
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUSIAISTEN KUNTA 
 
Rakenneyleiskaava 
 
Selostus    

Työ: E23569 
 

Turku, 14.6.2010, tark. 8.2.2011, 28.10.2011 

AIRIX Ympäristö Oy 
PL 669 
20701 TURKU 
Puhelin 010 241 4400 
Telefax 010 241 4401 
 
www.airix.fi 
 
Toimistot: Turku, Oulu, 

Tampere ja Helsinki 



NOUSIAINEN AIRIX Ympäristö Oy 1 
RAKENNEYLEISKAAVA 2011  

 

 

SISÄLLYSLUETTELO ........................................................................................................................ 1 
 
1. JOHDANTO .................................................................................................................................... 3 

1.1 Alue ja sijainti ................................................................................................................................................ 3 
1.2. Laatimispäätös ............................................................................................................................................. 3 
1.3 Työohjelma .................................................................................................................................................... 3 

 
2. PERUSTIEDOT ............................................................................................................................... 4 

2.1 Kaavoitustilanne ............................................................................................................................................ 4 
2.1.1 Maakuntakaavoitus ................................................................................................................................... 4 
2.1.2 Yleiskaavoitus ........................................................................................................................................... 4 
2.1.3 Asemakaavoitus ........................................................................................................................................ 4 
2.1.4 Ranta-asemakaavoitus .............................................................................................................................. 5 
2.2 Maanomistus ................................................................................................................................................. 5 
2.3 Väkiluku ja väestön jakautuminen kunnan eri osiin ...................................................................................... 5 
2.4 Työpaikat ....................................................................................................................................................... 6 
2.5 Palvelut .......................................................................................................................................................... 6 
2.5.1 Julkiset palvelut ......................................................................................................................................... 6 
2.5.2 Yksityiset palvelut ...................................................................................................................................... 7 
2.6 Maisema ........................................................................................................................................................ 7 
2.7 Kulttuuriympäristöarvot ................................................................................................................................. 7 
2.8 Luonnonsuojelu ............................................................................................................................................. 8 
2.9 Arkeologia ..................................................................................................................................................... 8 
2.10 Liikenne ....................................................................................................................................................... 8 
2.11 Yhdyskuntatekniikka ................................................................................................................................... 9 

 
3. TAVOITTEET ................................................................................................................................ 10 

3.1 Rakenneyleiskaavan tavoitteet ...................................................................................................................10 
3.2 Rakenneyleiskaavan tavoitevuosi ...............................................................................................................10 
3.3 Kunnan elinkeinopoliittisesta ohjelmasta johdetut tavoitteet .......................................................................10 
3.4 Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista johdetut tavoitteet .................................................................11 

 
4. MITOITUS ..................................................................................................................................... 12 

4.1 Asuinalueet .................................................................................................................................................12 
4.1.1 Toteutunut asuntorakentaminen .............................................................................................................12 
4.1.2 Väkiluvun aiempi kehitys .........................................................................................................................12 
4.1.3 Väkiluvun tuleva kehitys ..........................................................................................................................13 
4.1.4 Ennusteista johdetut aluevaraukset ........................................................................................................14 
4.2 Työpaikka-alueet .........................................................................................................................................15 
4.3 Palvelut ........................................................................................................................................................16 

 
5. MAANKÄYTÖN VAIHTOEHDOT ................................................................................................... 17 

5.1 Uudet asuntoalueet .....................................................................................................................................17 
5.1.1 Vertailuperusteet .....................................................................................................................................17 
5.1.2 Vertaillut alueet ........................................................................................................................................17 
5.1.3 Vertailun tulokset .....................................................................................................................................17 
5.2 Uudet yritysalueet .......................................................................................................................................18 
5.2.1 Vertailuperusteet .....................................................................................................................................18 
5.2.2 Vertaillut alueet ........................................................................................................................................18 
5.2.3 Vertailun tulokset .....................................................................................................................................18 
5.3 Kyläalueet....................................................................................................................................................18 

 
6. RAKENNEYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT ......................................................................... 19 

6.1 Keskeinen sisältö ja perustelut ...................................................................................................................19 
6.2 Kaavan rakenne ..........................................................................................................................................19 
6.3 Asuinalueet .................................................................................................................................................19 
6.4 Yritysalueet..................................................................................................................................................20 
6.4.1 Nykyiset yritysalueet ................................................................................................................................20 
6.4.2 Uudet yritysalueet ....................................................................................................................................20 
6.4.3 Osoitettujen alueiden mahdollisuudet ja profilointi yleisellä tasolla ........................................................20 

file://ahipds1/kaava/jli/a/Nousiainen-rakenneyleiskaava/Selostus/Nous-rayk-selostus-281011.doc%23_Toc307495103


NOUSIAINEN AIRIX Ympäristö Oy 2 
RAKENNEYLEISKAAVA 2011  

 

 

6.5 Virkistys- ja liikunta-alueet...........................................................................................................................21 
6.6 Hiljaiset alueet .............................................................................................................................................21 
6.7 Luontoalueet ...............................................................................................................................................21 
6.8 Kulttuurimaisema, muinaisjäännökset ........................................................................................................22 
6.9 Liikenne .......................................................................................................................................................23 
6.10 Yhdyskuntatekninen huolto .......................................................................................................................24 
6.10.1 Pohjavesialueet .....................................................................................................................................24 
6.10.2 Vesihuolto ..............................................................................................................................................24 
6.10.3 Energiahuolto ........................................................................................................................................24 

