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VERSIOHISTORIA 

 

0.9 Kaavaluonnos 19.10.2021 Käsitelty Euran kaavatoimikun-

nassa 1.12.2021 § 14. 

1.0 Kaavaehdotus 3.2.2022 Käsitelty Euran kunnanhallituk-

sessa 16.3.2022 § 4. 

1.1 Kaava 

hyväksymis-

käsittelyyn 

19.5.2022 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 

kaavan __.__.20__ § __ 

1.2 Arkistoversio   
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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

EURAN KUNTA 

KAUTTUAN KESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Korttelia 508, 511, 608, 616 ja 617, osaa korttelista 614 sekä vir-

kistys- ja katualuetta. 

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Kortteli 508, 511, 608, 616 ja 617 sekä virkistys- ja katualuetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavamuutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 

Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 8.7.2021 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 10.12.2021–10.1.2022 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 24.3.–25.4.2022 

Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan __.__.20__ 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Euran Kauttualla. Suunnittelualue koos-

tuu kolmesta osasta, joihin kuuluu puisto- ja pientaloalueita Num-

men asemakaava-alueella sekä yleisten ja opetustoimintaa palve-

levien rakennusten alueita sekä pientalo-, puisto- ja virkistysalu-

eita Kauttuan keskuksen asemakaava-alueella. Suunnittelualueen 

pinta-ala on 6,9039 hehtaaria. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty seuraavassa 

kuvassa. 
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Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen 

taustakarttasarja, © Maanmittauslaitos. 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus opaskartalla ja ilmakuvalla 

on esitetty seuraavissa kuvissa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus opaskartalla. Pohjakartta: Euran kunnan 

opaskartta, © Euran kunta. 
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Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla. Pohjakartta: Maanmittaus-

laitoksen ortoilmakuva, © Maanmittauslaitos. 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Kauttuan alueella on ilmennyt tarvetta asemakaavojen päivittämi-

seen. Kunta on valmistellut kahden omakotitalon myyntiä Harjutien 

varrelta. Talot sijaitsevat kuitenkin Kauttuan keskuksen asemakaa-

van muutoksen (1982) YO-tontilla, joka on tarkoitettu opetustoi-

mintaa palvelevia rakennuksia varten. Nummen alueen asemakaa-

van muutosalueella (1992) on tarvetta tarkastella VP-alueiden laa-

juutta ja tarpeellisuutta. Kauttuan keskuksen asemakaava-alueella 

(1975) on tavoitteena päivittää muun muassa Jukolan tontin käyt-

tötarkoitus. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 51 §:n ja 60 §:n 1 momentin 

mukaan kunnan on seurattava asemakaavojen ajanmukaisuutta ja 

tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaa-

vojen uudistamiseksi. 

Toteutuessaan asemakaavan muutoksella ei ole valtakunnallisia tai 

merkittäviä maakunnallisia vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Asemakaavan muutos koskee Nummen alueen asemakaavan muu-

toksen (vahvistettu 9.12.1991, KHO 28.8.1992) korttelia 508, 511 

ja korttelin 614 tonttia 11 sekä puisto- ja katualueita, Kauttuan 

keskuksen asemakaavan muutoksen (vahvistettu 20.7.1982) kort-

telia 616 ja 617 sekä katu- ja lähivirkistysalueita, Kauttuan kes-

kuksen asemakaavan muutoksen (vahvistettu 5.7.2016) puistoalu-

etta, ja Kauttuan keskuksen asemakaavan (vahvistettu 29.7.1975) 

korttelia 608 sekä puistoaluetta. 

