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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

EURAN KUNTA, KORTTELIN 334 ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Osaa korttelista 334. 

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Osa korttelista 334. 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavamuutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 

Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 28.6.2021 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.–__.__.2021 

Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan __.__.2021 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Euran kirkonseudulla Eurantien ja Koulu-

tien risteyksen eteläpuolella. Suunnittelualueena on entisen eläin-

lääkärin talon (Kukkula) tontti. Suunnittelualueen pinta-ala on 

0,3352 hehtaaria. Suunnittelualueen sijainti on esitetty seuraa-

vassa kuvassa. 

 
Suunnittelualueen sijainti. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen 

taustakarttasarja, © MML. 
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Suunnittelualueen likimääräinen rajaus opaskartalla ja ilmakuvalla 

on esitetty seuraavissa kuvissa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus opaskartalla. Pohjakartta: Euran kunnan 

opaskartta, © Euran kunta. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla. Pohjakartta: Maanmittaus-

laitoksen ortokuva, © MML. 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa entisen eläinlää-

kärin talon (Kukkula) tontti yleisten rakennusten korttelialueesta 

(Y) erillispientalojen korttelialueeksi (AO), ja mahdollistaa tontin 

käyttö asumiseen. Kaavamuutoksessa osoitetaan myös pysä-

köimispaikka, ajoyhteys ja suojeltavat rakennukset. 

Toteutuessaan asemakaavan muutoksella ei ole valtakunnallisia tai 

merkittäviä maakunnallisia vaikutuksia. 

Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia siten, että se voidaan kä-

sitellä vaikutuksiltaan vähäisenä. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Asemakaavan muutos koskee 17.8.1988 vahvistetun asemakaa-

van korttelin 334 tonttia 9. Suunnittelualue sijoittuu kiinteistöjen 

50-405-1-93 ja 50-405-1-152 alueelle. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue sijaitsee auttavasti 1900-luvun kylämiljöönä säily-

neen Isovahen kylän eli Eurantien raitin varrella. Alueella sijaitseva 

entinen eläinlääkärin talo Kukkula ulkorakennuksineen on Euran 

keskustan osayleiskaavaa varten tehdyn rakennusinventoinnin pe-

rusteella luokiteltu suojeltavaksi rakennukseksi. 

 
Suojeltavaksi rakennukseksi luokiteltu entinen eläinlääkärin talo Kukkula. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on hoidettua pihamaata eikä alueella ole luonnon-

tilaista ympäristöä. Suunnittelualueen ympäristöön ei aiheudu 

muutoksia kaavamuutoksessa. 
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Muinaismuistot ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan muinaismuistolain 

(295/63) rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen Eläinlääkärin 

tontin (rautakautinen hautapaikka) alueeseen. Kaikki aluetta kos-

kevat maankäyttösuunnitelmat on toimitettava museoviranomai-

selle lausuntoa varten. 

Suunnittelualueen rakennukset on rakennusinventoinnin perus-

teella luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi suojeltaviksi rakennuk-

siksi. Rakennuksissa tai rakennelmissa suoritettavien muutos- ja 

korjaustöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen tai rakennel-

man rakennustaiteen, kulttuurihistorian, taajamakuvan ja maise-

makuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Kohteita koskevista 

suunnitelmista ja toimenpiteistä on pyydettävä museoviranmaisen 

lausunto. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 

Työpaikat, palvelut 

Suunnittelualue sijaitsee Euran taajamassa palvelujen lähellä. 

Tekninen huolto 

Suunnittelualue on kunnallisteknisten verkostojen alueella. 