 
7. KAAVAN SUHDE MUIHIN SUUNNITELMIIN ................................................................................ 24 

7.1 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin .........................................................................24 
7.2 Kaavan suhde maakuntakaavaan ...............................................................................................................28 
7.3 Kaavan suhde aikaisempaan yleiskaavoitukseen.......................................................................................29 
7.4 Kaavan suhde detaljikaavoihin ...................................................................................................................29 
7.5 Kaavan suhde kunnan muuhun suunnitteluun ............................................................................................29 

 
8. KAAVAN VAIKUTUKSET .............................................................................................................. 29 

8.1 Yleistä vaikutusten arvioinnista ...................................................................................................................29 
8.2 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen............................................................................................29 
8.3 Vaikutukset luontoon, ympäristöön ja maisemaan .....................................................................................30 
8.4 Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin arvoihin ...................................................................................................30 
8.5 Vaikutukset ihmisten terveyteen ja elinoloihin ............................................................................................30 
8.6 Vaikutukset pohja- ja pintavesiin sekä maaperään .....................................................................................30 
8.7 Vaikutukset ilmanlaatuun ............................................................................................................................31 
8.8 Vaikutukset liikenteeseen............................................................................................................................31 
8.9 Vaikutukset energiatalouteen ......................................................................................................................31 
8.10 Taloudelliset vaikutukset ...........................................................................................................................31 

 
9. KAAVAN TOTEUTUS .................................................................................................................... 32 
 
10. SUUNNITTELUN VAIHEET ......................................................................................................... 32 

10.1 Aloitus ........................................................................................................................................................32 
10.2 Luonnosvaihe ............................................................................................................................................32 
10.3 Ehdotusvaihe ............................................................................................................................................32 
10.4 Hyväksyminen ...........................................................................................................................................33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOUSIAINEN AIRIX Ympäristö Oy 3 
RAKENNEYLEISKAAVA 2011  

 

 

NOUSIAISTEN KUNTA 

RAKENNEYLEISKAAVA   

 
 Nousiaisten kunnan rakenneyleiskaavan selostus, joka koskee 14.6.2010 päivättyä ja 

28.10.2011 tarkistettua rakenneyleiskaavakarttaa. 
 
 Rakenneyleiskaava on MRL 45 §:n mukainen oikeusvaikutukseton yleiskaava.  
 
1. JOHDANTO 
 
1.1 Alue ja sijainti 
 Rakenneyleiskaavassa käsitellään koko kunnan aluetta. Pääpaino on kuitenkin Nummen 

(keskusta), Koljolan (kirkonkylä), Aseman seudun sekä valtatie 8:n lähialueiden muodosta-
malla ns. keskeisellä alueella. Tälle alueelle todennäköisesti sijoittuvat kunnan seuraavat 
asemakaavoitettavat asunto-, liike- ja yritysalueet sekä suurin osa julkisista palveluista. 

 
 Koko kunnan pinta-ala on 199,45 km2, josta makean veden vesistöjä on 0,57 km2. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pitkänomaisen kunnan lounaisosan poikki kulkee valtatie 8 (Turku-Pori-Oulu) sekä rautatie 

(Turku-Uusikaupunki). Pitkittäisenä yhteytenä on maantie Lemu-Nousiaisten asema-Nummi-
kirkonkylä-Valpperi-Saksala. 

 
1.2. Laatimispäätös 
 Nousiaisten kunta päätti rakenneyleiskaavan laadinnasta 30.11.2009.  
 
1.3 Työohjelma 
 Työn aluksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitettiin alustava työohjel-

ma. Kunnanhallitus hyväksyi sen 1.3.2010 ja se asetettiin nähtäville. 
 
 Liite 1:  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
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2. PERUSTIEDOT 
 

2.1 Kaavoitustilanne 
  
2.1.1 Maakuntakaavoitus 
 Nousiaisten ja koko Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen 

liitto.  
 
 Vaiheittain vahvistetut seutukaavat tulivat voimaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena 

maakuntakaavana 1.1.2010. Tämä voidaan nähdä välivaiheena, sillä laadittavana on Varsi-
nais-Suomen maakuntakaava. Sen valmistelu on edennyt seutukunnittain. 

 
 Maakuntakaavan laadinta käynnistyi Loimaan seudun, Turunmaan, Vakka-Suomen sekä 

Turun seudun kehyskuntien (joihin Nousiainen kuuluu) osalta vuonna 2003. Maakuntakaava 
hyväksyttiin 13.12.2010. Ympäristöministeriö vahvistaa maakuntakaavan noin vuodessa 
maakuntavaltuuston hyväksymisen jälkeen. 

 
 Liite 2: Ote maakuntakaavana voimassa olevista seutukaavoista (kaksi karttaa) 
 Liite 3: Ote hyväksytystä maakuntakaavasta (kaksi karttaa) 
 
2.1.2 Yleiskaavoitus 
 Kunnan alueella on seuraavat yleiskaavatasoiset kaavat: 
 
 Oikeusvaikutteiset osayleiskaavat 

- Nummen läntisen alueen osayleiskaava, hyväksytty 25.9.2006 
 
 Kunnanvaltuuston hyväksymät osayleiskaavat 

-  Kirkonseudun osayleiskaava, hyväksytty 12.2.1987 
-  Valpperin osayleiskaava, hyväksytty 20.9.1993 
-  Keskustan osayleiskaava, hyväksytty 13.6.1994 

 
 Ainoa oikeusvaikutteinen osayleiskaava on alueeltaan suppea valtatien ja keskustan välissä. 

Kaavan rakentamiseen osoitetut alueet on joko rakennettu tai rakennetaan lähitulevaisuu-
dessa. 