Suunnittelualue sijoittuu Nummen alueen asemakaavan muutos-

alueella kiinteistöjen 50-427-1-18 KULMALA, 50-427-1-41 Santa-

mäki, 50-427-1-86 LEHTOLA, 50-427-1-121 LEHTOLA I, 50-427-

1-134 PÄIVÄRINTA, 50-427-1-257 Rintala, 50-427-1-258 TONTIN-

PÄÄ, 50-427-1-317 PÄIVÄRINTA I, 50-427-1-351 MUTKALA, 50-

427-1-352 Savela, 50-427-1-390 Salmi ja 50-427-1-438 Väinölä 1 

alueelle, Kauttuan keskuksen asemakaavan muutosalueella kiin-

teistöjen 50-406-2-24 N:O 8, 50-406-2-25 N:O 9, 50-406-2-34 

N:O 18, 50-406-2-35 N:O 19, 50-406-2-36 N:O 20, 50-406-2-37 

N:O 21, 50-406-2-38 N:O 22, 50-406-2-39 N:O 23, 50-406-2-48 

N:O 32, 50-406-2-49 N:O 33, 50-406-2-50 N:O 34, 50-406-2-51 

N:O 35, 50-406-2-52 N:O 36, 50-406-2-53 N:O 37, 50-406-2-54 

N:O 38, 50-406-2-55 N:O 39, 50-406-2-56 N:O 40, 50-406-2-57 

N:O 41, 50-406-2-58 N:O 42, 50-406-2-59 N:O 43, 50-406-2-60 

N:O 44, 50-406-2-61 N:O 45, 50-406-2-62 KOULU ja 50-406-2-

469 KOULU II alueelle, sekä Kauttuan keskuksen asemakaavan 

alueella kiinteistöjen 50-406-2-490 Jukola ja 50-406-2-847 Nuori-

sotalo alueelle. 

Rakennettu ympäristö 

Nummen alueen asemakaavan muutosalueella on suunnittelualu-

eella viisi pientaloa piharakennuksineen. 

Kauttuan keskuksen asemakaavan muutosalueella sijaitsee suun-

nittelualueella Kauttuan koulu (entinen Kauttuan uusi kansakoulu) 

lisärakennuksineen sekä Kauttuan omakotialueen yhdeksäntoista 

1940–50-luvulla rakennettua pientaloa piharakennuksineen. Oma-
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kotialueella neljän pihan keskelle on alun perin rakennettu yhtei-

nen saunarakennus, joka myöhemmin on useimmiten muutettu va-

rastorakennukseksi. 

Kauttuan keskuksen asemakaavan alueella sijaitsee huonossa kun-

nossa oleva nuorisotalo Jukola (entinen Ahströmin lastenseimi). 

 
Kauttuan koulu ja Jukola, © Euran keskustan osayleiskaava-alueen rakennusin-

ventointi 2013. 

Euran keskustan osayleiskaava-alueen rakennusinventoinnissa 

(Satakunnan museo 2013) Kauttuan koulu (koulurakennus) ja 

Jukola (päärakennus) on suositeltu suojeltavan kohdemerkin-

nällä sekä pihapiirien osalta aluemerkinnällä. Kauttuan omako-

tialue on suositeltu suojeltavan aluemerkinnällä tai lievemmällä 

kohdemerkinnällä. 

 
Kauttuan omakotialue, kunnan omistamat talot. 

Luonnonympäristö 

Nummen alueen asemakaavan muutosalue on pientalotonttien li-

säksi pääosin rakentamatonta metsäistä puistoa. Kauttuan keskuk-

sen asemakaavan muutosalueella on metsäisiä pientalotontteja 

sekä Kauttuan koulun pihapiiri pelikenttineen, leikkipaikkoineen ja 

pysäköintialueineen. Kauttuan keskuksen asemakaavan alueella on 
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nuorisotalon pihapiirin lisäksi rakentamatonta puistoa. Kaava-alu-

eella ei ole luonnontilaista ympäristöä. Suunnittelualueen ympäris-

töön ei aiheudu suuria muutoksia kaavamuutoksessa. 

