
NOUSIAINEN 
 
KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2012-2020   

 
Nousiaisten kaavoitusohjelma pohjautuu rakenneyleiskaavan, jossa on tarkasteltu kunnan 
maankäytön tavoitteita ja tarpeita vuosina 2012-2020. Ohjelma sisältää kunnan asettaman 
tavoitteellisen järjestyksen ja aikataulun maankäytön suunnittelulle. Ohjelmassa on alueittain 
mainittu asemakaavoilla osoitettavan rakentamisen yleislinjaukset. Nämä tavoitteet saattavat 
muuttua ohjelman toteutuksen aikana mm. kysynnän perusteella. 
 
Ensi vaiheessa laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka esittää kunnan tärkeimmät 
rakentamisalueet ja ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta. Asemakaavojen laatimisaikatauluun 
vaikuttavat nykyisten ja uusien alueiden toteutumisaste ja tonttien kysyntä lähitulevaisuudes-
sa. Tarpeen mukaan tarkistetaan myös nykyisten asemakaavojen sisältöä kaavamuutoksin.  
 
 
Yleiskaavoitus 
 
A  Keskustan-Kirkonseudun osayleiskaava 

- oikeusvaikutuksettomien, vuonna 1987 hyväksytyn Kirkonseudun osayleis-
kaavan ja vuonna 1994 hyväksytyn keskustan osayleiskaavan alueille laadi-
taan oikeusvaikutteinen osayleiskaava 

- laadinta alkaa vuonna 2012 vähintään perusselvitysten kokoamisella 
- kaavan laadinnan kesto 1,5 - 2,5 vuotta 

 
B  Valpperin osayleiskaava 

- oikeusvaikutuksettoman, vuonna 1993 hyväksytyn Valpperin osayleiskaavan 
alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava 

- laadinta alkaa vuonna 2012 vähintään perusselvitysten kokoamisella 
- kaavan laadinnan kesto 1 - 1,5 vuotta 

 
C  Nummen läntisen alueen osayleiskaava 

- hyväksytty oikeusvaikutteisena vuonna 2006 
- ei tarkistustarpeita, sisältyy kaavan A alueeseen 

 
 
Asemakaavoitus 
 
Asuntoalueet 
 
1. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos 

- Miekkavuoren ja Lammasvuoren välinen alue 
- laadittavana 2011-2012 
- osoitetaan omakotitaloalueeksi 

 
2. Linnamäen asemakaava 

- alueen laajentaminen pohjoiseen 
- laaditaan 2012-2013 
- osoitetaan pääosin omakotitaloalueeksi 
- tutkitaan vaihtoehtoja rivitalotonttien osoittamiseen 

 
3. Vuorenpään asemakaava 

- alueen laajentaminen etelään 
- laaditaan 2014-2015 
- osoitetaan pääosin omakotitaloalueeksi 
- tutkitaan vaihtoehtoja rivitalotonttien ja pienkerrostalotonttien osoittamiseen 



4. Kylävuoren asemakaava 
- laaditaan 2016-2018 
- osoitetaan omakotitaloalueeksi 

 
Yritysalueet 

 
5. Kaitaraisten yritysalueen asemakaava 

- laaditaan 2012-2013 
- osoitetaan pienteollisuustoimintaan 

 
6. Kaiselan yritysalueen asemakaava 

- laaditaan 2015-2018 
- osoitetaan pienteollisuus- ja varastotoimintaan 

 
7. Asemanseudun asemakaava 

- laaditaan 2017-2019 
- osoitetaan liike-, pienteollisuus- ja varastotoimintaan 

 
8. Nummen yritysalueen asemakaava 

- Valtatie 8:n ja Kaitaraistentien välinen alue 
- osoitetaan liike- ja pienteollisuustoimintaan 

 
 

 
LIITE: Kartta kaavoitettavista alueista 
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AIRIX Ympäristö Oy  
 
Jouni Kiimamaa 
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