 
 Kunnanvaltuuston hyväksymät osayleiskaavat ovat oikeusvaikutuksettomia, joten ne ohjaa-

vat asemakaavoitusta ja rakennuslupien myöntämistä vain yleisellä tasolla. Kuitenkin niissä 
osoitetuista uusista rakentamisalueista suuri osa on viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana 
toteutunut.  

 
 Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen tai koko kunnan yleiskaavan laatiminen on tärkeätä ja 

jopa välttämätöntä, kun vähänkin laajempia uusia alueita aiotaan jatkossa asemakaavoittaa. 
Nyt laadittava rakenneyleiskaava luo pohjan juridisen yleiskaavan tai osayleiskaavojen laa-
dinnalle. 

 
 Liite 4: Osayleiskaava-alueet ja asemakaava-alueet 
 
2.1.3 Asemakaavoitus 
 Nousiaisiin on laadittu asemakaavoja vaiheittain usean vuosikymmenen aikana. Asemakaa-

voitettua aluetta on yhteensä 271,0 hehtaaria. 
 
 Asemakaava-alueista yksi on kirkolta noin kilometri Vahdon suuntaan. Muut asemakaavoite-

tut alueet ovat Nummella ja sen ympärillä mahtuen säteeltään 1900-metrisen ympyrän si-
sään. Tärkeimmät asemakaavoitetut kokonaisuudet ovat: 

- keskusta (Nummi) ja liikealue (Neste ym.) 50 ha   
- Vuorenpää   29 ha 
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- Rästäsmäki-Linnamäki-Miekkavuori  85 ha 
- Santamala-Lammasvuori  53 ha 
- Kirkonseudun alue   49 ha 
- ns. Telesten alue   4 ha 

 
 Asemakaava-alueet ovat jonkin verran erillään toisistaan. Tämä johtuu lähinnä siitä, että kun-

taa ja samalla keskustaa halkovan Hirvijoen saviperäinen laakso on hyvää viljelysmaata ja 
rakentamiseen huonommin sopivaa. Asemakaava-alueiden sijoittumiseen ovat vaikuttaneet 
myös ennen kaavoitusta vuosisatojen aikana muodostuneet rakentamisalueet sekä maan-
omistus. Keskustaa on vähitellen laajennettu myös ympäröiville pelloille. Kylämäki erottuu 
kuitenkin edelleen selvästi peltojen ympäröimänä kokonaisuutena.  

 
 Voimassa olevat asemakaavat on koottu numeeriseksi asemakaavayhdistelmäksi. 

 
 Liite 4: Osayleiskaava-alueet ja asemakaava-alueet 
 
2.1.4 Ranta-asemakaavoitus 
 Nousiaisten alueen merkittävimmät vesistöt ovat Hirvijoki ja Savojärvi, josta vain noin neljän-

nes on kunnan alueella. Ranta-alueille on rakennettu hyvin vähän loma-asuntoja. Yhtään 
ranta-aluetta ei ole ranta-asemakaavoitettu. 

 
2.2 Maanomistus  
 Pääosa kunnan alueesta on yksityisessä omistuksessa. Kunnan maanomistus on melko ha-

janainen käsittäen monenlaisia maa-alueita. Keskustan tuntumassa on muutamia alueita, joi-
ta voitaneen asemakaavoittaa rakentamiseen.  

 
 Valtio omistaa kunnan pohjoisosassa Kurjenrahkan kansallispuistoksi perustetun alueen. 
 
 Liite 5:  Kunnan maanomistus 

 
2.3 Väkiluku ja väestön jakautuminen kunnan eri osiin 
 Kunnan väkiluku oli 4830 tammikuun 2010 lopussa. Nummen osa-alueella asuu lähes puo-

let, noin 2300 henkilöä. Valtatien länsipuolella, mutta myös Kaitarainen mukaan lukien, asuu 
noin 700, Koljolan, Paistanojan ja Pikku-Palon alueella noin 1200 sekä Ojankulman, Valppe-
rin ja Saksalan osa-alueella noin 600 asukasta. 

 
 Liitteenä 6 olevalla kartalla näkyvät tilastoalueet ja niiden väkiluku 31.12.2008 ja 31.12.2009. 
 
 Liite 6: Tilastoalueet 
 
 Asuminen keskittyy asemakaava-alueiden lisäksi kyliin ja pääteiden varsiin. Asemakaavoit-

tamattomista asuinaluekeskittymistä suurimmat ovat Nummen ja Koljolan ympärillä. Niitä 
täydentävät Kaitaraisten ja aseman alueet. Mainitut kylät yhdessä asemakaava-alueiden 
kanssa muodostavat maankäytön kehittämisen kannalta kunnan keskeisen alueen. 

 
 Liite 6 b: Taajamat, kylät 
 
 Asuinrakentamisen tiheys noudattelee luonnollisesti asukasmääräjakaumaa osa-alueittain. 

Kunnan alueen kaikki kerrostalot ja rivitaloista suurin osa on keskustassa tai sen tuntumas-
sa. Valpperissa on muutama rivitalo.  

 
 Vuonna 2008 Nousiaisissa oli 1876 vakituisesti asuttua asuntoa. Niistä omakotitaloja oli 

1495 (80 %), rivitaloasuntoja 208 (11 %) ja kerrostaloasuntoja 132 (7 %). Tilastoissa luokitte-
lemattomia asuntoja oli 41 (2 %). 
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2.4 Työpaikat 
Työpaikkojen kokonaismäärä (tilasto 2007) on kunnan alueella 1109. Niissä käy töissä 653 
kuntalaista ja 456 kunnan ulkopuolelta. Kunnan alueen työpaikoista palvelujen piirissä on 
noin 64 %, jalostuksessa noin 29 % ja alkutuotannossa noin 7 %.  
 