Muinaismuistot 

Nummen alueen asemakaavan muutosalueella Lena-Stiinan puis-

ton pohjoisosa kuuluu Vahe-Peltomaan kivikautiseen asuinpaik-

kaan. Kohde on suurimmaksi osaksi tuhoutunut maa-aineksen oton 

yhteydessä. Kivikautista asuinpaikkaa saattaa olla jäljellä kaava-

alueen ulkopuolisella tonttialueella talojen välissä. Korttelin 511 

tontilta 2 (Rinnetie 6) on löytynyt kivikautisia esineitä, mutta ton-

tilta ei ole löytynyt mitään kivikautiseen asuinpaikkaan viittaavaa. 

Kauttuan keskuksen asemakaavan muutosalueella Kauttuan kou-

lun ympäristöstä on tehty runsaasti irtolöytöjä ja vuonna 1994 suo-

ritetussa tutkimuksessa paikalta todettiin myös kivikautiseen 

asuinpaikkaan liittyviä kiinteitä rakenteita, tulisijoja ja hiekkakivi-

laatoista kasattuja pyöreitä ja nelikulmaisia rakenteita. Kohde on 

suurimmaksi osaksi tuhoutunut rakentamisen yhteydessä ja se on 

vuoden 1994 tutkimusten jälkeen vapautettu rauhoituksesta. 

 
Arkeologisen inventoinnin (Satakunnan museo 2013) muinaismuistokohteet. 

Alustava kaavarajaus on esitetty violetilla värillä. 

Maanomistus 

Kauttuan koulun alue, kolme koulun viereisintä pientaloa, Jukolan 

nuorisotalon alue ja puistoalueet pääosin ovat Euran kunnan omis-

tuksessa. Muut pientalotontit ovat yksityisessä omistuksessa. 

Työpaikat, palvelut 

Suunnittelualue sijaitsee Kauttuan taajamassa Kauttuan ja Euran 

palvelujen läheisyydessä. Euran keskustaan on noin kaksi kilomet-

riä. 
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Tekninen huolto 

Suunnittelualue on kunnallisteknisten verkostojen alueella. 

Liikenne 

Suunnittelualue tukeutuu tonttikatuihin, joissa ei ole läpiajoliiken-

nettä. Suunnittelualueen eteläisin osa rajautuu Turuntiehen. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Täydennetty 19.5.2022. 

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 30.11.2011 

vahvistama Satakunnan maakuntakaava, joka on saanut lainvoi-

man korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013. 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu taajamatoiminto-

jen alueeksi (A). Alueeseen kohdistuvat myös maakunnallisesti 

merkittävän kulttuuriympäristön (kh2), kaupunkikehittämisen 

kohdevyöhykkeen (kk) sekä pohjavesialueen (pv) merkinnät. 

Suunnittelualueen pohjoisosassa on osoitettu muinaismuistokohde 

(sm, 51 Vahe-Peltomaan kivikautinen asuinpaikka). Suunnittelu-

alue rajautuu etelässä tärkeään yhdystiehen (yt). Maakunnallisesti 

merkittävän kulttuuriympäristön (kh2) merkintä on kumottu ja 

taajamatoimintojen alueen (A) määräystä on muutettu vaihemaa-

kuntakaavassa 2. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti maakuntakaavassa on esi-

tetty seuraavassa kuvassa. 

 
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 taajamatoimintojen alueen (A) 

kaavamääräystä on muutettu ja maakunnallisesti merkittävän 

kulttuuriympäristön kaavamerkintä on korvattu uudella merkin-

nällä. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti vaihemaakuntakaavassa 2 

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. Suunnittelualueelle on yleiskaavassa osoitettu pienta-

lovaltaista asuntoaluetta (AP), asuinpientalojen ja palveluiden alu-

etta (APP) sekä julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Osalle 

alueesta on osoitettu lisämääräys ”alue, jolla ympäristö säilyte-

tään” (/s). Suurin osa suunnittelualueesta kuuluu maakunnallisesti 

merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (ma, Kauttuan 
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omakotialue). Suunnittelualueen pohjoisosassa on muinaismuisto-

alue (sm, 31. Vahe-Peltomaa), ja keskiosassa rakennusinventoin-

nin mukainen maakunnallisesti arvokas suojeltava rakennus (19. 