Liikenne 

Suunnittelualue sijaitsee Eurantien varrella. Eurantien liikenne-

määrä on noin 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 30.11.2011 

vahvistama Satakunnan maakuntakaava, joka on saanut lainvoi-

man korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013. Suun-

nittelualue on maakuntakaavassa osoitettu keskustatoimintojen 

alueeksi (C), ja sinne on osoitettu muinaismuistokohde (sm, 24 

Kukonmäen rautakautinen hautapaikka). Alueeseen kohdistuvat 

myös valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäris-

tön (kh1) sekä kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeen (kk) mer-

kinnät. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti maakuntakaavassa on esi-

tetty seuraavassa kuvassa. 
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Ote Satakunnan maakuntakaavasta. 
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Vaihemaakuntakaava 

Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi 13.12.2013 ja ympäris-

töministeriö vahvisti 3.12.2014 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 

1, jossa on osoitettu maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuo-

tannon alueet. Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi 

17.5.2019 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2, jossa teemana 

ovat mm. energiantuotanto, soiden moninaiskäyttö (mm. suojelu 

ja virkistys), kauppa, maisema-alueet sekä rakennetut kulttuu-

riympäristöt. 1.7.2019 voimaan tullessaan vaihemaakuntakaava 2 

yhdessä Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 

kanssa ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laa-

dittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa, asemakaavaa muutetta-

essa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 
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järjestämiseksi. Lisäksi viranomaisten on suunnitellessaan aluei-

den käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteut-

tamisesta otettava maakuntakaava huomioon. 

Vaihemaakuntakaavassa 1 ei kohdistu merkintöjä suunnittelualu-

eeseen. Vaihemaakuntakaavassa 2 suunnittelualueelta on kumottu 

valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön 

(kh1) merkintä, ja se on suunnittelualueella korvautunut maakun-

nallisesti merkittävän kulttuuriympäristön merkinnällä. Lisäksi kes-

kustatoimintojen alueen (C) kaavamääräystä on muutettu. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti vaihemaakuntakaavassa 

on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 
Ota vaihemaakuntakaavasta 2. 
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Satakuntaliitto on vuonna 2021 käynnistänyt kokonaismaakunta-

kaavan valmistelun. Uudistamista on valmisteltu käynnistämällä 

tarvittavien selvitysten laatiminen. Aloitusvaiheessa laaditaan kaa-

van osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja päätetään kaavan ta-

voitteista. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Euran keskustan osayleiskaava, 

joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.5.2016 ja tullut koko-

naisuudessaan voimaan Turun hallinto-oikeuden päätöksellä 

18.10.2017. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu keskusta-

toimintojen alueeksi (C), ja sinne kohdistuu muinaismuistoalueen 
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merkintä (sm, 1. Eläinlääkärin tontti). Suunnittelualueelle on osoi-

tettu myös suojeltava rakennus tai rakennusryhmä (27. Kukkula). 

Merkinnällä on osoitettu osayleiskaavan yhteydessä laaditun ra-

kennusinventoinnin mukaiset paikallisesti arvokkaat A-luokan koh-

teet. Suunnittelualueen kaakkoisosa kuuluu maakunnallisesti mer-

kittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Isovahen kylä). 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus osayleiskaavassa on esi-

tetty seuraavassa kuvassa. 

 
Ote Euran keskustan osayleiskaavasta. 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Euran kirkonseudun asemakaavan 

muutos (laadittu kumotun rakennuslain mukaisena rakennuskaa-

vana), joka on hyväksytty Euran kunnanvaltuustossa 18.4.1988 ja 

vahvistettu Turun ja Porin lääninhallituksen päätöksellä 17.8.1988. 

Suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten 

korttelialueeksi (Y). Alueelle on osoitettu myös rakennusala, istu-

tettava alueen osa, liikennealueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

järjestää ajoneuvoliittymää sekä alueen osa, jolla sijaitsee mui-

naismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös (sm). 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus asemakaavassa on esitetty 

seuraavissa kuvissa. 
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Ote Euran kirkonseudun rakennuskaavan muutoksesta. 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Rakennusjärjestys 

Suunnittelualueella on voimassa Euran ja Säkylän kuntien yhteinen 

Pyhäjärviseudun 17.1.2012 voimaan tullut rakennusjärjestys. 

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia erillistä luontoselvitystä, 

sillä suunnittelualueen rakentaminen on mahdollistettu jo voimassa 

olevassa asemakaavassa. 
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Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 

(11.4.2014/323) 54 a §:ssä asemakaavan pohjakartalle asetetut 

vaatimukset. 

Pohjakartta on hyväksytty __.__.____. 