Vuonna 2007 palkansaajista valtion palveluksessa oli 7, kunnissa 311, valtioenemmistöises-
sä yrityksessä 20, yksityisellä sektorilla 454 ja muualla 2. Yrittäjiä oli 315. 
 
Yrityksiä Nousiaisissa toimii noin 250. Monet niistä ovat yhden henkilön yrityksiä. Suurin 
työnantaja on kunta, jossa vakituisia työntekijöitä on noin 180. Osa-aikaisia ym. on noin 80. 
 
Perinteisen laskutavan mukaan kunnan työpaikkaomavaraisuusaste on 49 %. Todellinen 
työpaikkaomavaraisuusaste eli se, moniko kuntalainen on töissä asuinkunnassaan, on 29 %. 
 
Kuntalaisista käy kunnan ulkopuolella töissä 1619 työllistä. Pendelöintiaste eli asuinkunnan 
ulkopuolella työssäkäyvien osuus kaikista työllisistä (100 miinus todellinen työpaikkaomava-
raisuus) on siten 71 %. Pendelöintiaste on noussut tasaisesti. 20 vuotta sitten se oli 47 % ja 
10 vuotta sitten 60 %. Tämä johtuu siitä, että väkiluvun kasvaessa työpaikkojen määrä on 
pysynyt ennallaan. 
 

2.5 Palvelut 

 
2.5.1 Julkiset palvelut 

 
Päiväkodit ja päivähoito: Nummella on kaksi päiväkotia, päiväkoti Nuppula ja päiväkoti Vap-
pula, ja Kirkonpiirin alueella on yksi päiväkoti, Koljolan päiväkoti. Esiopetusikäisten lasten 
tarvitsemaa päivähoitoa annetaan lisäksi Nummen ja Kirkonpiirin kouluilla. Perhepäivähoito-
paikkoja on ympäri kuntaa. 
 
Koulut: Esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille 1-6 annetaan Kirkonpiirin, Nummen, Paiju-
lan ja Valpperin kouluissa. Opetusta koululuokille 7-9 annetaan Henrikin koulussa. Nousiais-
ten lukio sijaitsee Nummella, Henrikin koulun ja lukion muodostamassa koulukeskuksessa, 
kunnan keskustassa. 

 
Terveyskeskus on Maskussa Nousiaisten rajan tuntumassa. Nummella on terveysasema. 
Kunta on perustanut perusturvakuntayhtymä Akselin keväällä 2010 yhdessä Maskun ja My-
nämäen kuntien kanssa. 
Muita julkisia palveluja 

- vanhainkoti ja erityisryhmien palveluasuntoja on Nummella. 
- Nummella on pääkirjasto ja Valpperissa on lainausasema. 
- kirkko ja kirkkoherranvirasto ovat Koljolassa. 
- Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen paloasemat ovat Nummella ja Valpperissa. 

 
Virkistyspalvelut: 

-  urheilukenttä Koljolassa 
-  pallokentät koulujen yhteydessä 
-  kuntorata Nummella 
-  maastohiihtokeskus ja kuntorata Valpperissa 
-  Falkinkosken uimala ja sauna Koljolan ja Valpperin puolessa välissä 
- Kuhankuonon retkeilyreitistö kunnan pohjoisosassa osin Kurjenrahkan kansallis-

puistossa. Reitistöön liittyy Suokullan reitistö, joka jatkuu Ruskon läpi Raisioon 
- kuntalaisten käytössä on lisäksi Pikisaaren virkistysalue Maskun Askaisissa meren 

rannassa sekä Savojärven uimaranta Kurjenrahkan alueella 
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2.5.2 Yksityiset palvelut 
 Päivittäistavarakauppoja on kunnan alueella neljä, joista Nummella kolme (S-Market, Valin-

tatalo, K-Extra) ja Koljolassa yksi (Ailio). 
 
 Päivittäistavarakauppojen vähyydestä ja pienuudesta johtuen kunnasta valuu ostovoimaa 

naapurikuntiin. Nummelta, Paijulasta ja Koljolasta käydään asioimassa paljon Maskussa ja 
Mynämäessä. Valpperista käydään lisäksi mm. Ruskon Vahdolla. Suurin asiakasvirta on kui-
tenkin selvästi Raisioon ja Turkuun. 

 
 Peruspalvelut, kuten pankki, apteekki ja asiamiesposti sijaitsevat Nummen asemakaava-

alueella. Nummella on myös muita kaupallisia palveluja, kuten leipomo, kahvila-ravintola, 
huoltoasema (jossa ruokaravintola sekä pikaruokaravintola), autoliike, autokorjaamo, pyörä-
liike, vakuutustoimisto, hautaustoimisto, kampaamoja ja hierontapalveluja. 

 
 Palvelualueet on osoitettu rakenneyleiskaavakartalla. 
 
2.6 Maisema 
 Hirvijokilaakso ja meren läheisyys luovat Nousiaisten maiseman ominaispiirteet. Pitkänomai-

sen kunnan pohjoisosasta lounaaseen laskeva Hirvijoki kulkee Valpperiin asti lähinnä met-
sässä. Valpperissa on selvä jokilaakso ja sen ympärillä viljelysmaita. Varvanummen metsän 
jälkeen jokilaakso avautuu lähes yhtenäiseksi peltoalueeksi aina Maskun (Lemun) rajalle as-
ti. Nummella peltoalue laajenee useiden kilometrien levyiseksi tasaiseksi peltoaukeaksi, joka 
on aikoinaan ollut merenpohjaa.  