Kauttuan koulu) sekä arvokas rakennusryhmä (21. Kauttuan oma-

kotialue). Suunnittelualue rajautuu luode–kaakko-suuntaiseen ke-

vyen liikenteen yhteystarpeeseen ja itä–länsi-suuntaiseen viheryh-

teystarpeeseen. 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus osayleiskaavassa on esi-

tetty seuraavassa kuvassa. 

 
Ote Euran keskustan osayleiskaavasta. 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Kauttuan keskuksen asemakaava 

(vahvistettu 29.7.1975, kaava nro 11), Kauttuan keskuksen ase-

makaavan muutos (vahvistettu 20.7.1982, kaava nro 12), Kaut-

tuan keskuksen asemakaavan muutos (vahvistettu 5.7.2016, 

kaava nro 100) sekä Nummen alueen asemakaavan muutos (vah-

vistettu lääninhallituksessa 9.12.1991, tullut voimaan korkeimman 

hallinto-oikeuden päätöksellä 28.8.1992, kaava nro 37). Voimassa 

olevat asemakaavat on laadittu kumotun rakennuslain mukaisina 

rakennuskaavoina lukuun ottamatta uusinta Kauttuan keskuksen 

asemakaavan muutosta (kaava nro 100). 

Suunnittelualueelle on Kauttuan keskuksen asemakaavassa osoi-

tettu yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) ja puistoaluetta (P), 

Kauttuan keskuksen asemakaavojen muutoksissa erillispientalojen 

korttelialuetta (AO), opetustoimintaa palvelevien rakennusten 

korttelialuetta (YO), puistoaluetta (VP), lähivirkistysaluetta (VL) ja 

rakennuskaavatiealuetta sekä Nummen alueen asemakaavan muu-

toksessa asuinpientalojen korttelialuetta (AP), erillispientalojen 

korttelialuetta (AO), puistoaluetta (VP) ja rakennuskaavatiealu-

etta. 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus voimassa olevissa asema-

kaavoissa on esitetty seuraavissa kuvissa. 

 
Ote Kauttuan keskuksen asemakaavasta (kaava nro 11, 1975). 



Nosto Consulting Oy  18 (27) 

Euran kunta: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos 
Kaavaselostus, versio 1.1  19.5.2022 

 

 
Ote Kauttuan keskuksen asemakaavan muutoksesta (kaava nro 12, 1982). 

 
Ote Nummen alueen asemakaavan muutoksesta (kaava nro 37, 1992). 
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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 

olevissa asemakaavoissa, eivätkä puisto- ja virkistysalueet ole 

luonnontilaisia. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 

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

vaatimukset. Pohjakartta on hyväksytty Eurassa 21.9.2015 (mit-

tausteknikko Kari Ruohonen). 

Rakennuskiellot 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Asemakaavamuutos laaditaan kunnan aloitteesta. Kaavamuutok-

sen tavoitteena on mahdollistaa kunnan omistamien YO-kortteli-

alueella olevien omakotitalojen myynti, päivittää Jukolan nuoriso-

talon alueen käyttötarkoitus ja tarkastella VP-alueiden laajuutta ja 

tarpeellisuutta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään tarvittaessa viran-

omaisten lausunnot. Laadittavalla asemakaavan muutoksella ei ar-

vioida olevan sellaisia vaikutuksia, että ne olisivat valtion viran-

omaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeitä. 

Vireilletulo, osalliset ja valmisteluvaihe 

Euran kunnanhallitus on tehnyt asemakaavan vireilletulopäätöksen 

kokouksessaan 14.6.2021 (§ 208). Kaavan vireilletulosta on kuu-

lutettu paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan inter-

netsivuilla 8.7.2021. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 19.10.2021 päivätty 

asemakaavaluonnos on Euran kaavatoimikunnan tekemällä pää-

töksellä (1.12.2021 § 14) asetettu yleisesti nähtäville 10.12.2021–

10.1.2022 väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 

selostuksen liitteenä (liite 2). 

Kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä viisi lausuntoa ja yksi mieli-

pide. Kaavan laatija on antanut lausuntoihin ja mielipiteisiin vasti-

neet ja ne otettiin huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Vastine-

yhteenveto kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipitei-

siin on selostuksen liitteenä (liite 4). 

Kaavaehdotus 

Täydennetty 19.5.2022. 

Kunnanhallitus hyväksyi 3.2.2022 päivätyn kaavaehdotuksen ko-

kouksessaan 16.3.2022 (§ 4) ja asetti kaavaehdotuksen nähtäville 

24.3.–25.4.2022 väliseksi ajaksi. 



Nosto Consulting Oy  21 (27) 

Euran kunta: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos 
Kaavaselostus, versio 1.1  19.5.2022 

 

Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä kahdeksan lausuntoa ja yksi 

muistutus. Kaavan laatija antoi lausuntoihin ja muistutukseen vas-

tineet ja ne otettiin huomioon kaavan hyväksymiskäsittelyssä. Vas-

tineyhteenveto kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muis-

tutuksiin on selostuksen liitteenä (liite 5). 

Kaavan hyväksyminen 

Euran kunnanvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2022 päivätyn asema-

kaavamuutoksen kokouksessaan __.__.2022 (§ __). 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan voimassa olevan asemakaavan 

opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella (YO) ole-

vien pientalojen alueen muuttaminen erillispientalojen korttelialu-

eeksi (AO/s), tarpeettomien puistoalueiden liittäminen viereisiin 

pientalotontteihin sekä Jukolan nuorisotalon alueen käyttötarkoi-

tuksen muuttaminen. Kaavamuutoksella päivitetään myös suojelu-

merkinnät. Kaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mu-

kainen. 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on 6,9039 hehtaaria. Asemakaavan muu-

toksella on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 18 380 k-m². Ra-

kennusoikeutta tulee kaavamuutoksella lisää 1 658 k-m². 

Alue Pinta-ala (ha) Rakennusoikeus (k-m2) 

AP 1,1214 2 804 

AO ja AO/s 2,4684 6 114 

AL 0,5095 1 200 

YO/s 2,0655 8 262 

VP ja VL 0,5624  

LPA 0,0555  

Katualue 0,1212  

Yhteensä 6,9039 18 380 

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 3). 
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Korttelialueet 

Korttelit 508, 511, 608, 616 ja 617 

Korttelialueille on osoitettu rakennusala, talousrakennuksen 

rakennusala, istutettava alueen osa, suojeltava rakennus (sr), 

johtoa varten varattu alueen osa sekä alueen osa, jolla ympäristö 

säilytetään ja alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain 

(295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 

 

 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien rakennusoikeutta ja 

kerroslukua sekä yleisiä määräyksiä. 

Virkistysalueet 

 

Liikenne- ja katualueet 
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4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Täydennetty 19.5.2022. 

Kaavalla muutetaan kahden YO-korttelissa sijaitsevan pientalon 

alue AO/s-alueeksi. Kolmas YO-korttelin pientalo sijaitsee niin lä-

hellä koulun jääkiekkokaukaloa, ettei sitä osoiteta AO/s-alueeksi. 

Muutoksella ei ole vaikutusta asukasmäärään. Jukolan nuorisotalon 

alueen muutokset mahdollistavat asuin-, liike- ja toimistoraken-

nusten rakentamisen. Korttelin rakennusoikeus kasvaa 400 kerros-

neliömetriä. Kaavalla päivitetään Kauttuan omakotialueen AO-

tonttien suojelumääräys vastaamaan yleiskaavan ja viereisten 

AO/s-tonttien suojelumääräystä. Nummen alueella muutetaan 

kaksi AP-tonttia AO-tonteiksi. 