Rakennuskiellot 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa rakennuskieltoa. 



Nosto Consulting Oy  18 (21) 

Euran kunta: Korttelin 334 asemakaavan muutos 
Kaavaselostus (ehdotus), versio 1.0  22.9.2021 

 

3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Asemakaavamuutos laaditaan kunnan aloitteesta. Kaavamuutok-

sen tavoitteena on muuttaa entisen eläinlääkärin talon (Kukkula) 

tontti yleisten rakennusten korttelialueesta (Y) erillispientalojen 

korttelialueeksi (AO), ja mahdollistaa tontin käyttö asumiseen. 

Kaavamuutoksessa osoitetaan myös pysäköimispaikka, ajoyhteys 

ja suojeltavat rakennukset. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia siten, että se voidaan kä-

sitellä vaikutuksiltaan vähäisenä. Edellisestä johtuen kaavamuu-

toksesta ei ole järjestetty viranomaisneuvottelua, eikä myöskään 

maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaista osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelmaa (OAS) ole tarpeen laatia. 

Vireille tulo ja kaavaehdotus 

Euran kunnanhallitus on tehnyt asemakaavan vireilletulopäätöksen 

28.6.2021 (§ 234). 

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu paikallislehdessä, kunnan il-

moitustaululla ja kunnan internetsivuilla __.__.2021. 

22.9.2021 päivätty asemakaavaehdotus on asetettu yleisesti näh-

täville Euran kaavatoimikunnan tekemällä päätöksellä. Kaavaehdo-

tus on ollut yleisesti nähtävillä __.__.–__.__.2021 välisenä aikana. 

Kaavan hyväksyminen 

Euran kunnanhallitus on hyväksynyt __.___.2021 päivätyn kortte-

lin 334 asemakaavamuutoksen kokouksessaan __.__.2021 § __. 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan voimassa olevan asemakaavan 

yleisten rakennusten korttelialueen (Y) muuttaminen erillispienta-

lojen korttelialueeksi (AO). Kaavamuutoksessa osoitetaan myös 

pysäköimispaikka, ajoyhteys ja suojeltavat rakennukset. Kaava-

muutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on 0,3352 hehtaaria, joka on kokonaisuu-

dessaan osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Kortteli-

alueen tehokkuusluvuksi on osoitettu e=0.2, ja kaavassa on osoi-

tettu rakennusoikeutta yhteensä 670 k-m². 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Kaavakartta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen on selos-

tuksen liitteenä (liite 2). 

Korttelialueet 

Kortteli 334 

Korttelialueelle on osoitettu rakennusala, istutettava alueen osa, 

ajoyhteys (ajo), pysäköimispaikka (p), suojeltavia rakennuksia (sr) 

sekä alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain (295/63) 

rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 

 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien rakennusoikeutta sekä 

kerroslukua. 
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4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavalla muutetaan yleisten rakennusten korttelialue erillispienta-

lojen korttelialueeksi. Alueella on kaksi suojeltavaa rakennusta, 

eikä lisärakentaminen ole suuressa määrin mahdollista. Kaava-

muutoksella ei ole oleellista vaikutusta alueen väestörakenteeseen 

tai -kehitykseen. Kaavaratkaisu toteuttaa Euran kunnan tavoit-

teita. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaavalla mahdollistetaan yleisten rakennusten muuttaminen asu-

miseen. Muutoksella ei ole oleellista vaikutusta yhdyskuntaraken-

teeseen. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavan toteuttaminen ei edellytä yhdyskuntatalouteen vaikuttavia 

toimenpiteitä. 

Liikenne ja tekninen huolto 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikenteeseen tai tekniseen 

huoltoon. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen, turvallisuuteen 

tai kuntatalouteen. Kaava-alueella ei ole erityisiä luonnon- tai mai-

sema-arvoja. Kaavaratkaisulla toteutetaan voimassa olevan yleis-

kaavan tavoitteita. 
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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 

kuulutuksella saanut lainvoiman. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Euran 

kunta. 

 

 

Turussa 22.9.2021 

 

Nosto Consulting Oy 

 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ins. 