 
 Nummen peltoaukean pohjoispuoli ja alue siitä koilliseen vasten Mynämäen rajaa (Nutturla, 

Paijula, Kaitarainen, Vainiopohja, Paistanoja) on ikään kuin saaristoa eli jyrkähköt kalliomä-
kisaarekkeet näkyvät selvästi. Alavat maat ovat peltoa. Pellot muodostavat eräänlaisen 
maaston perustason, josta metsäalueet nousevat. 

 
 Kunnan pohjoisosissa on laajempia metsäalueita sekä laajoja avoimia soita. Soista suuri osa 

kuuluu Kurjenrahkan kansallispuistoon. 
 
 Nousiaisten alueen maankäytön suunnittelussa on olennaista maiseman ominaispiirteiden 

säilyttäminen. Tärkeätä on 
- laajojen peltoalueiden säilyttäminen niin, että yksittäisiä rakennuksia voidaan ra-

kentaa, mutta ei laajoja asunto- ym. alueita ainakaan niin, että ne eivät ole nykyisiä 
rakennettuja alueita välittömästi laajentavia 

- peltomaisemaa rajaavien metsien reunojen säilyttäminen ehyenä 
- maisemassa näkyvien mäkien lakialueiden ja jyrkkien rinteiden jättäminen raken-

tamatta 
 
 Liite 8: Maiseman yleispiirteet 
 
2.7 Kulttuuriympäristöarvot 
  
 Valtakunnallisesti merkittävät alueet 
 Valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön alueita Nousiaisissa on kirkon 

alue lähiympäristöineen. Näiden ns. RKY-kohteiden vuonna 2009 julkaistun tarkistuksen yh-
teydessä tämä alue supistui huomattavasti ja muut kunnan alueelle vastaavasti luokitellut 
kohteet jäivät pois. 

 
 Maakunnallisesti merkittävät alueet 
 Maakuntakaavana voimassa olevassa seutukaavassa Nummen-Kirkonkylän välinen alue on  

kulttuurimaisema-aluetta, joka on osoitettu OR-rajauksella 41: "Kulttuuriympäristön suojelu-
alue, joka käsittää pääasiassa Hirvijoen varrella olevia viljelysalueita joenvarsilehtoineen. 
Alueeseen sisältyy erittäin arvokas Nousiaisten kirkon miljöö." 



NOUSIAINEN AIRIX Ympäristö Oy 8 
RAKENNEYLEISKAAVA 2011  

 

 

  
 Hyväksytyssä (13.12.2010) Turun seudun kehyskuntien ym. maakuntakaavassa Nummen-

Kirkonkylän välinen alue on osoitettu "kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeäksi 
alueeksi" (kartalla harmaa vaakaviivoitus). 

 
 Paikallisesti merkittävät alueet 
 Perinteinen vuosisatoja vanha nousiaislainen maisema ja kulttuuriympäristö ovat nimen-

omaan viljelysmaisemaa. Paikallisesti on tärkeätä, että nousiaislaisessa maisemassa säily-
vät vanhat maatilojen talouskeskukset ja laajat peltoaukeat. Tarkempia maankäytön suunni-
telmia laadittaessa on selvitetty paikallisesti arvokkaat ja säilytettävät pihapiirit ja rakennuk-
set. Suojelu- ja säilyttämismääräyksillä ei saa kuitenkaan rajoittaa uudisrakentamista ja muu-
ta maankäyttöä niin, että vaikeutetaan toimivien tilojen toimintaa. Maatalousmaisemassa on 
olennaista, että maataloutta harjoitetaan. 

 
 Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet 
 Rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan kuuluvat olennaisesti rakennusryhmät ja 

rakennukset pihapiireineen. Maakuntakaavan mukaiset, ja myös maiseman kannalta merkit-
tävimmät rakennetun ympäristön kohteet ja kokonaisuudet esitetään rakenneyleiskaavassa. 
Paikalliset kohteet on kartoitettu ja selvitetty kaavakohtaisesti tarkemmissa osayleis- ja ase-
makaavoissa. 

 
 Liite 8: Maiseman yleispiirteet 

 
2.8 Luonnonsuojelu 
 Kunnan alueen arvokkaat luontokohteet on selvitetty. Raportti on julkaistu mm. kunnan Inter-

net-sivuilla. Kunkin asemakaavan laadinnan yhteydessä on laadittu yksityiskohtainen luon-
toselvitys, mikäli alue on ollut luonnontilainen. Rakennettujen alueiden ja peltoalueiden kaa-
voituksen yhteydessä luontoselvityksiä ei ole laadittu. 

 
 Liite 9: Luonto 
 
2.9 Arkeologia 
 Nousiaisten alueella on verraten paljon tunnettuja muinaisjäännöksiä. Kohteiden sijainti on 

koottu teemakartalle. 
 
 Liite 10:  Muinaisjäännökset 
 
2.10 Liikenne 
 
 Maantiet 
 Nousiaisten poikki kulkee valtatie 8 Turku-Rauma-Pori-Oulu.  
 
 Valtatie 8 on suunniteltu välillä Raisio-Nousiainen moottoritieksi. Tien yleissuunnitelma on 

hyväksytty ja tiesuunnitelma hyväksytään lähiaikoina Liikennevirastossa. 
 
 Edelleen välillä Nousiainen-Mynämäki on valmistunut yleissuunnitelma. Myös se tullaan hy-

väksymään Liikennevirastossa. Ensi vaiheessa yhteysväliä kehitetään Nousiaisten osalta ra-
kentamalla ohituskaistat välille Nousiainen-Kurjenmäki. 