Kaavamuutoksella ei ole oleellista vaikutusta alueen väestöraken-

teeseen tai -kehitykseen. Kaavaratkaisu toteuttaa Euran kunnan 

tavoitteita. 

Yhdyskuntarakenne 

Täydennetty 19.5.2022. 

Kaavalla mahdollistetaan yleisten rakennusten korttelialueen osit-

tainen muuttaminen asumiseen. Muutoksella ei ole oleellista vai-

kutusta yhdyskuntarakenteeseen. 

Kaavamuutoksessa osa asuinkorttelien välisistä kapeista puisto-

kaistaleista liitetään viereisiin pientalotontteihin. Muutoksella ei ole 

oleellista vaikutusta virkistysalueiden laajuuteen tai viheryhteyk-

siin. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavan toteuttaminen ei edellytä yhdyskuntatalouteen vaikuttavia 

toimenpiteitä. Euran kunta saa tuloja kahdesta myytävästä pienta-

lotontista sekä mahdollisista uusista asuin-, liike- ja toimistoraken-

nuksista. 

Palvelut 

Jukolan nuorisotalon Y-korttelin muuttaminen AL-kortteliksi mah-

dollistaa uusien palvelujen toimitilojen rakentamisen. 
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Liikenne ja tekninen huolto 

Kaava-alue tukeutuu kunnan katuverkostoon, kunnalliseen vesi-

huoltoverkostoon sekä sähkönjakeluverkostoon. Kaavamuutoksen 

eteläisin alue rajautuu Turuntien maantien alueeseen. Turuntien 

nopeusrajoitus kaavamuutosalueen kohdalla on 40 km/h ja liiken-

nemäärä noin 3 700 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL). Melualue 

(päiväajan 55 dBA) ulottuu tällöin noin 30 metrin etäisyydelle 

maantiestä AL-alueen reunaan, eikä meluntorjunnalle ole tarvetta. 

Kaavamuutoksella ei ole oleellista vaikutusta liikenteeseen tai tek-

niseen huoltoon. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaavassa huomioidaan rakennettu kulttuuriympäristö ja muinais-

muistot, ja päivitetään suojelumerkinnät vastaamaan nykyistä ti-

lannetta sekä maakunta- ja yleiskaavojen määräyksiä. Osayleis-

kaavassa suojellun Jukolan rakennuksen suojelumerkinnän poista-

misesta on sovittu kunnan ja viranomaisten välisen keskustelun 

perusteella. Rakennus on kosteusvaurioista ja ilkivallasta johtuen 

huonossa kunnossa eikä sen kunnostaminen käytännössä ole mah-

dollista. Rakennuksen purkamisella menetetään yksi aikakautensa 

edustava esimerkkirakennus, mutta mahdollistetaan uusien palve-

lujen syntyminen ja alueen elinvoimaisuuden vahvistuminen. Juko-

lan ympäristön säilyminen on huomioitu kaavamääräyksissä. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne ja luonnonolot 

Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta alueen maisemarakenteeseen 

tai luonnonympäristöön. Suunnittelualueen rakentaminen on mah-

dollistettu jo voimassa olevissa asemakaavoissa. 

Pohjavedet ja maaperä 

Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Vaaniin pohjavesialuee-

seen. Pohjavesialue on huomioitu kaavamääräyksissä. Kaavamuu-

toksella ei ole vaikutusta pohjaveden laatuun tai määrään. Suun-

nittelualueen maaperä on hiekkamaata, missä rakennettavuus on 

erinomainen. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai turvallisuu-

teen, eri väestöryhmiin tai sosiaalisiin oloihin. Kaavaratkaisulla to-

teutetaan voimassa olevan yleiskaavan tavoitteita. 
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4.4. Ympäristön häiriötekijät 

Alueella tai sen läheisyydessä ei ole häiriöitä aiheuttavia toimintoja. 

4.5. Nimistö 

Alueelle ei osoiteta uutta nimistöä. 
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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 3.2.2022   19.5.2022 
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