsee Nousiaisten keskustan tuntumassa Mietoistentien, 
Nummentien ja Mäkiläntien, Postipolun ja osin Koulutien rajaamalla alu-
eella. Suunnittelualueella sijaitsee Nummen koulun (nykyinen Henrikin yh-
tenäiskoulu) koulurakennus sekä omakotitaloalueita. Suunnittelualueen si-
jaitsee myös maatilatalouden rakennuksia pihapiireineen.  

Suunnittelualueella sijaitsee kaksi paikallisesti merkittävää säilytettävää ra-
kennusta. Toinen on Kallipään torppa (sr 54), joka halottiin itsenäiseksi Kie-
rakkalasta 1927. Keskeissalipohjakaavaan perustuva asuinrakennus on pe-
räisin 1900-luvun alusta ja sisäpihalla on leveä aumakattoinen kuisti. Piha-
piirissä on myös hirsirakenteinen verstas-saunarakennus ja autotalli. Toinen 
säilytettävä rakennus on Pappila isojaon aikaisella paikallaan kylätontilla (sr 
67). 1700-luvun parituparakennus on purettu ja tilalle on rakennettu uusi 
päärakennus. Pihapiirin talousrakennukset ovat 1900-luvun alusta ja aitta 
1700-luvulta. Paikka on Varhaiskeskiaikaisen Santamalan pappilan paikka.  

Suunnittelualueen lähiympäristössä sijaitsee lisäksi yksi seudullisesti mer-
kittävä suojeltava rakennus, Kantatila vanhalla paikallaan kylätontilla (SR 
72) sekä yksi seudullisesti merkittävä rakennetun ympäristön ryhmäkoko-
naisuus, kyläraitti lähiympäristöineen (srr 3506). (Nousiaisten keskustan ja 
kirkonseudun osayleiskaavan liitteet 5 ja 5b.) 
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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.  

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi (A), joka sisältää asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukeskuksia, 
työpaikka-alueita ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia, pienehköjä teol-
lisuusalueita sekä seututeitä pienempiä liikenneväyliä, lähivirkistysalueita 
sekä erityisalueita. Suunnittelualue on osoitettu myös raideliikenteeseen tu-
keutuvaksi taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueeksi, jolla alueen 
maankäyttöä kehitetään ja se mitoitetaan paikallisjunaliikenteen toiminta-
edellytyksiä suosivaksi sekä kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tär-
keäksi alueeksi, jossa suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee alueella olla 
maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä ja ottaa huomioon maiseman ja 
kulttuuriympäristön ominaispiirteet. Suunnittelualueelle on osoitettu ohjeel-
linen ulkoilureitti ja vesihuollon yhteystarve. Suunnittelualueen läheisyy-
teen on maakuntakaavassa osoitettu kaksi seudullisesti merkittävää raken-
netun ympäristön kokonaisuutta/ryhmää/aluetta (srr 3506, 3507). 
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Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 

Lähde: Varsinais-Suomen maakuntakaava 
 

Suunnittelualuetta koskevat määräykset maakuntakaavassa:  
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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 sinisellä): 

 

Lähde: Vaihemaakuntakaavakartta  

 

 

 



Nosto Consulting Oy  9 (17) 

Nousiaisten kunta: Nummen koulun asemakaavan muutos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  19.3.2020 

 

 
 

 
 

Yleiskaava  

Suunnittelualueella on voimassa 8.6.2015 hyväksytty ja 29.12.2016 lain-
voiman saanut oikeusvaikutteinen Keskustan ja kirkonseudun osayleis-
kaava. Suunnittelualue on osayleiskaavassa osoitettu pientalovaltaisten 
asuinrakennusten alueeksi (AO), maatilojen talouskeskusten alueeksi (AM), 
opetusta palvelevien rakennusten alueeksi (YO) sekä sosiaalitointa ja ter-
veydenhuoltoa palvelevien rakennusten alueeksi (YS). Suunnittelualue on 
osayleiskaavassa osoitettu myös osaksi maakunnallisesti merkittävää kult-
tuuriympäristöä ja maisemaa, joiden ominaispiirteet tulee säilyttää. Suun-
nittelualueella sijaitsee kevyen liikenteen ja ulkoilureitti ja alueelle kohdis-
tuvat vesijohto- ja viemärimerkinnät. Suunnittelualueella sijaitsee lisäksi 
kaksi seudullisesti merkittävää säilytettävää rakennusta tai rakennusryh-
mää (sr) ja suunnittelualueella on rakentamiseen osoitettuja alueita, joilla 
ympäristö säilytetään (/s). 

Pieni osa suunnittelualueen länsiosasta on osoitettu osayleiskaavassa val-
tatie 8:n liikennemelualueeseen. 
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Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti osayleiskaavassa keltaisella: 

 
Lähde: Nousiaisten Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaavakartta. 

 
Yleiskaavamääräykset suunnittelualueella: 
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Osayleiskaavan yleisissä määräyksissä määrätään muun muassa, että 
osayleiskaavassa luonnon, muinaismuistojen tai kulttuuriympäristön kan-
nalta arvokkaaksi osoitetuilla alueilla ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa 
toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa. 

Rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127 mukaista purkamislupaa niillä 
alueilla, joilla ympäristö on osoitettu säilytettäväksi /s merkinnällä. 

Muuttuvan maankäytön alueilla asemakaavaa laatiessa tulee tehdä riittävät 
muinaisjäännösinventoinnit. 

Rakennusten sijoittamiseen rakennuspaikalla tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Uudet rakennukset tulee toteuttaa koon, muodon, materiaalien ja 
värityksen osalta siten, että ne sopivat ympäröivään maisemaan sekä taa-
jama- ja kyläkuvaan. 

Asemakaava 

Osalla suunnittelualueesta, korttelien 13 ja 14 alueella, on voimassa Nousi-
aisten kunnanvaltuuston 19.6.2006 hyväksymä Nummen asemakaava ja 
asemakaavan muutos. Osalla suunnittelualueesta, korttelin 34 alueella ja 
osalla liikennealuetta, on voimassa Nousiaisten kunnanvaltuuston 
15.11.1999 ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 6.3.2001 vahvistama 
Nummen asemakaava (laadittu kumotun rakennuslain mukaisena raken-
nuskaava). Osalla suunnittelualueesta on voimassa lääninhallituksen 
22.8.1988 vahvistama Nummen alueen rakennuskaava ja rakennuskaavan 
muutos.  

Suunnittelualue on voimassa olevassa Nummen asemakaavassa erillispien-
talojen korttelialuetta (AO), maatilojen talouskeskusten korttelialuetta 
(AM), opetustoimintaa, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien ra-
kennusten korttelialuetta (YOS) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Alueelle on 
osoitettu myös jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu sekä istutettava 
alueen osa, jossa kaavassa osoitetut liittymät sallitaan. Suunnittelualueelle 
on asemakaavassa osoitettu myös kaksi säilytettävää rakennusta (sr) sekä 
alue, jolla on kulttuurihistoriallisesti, kyläkuvallisesti ja maisemallisesti mer-
kittäviä rakennuksia tai muita miljööarvoja (/s). Osalla suunnittelualueesta, 
Nummen alueen rakennuskaavassa ja rakennuskaavan muutoksessa on 
osoitettu yleistä tietä vierialueineen (LYT). 

Osa suunnittelualueesta, kortteli 34, on voimassa olevassa rakennuskaa-
vassa osoitettu erillispientalojen alueeksi (AO) ja yleiseksi tieksi vierialuei-
neen (LYT). 
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta ja rakennuskaavasta: 

 
Lähde: Asemakaavakartta 

Asemakaavamääräykset suunnittelualueella: 
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Rakennusten tulee lisäksi soveltua väritykseltään ja julkisivumateriaaleil-
taan ympäröivään luontoon. Rakennusten tulisi olosuhteiden mukaan muo-
dostaa suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan toisiinsa sopivia ko-
konaisuuksia lähellä olevien rakennusten kanssa. 

Rakentamattomat korttelinosat on pidettävä hoidettuina ja istutettuina. 
Tontilla tulee säilyttää tai istuttaa puita ja pensaita niin, että niiden määrä 
on vähintään yksi tontin 100 neliömetriä kohti. 

Asemakaavassa on lisäksi määräyksiä autopaikkojen vähimmäismääristä: 

• AO-, AR-, AM-korttelialueet: vähintään kaksi asuntopaik-
kaa/asunto. 

• AL- ja ALK-korttelialueet: vähintään kaksi autopaik-
kaa/asunto ja yksi autopaikka kutakin liikekerrosalan 25 k-
m² kohti. 

• YOS- ja TVY-korttelialueet: vähintään yksi autopaikka/työ-
paikka. 

• YK-korttelialue: vähintään kaavassa lukuna osoitettu määrä. 

 

Rakennuskaavan määräykset suunnittelualueella: 
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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 tavoitteena on laajentaa AM-aluetta, järjestellä kaava-
muutosalueen sisäiset kulkuyhteydet tarkoituksenmukaisella tavalla sekä 
todentaa nykyinen tilanne kaavamuutosalueella. 

2.3 Kaavamuutoksen vaikuttavuus 

Laadittavalla asemakaavan muutoksella ei arvioida olevan sellaisia vaiku-
tuksia, että ne koskisivat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asi-
oita tai että ne olisivat valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kan-
nalta tärkeitä. 

2.4 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan nykytilanneselvitys. 

2.5 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. 
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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: 

• 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 

Lokakuu 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 

Huhtikuu 2020: Kaavaehdotus nähtäville. Kunta asettaa kaavaehdo-
tuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa 
siitä osallisille sekä kuuluttaa kunnan virallisissa il-
moituslehdissä, jolloin osalliset voivat tehdä vielä 
muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuk-
sesta pyydetään tarpeelliset viranomaisten lausun-
not.  

Hyväksymisvaihe 

Elokuu 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 

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. 
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