 
 Valtatieltä Nummen kohdalta lähtevät tärkeimmät kunnan sisäiset maantiet: 

- maantie 1912 Maskun Lemuun 
- maantie 1914 Nousiaisten Kaiselan, Paijulan ja Nutturlan kautta Mynämäen Mie-

toisiin 
- maantie 2010 Nousiaisten kirkonkylän kautta Ruskon Vahdolle 
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 Kirkonkylän ja Valpperin (Kytöisten) välillä on maantie 2014. Ruskon Vahdolta tulee Kytöisiin 
maantie 2015, joka kulkee Valpperin läpi Takkulan kautta Mynämäen Tarvaisiin, josta pää-
see edelleen Mynämäen keskustaan maantietä 2020. 

 
 Em. maantiet muodostavat kunnan alueen runkoverkon, jota Nummella täydentää katuverk-

ko ja haja-asutusalueella yksityistiet. 
 
 

 
 
 
 Rautatie 
 Kunnan poikki kulkee Turku-Uusikaupunki -rata. Tasoylikäytävien poistamista on selvitetty. 
 
2.11 Yhdyskuntatekniikka 
 Kunnan vesijohto ulottuu pääteiden suunnissa ympäri kuntaa ja kattaa suurimman osan asu-

tuista alueista. Asemakaava-alueilla on vesijohto- ja viemäriverkosto. Kunnan alueen ve-
denottamot ovat Valpperin pohjoispuolella Sipilässä ja Takkulassa. Vesitorni on Maskun 
keskustan tuntumassa. Nousiainen on liittynyt Turun Kakolan jätevedenpuhdistamoon. 

 
 Liitteenä on yleispiirteinen kartta, jossa on esitetty asemakaavoitettu alue, vesijohdot kunnan 

verkostokartan mukaisesti ja vedenottamot sekä siirtoviemäri maakuntakaavan aineiston 
pohjalta. Toisessa liitekartassa on esitetty viemäriverkosto kunnan verkostokartan mukaises-
ti. 

 
 Liite 7a: Vesihuolto: vesijohto, vedenottamot, siirtoviemäri 
 Liite 7b: Vesihuolto: viemärit 
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3. TAVOITTEET 
 
3.1 Rakenneyleiskaavan tavoitteet 
 Rakenneyleiskaava on MRL 45 §:n mukainen oikeusvaikutukseton yleiskaava. Tämän 

kaavan pohjalta laaditaan seuraavassa vaiheessa tarkempi, oikeusvaikutteinen yleiskaava 
tai useampi osayleiskaava kunnan tärkeimmille osa-alueille.  

 
 Rakenneyleiskaavan tavoitteena on: 

- löytää uusia rakentamisalueita asumista, yksityisiä ja julkisia palveluja sekä työ-
paikkarakentamista varten 

- tarkentaa alueita, jotka luonto-, ympäristö- ja maisema-arvojen vaalimiseksi ja ar-
vokkaan kulttuuriympäristön säilyttämiseksi on syytä jättää tehokkaamman raken-
tamisen ulkopuolelle 

- sovittaa valtatie 8:n suunnitteilla olevat parantamistoimenpiteet kunnan maankäyt-
töön 

 
 Uusia vaihtoehtoisia rakentamisalueita verrataan keskenään ja arvioidaan useilla eri perus-

teilla: 
- sijainti nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen liittyen 
- sijainti nykyiseen maantie- ja katuverkkoon ja joukkoliikennereitteihin nähden 
- sijainti nykyiseen kunnallistekniseen verkostoon nähden 
- ympäristöseikat, rakentamisen soveltuminen maisemaan, luontoarvoihin, maape-

rään 
- asumiseen soveltuvien alueiden sijainti peruspalveluihin nähden 
- maanomistus (kunnan omistamat alueet on kaavoitettavissa varmemmin; mahdolli-

sesti hankittavat alueet) 
 Vertailun tulos näyttää parhaat rakentamisalueet kohtalaisella tarkkuudella. 
 
 Tavoitteena on myös laatia valittujen eri alueiden kaavoitusohjelma, joka sisältää tavoitteel-

lisen kaavoitusjärjestyksen ja aikataulun. 
 
3.2 Rakenneyleiskaavan tavoitevuosi 
 Rakenneyleiskaava pyrkii osoittamaan kunnan rakenteen kehittymissuunnan ja uudet raken-

tamisalueet vähintään seuraavan kymmenen vuoden rakentamistarpeita varten. Tällöin ta-
voitevuosi on 2020. Ennen 10-vuotiskauden päättymistä rakenneyleiskaavaa tai sen pohjalta 
laadittavaa (osa)yleiskaavaa on tarkistettava toteutuman ja tulevien tarpeiden perusteella. 

 
3.3 Kunnan elinkeinopoliittisesta ohjelmasta johdetut tavoitteet 
 Nousiaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn Elinkeino-ohjelman 14.11.2011.  
 
 Ohjelman mukaisia elinkeinoelämän perusedellytysten tavoitteita ovat: 

- Vt 8 nelikaistaistaminen ja Kaitaraisten teollisuusalueen mahdollistaminen 
- Elinkeinotoiminnan monipuolistaminen; työpaikkaomavaraisuuden kasvu ja 
- myönteinen väestökehitys 
- Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen kokonaisvaltaisesti onnistunut toteutta-

minen asuin- ja yritystonttien osalta 
- Kunnan imagon hyödyntäminen; historian, kulttuurin ja ympäristön esille tuominen 

sekä tuotteistaminen yritystoiminnan ja matkailun ym. osa-alueilla 
- Seudullinen elinkeinopoliittinen yhteistyö; seudullinen hankintayhteistyö 
- Maaseudun ja maatalouden paikallisen luonnonympäristön ja osaamisen paranta-

minen ja hyödyntäminen 
- Teollisuuden ja palveluiden toimintaedellytysten edelleen parantaminen ja uusien 

tuotannonalojen ja palveluiden houkutteleminen kunnan alueelle 
- Laajakaistayhteyksien saattaminen koko kunnan alueelle käyttäen hyväksi vesi-, 

viemäri- ja maasähkölinjojen rakentamista 
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3.4 Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista johdetut tavoitteet 
 Valtioneuvosto päätti 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT). Tarkis-

tetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on 

huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että 
edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta. 

 
 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kannalta keskeisimpiä lakeja ovat luon-

nonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki, maa-aineslaki, rakennussuojelulaki, muinaismuistolaki ja 
ympäristönsuojelulaki. Näissä laeissa säädetään muiden tavoitteiden ohella myös suojelusta 
kyseisellä toimialalla ja asetetaan rajoituksia ympäristön muuttamiselle. 

 
 Keskeisimpiä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on lueteltu seuraavassa ja johdettu 

niistä rakenneyleiskaavan tavoitteita: 
- Yleiskaavoituksessa lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Taa-

jama- ja maaseutualueiden väestöjakautuma on tarkasteltava pitkällä aikavälillä. 
  -> väkiluvun kehitysennuste ja perustelut ovat kappaleessa 4 
- Alueidenkäytön suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. 

Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa 
irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. 

  -> uusia rakentamisalueita haetaan nykyisen rakenteen sisältä ja niin lä-
heltä kuin mahdollista kuitenkaan unohtamatta muita VAT-tavoitteita, kuten 
kulttuuriperintö, virkistysalueet jne. 

- Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä ta-
voitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään 
osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista. 

  -> vähittäiskaupan suuryksiköitä ei ole tarkoitus osoittaa Nousiaisiin raken-
neyleiskaavalla. 

- Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkei-
noelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä 
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön 
laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Alueraken-
teen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vah-
vuuksiin ja sijaintitekijöihin.  

 -> Nousiainen on kohta moottoritieksi rakennettavan valtatie 8:n varrella al-
le 20 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta. Nousiaisissa on tilaa 
rakentaa, asua ja yrittää. 

- Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri vä-
estöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyy-
dessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liiken-
neturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä paranne-
taan. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla 
elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdys-
kuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkei-
noelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai 
muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. 

 -> Työpaikkaomavaraisuutta kasvatetaan niin, että kunnan alueelle muo-
dostetaan vetovoimaisia työpaikka-alueita hyvien yhteyksien tuntumaan. 

 -> rakenneyleiskaavalla haetaan uusia alueita taajamarakenteen sisältä  
- Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja 

varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 
 -> kevyen liikenteen verkkoa täydennetään liittämällä uudet kaavoitettavat 

alueet nykyiseen verkkoon 
- Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja 

herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä 
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suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnon-
alueiden välillä edistetään.  

 -> Uutta rakentamista ei osoiteta niin, että merkittävät luontoarvot heiken-
tyvät 

- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäy-
tön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava 
siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.  

 -> Nousiaisissa on laajoja metsäalueita, joihin ei kohdistu merkittäviä ra-
kentamispaineita ja haja-asutusluonteinen rakentaminen ei niitä olennai-
sesti supista. Keskustan laajenemisalueita suunniteltaessa osoitetaan taa-
jamarakenteeseen liittyviä lähivirkistysalueita, joista osa on laajempia ko-
konaisuuksia. Kaavalla osoitetaan hiljaisia alueita 

- Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään 
uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

 -> Tuulivoimatuotannolle sopivia alueita etsitään. Valtakunnallisen kanta-
verkon laajentamiseen Nousiaisten alueella varaudutaan. 

 
 
 
 

4. MITOITUS 
 
4.1 Asuinalueet 
 
4.1.1 Toteutunut asuntorakentaminen 
 Asuntorakentamisen määrä viimeisimpinä vuosikymmeninä: 
 
     Vuotuinen tuotanto keskimäärin 
 Vuodet  Asunnot Asunnot/ Pientalo- Rivitalo- Kerrostalo- 
   yhteensä vuosi asuntoja asuntoja asuntoja 
 1970-1979 329 33 24 4 5 
 1980-1989 340 34 23 8 3 
 1990-1999 237 24 17 3 4 
 2000-2008  290  32  24 2 3 
 
 Asuntorakentamisen määrä on viimeisen 40 vuoden aikana ollut varsin tasaista. 1990-luvun 

lama vähensi rakentamista jonkin verran. Vastaavasti 2000-luvun ensimmäisen vuosikym-
menen lopun lama ei näy vuosikymmenen mittaisessa tilastossa, koska vuosikymmenen 
alussa rakennettiin erityisen paljon, mm. suurin osa Santamalan omakotialueesta. 

 
4.1.2 Väkiluvun aiempi kehitys 
 Nousiainen on kasvanut väkiluvultaan melko tasaisesti. 1980-luvulla kasvu oli 16,5 %, 1990-

luvulla 4,8 % ja 2000-luvulla 15,3 %. 
 
 Väkiluvun kehitys vuosina 1980-2010: 
 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

3430 3649 3996 4104 4189 4518 4830 
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 1990-luvulla väkiluvun kasvu oli hitaampaa kuin 
1980-luvulla. Samankaltainen kasvukehitys oli mo-
nissa muissakin Varsinais-Suomen kunnissa. Sen 
sijaan 2000-luvulla Nousiaisten väkiluku kasvoi 
useisiin lähikuntiin verrattuna enemmän palautuen 
samaan kasvuvauhtiin kuin 1980-luvulla. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 Väkiluvun tuleva kehitys 
 Otteita Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 -selvitysaineiston raporttiluonnoksesta 

”Yhteenvetoa tilastoista ja asumiseen vaikuttavista tukimekanismeista”: 
 Tulevaisuuden väestökehitykseen ja sitä arvioivien laskelmien tuloksiin vaikuttavat 

muuttoliike ja ikärakenne. Muuttoliikkeeseen ja syntyvyyteen vaikuttavat kuitenkin eri-
laiset yhteiskuntapoliittiset asiat kuten taloustilanne, erilaiset valtion tai kunnan subven-
tiot mm. verotuksen ja tukien kautta sekä kuntien ja alueiden kaavoitus- ja investointi-
politiikka. 

  
 Tilastokeskus laatii muutaman vuoden välein ns. trendi- ja omavaraislaskelmat tulevai-

suuden väestökehityksestä kunnittain ja ikäryhmittäin. Trendilaskelma perustuu pää-
asiassa siihen oletukseen, että syntyvyyden ja kuolleisuuden kehitys sekä muuttoliike 
ovat tulevaisuudessakin samansuuntaisia, kuin ne ovat olleet muutaman viimeisen 
vuoden aikana.  

  
 Laskelmia tulkittaessa on hyvä muistaa helppo ja lyhyt tulkintaohje: ”Jos sama meno 

jatkuu, kehitys on seuraavanlainen”. 
  
 Varsinais-Suomen toteutunut väestökehitys on jäänyt viime vuosina Tilastokeskuksen 

trendilaskelmien mukaisesta kehityksestä jälkeen. Vaikka nettomuutto on 2000-luvulla 
vähentynyt, jokainen uusi Tilastokeskuksen trendilaskelma on kuitenkin ollut aiempaa 
trendilaskelmaa positiivisempi eli laskelmissa väestönkasvua on voimistettu joka kerta. 

  
 Vuonna 2001 väestönkasvun oletettiin jo hiipuvan vuoden 2025 jälkeen. Kolme vuotta 

myöhemmin, väestönkasvun hiipuminen oletettiin tapahtuvan vasta 10 vuotta myö-
hemmin, vuoden 2035 jälkeen. Tuoreimmissa laskelmissa vuosilta 2007 ja 2009 väes-
tönkasvun hiipumista ei ole nähtävissä ainakaan vielä vuonna 2040. Nämä viimeisim-
mät laskelmat näyttävät kuvioissa eroavan selkeästi edeltäjistään. Uusissa laskelmissa 
on tehty enemmän töitä alueellisten erojen huomioimiseksi. 
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 Laskelmien ero näkyy myös Nousiaisten kunnan osalta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Nousiaisten väkiluku näyttää laskelmien mukaan kasvavan. Kuten aiempinakin vuosina tä-

hän kehitykseen vaikuttavat mm. seuraavat seikat: 
- pientalorakentaminen on Turun kaupunkiseudulla edelleen kasvussa. Nousiaisissa 

on tarjolla pientalotontteja 
- kuntaan on muuttanut ja kuntaan hakeutuu paljon lapsiperheitä, jotka asuvat mie-

luummin maaseututaajamassa kuin kaupungeissa. Tähän vaikuttavat mm. asunto-
jen korkea hintataso kaupungeissa ja rauhallisempi elinpiiri. 

- kerros- ja rivitaloja on rakennettu kunnan keskustaan tarpeeksi niin, että esim. 
vanhusväestön muuttaminen haja-asutusalueelta palveluiden ääreen on ollut 
mahdollista oman kunnan alueella 

 
 Trendilaskelmat Nousiaisten väkiluvusta rakenneyleiskaavan tavoitevuonna 2020 ovat: 
  

Laskenta- 
vuosi 

Väkiluku- 
laskelma 
2020 

Muutos  
vuodesta 
2010 

Muutos-% 
vuodesta 
2010 

2001 4269 -561 -11,6 

2004 4909 +79 +1,6 

2007 5732 +902 +18,7 

2009 5607 +777 + 16,1 

 
 
4.1.4 Ennusteista johdetut aluevaraukset 
 Rakenneyleiskaavan mitoitusta käsittelevässä kappaleessa 4.1 esitetty rakentamisalueiden 

mitoitus perustuu edellä esitettyyn sekä siihen, että 2000-luvun ensimmäisen vuosikymme-
nen mukainen aikana tapahtunut väkiluvun kasvu jatkuu ja sen myötä asuntorakentaminen 
jatkuu myös samalla tasolla. Molemmissa saattaa tapahtua myös kehityksen kiihtymistä. Tuo 
sekä aluevarausten toteutumisen epävarmuustekijät huomioiden rakenneyleiskaavassa voi-
daan perustellusti osoittaa myös jonkin verran ylimitoitusta. 
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 Vuotuinen tonttimaan tarve omakotitaloja varten voidaan arvioida näillä perusteilla: 
-  omakotitalotontin pinta-ala asemakaava-alueella 1400 m2 
-  1400 m2 x 25 tonttia/vuosi = 35 000 m2 tonttimaata 
-  tonttimaan lisäksi katualueita, suojaviheraluetta ja lähivirkistysalueita noin 40 % 

tonttimaan lisäksi -> raakamaan tarve 1,4 x 35 000 m2 = 4,9 ha/vuosi 
-  esim. kymmenen vuoden rakentamiseen tarvitaan 50 ha raakamaata 

 
 Vuotuinen tonttimaan tarve rivitaloja varten: 

-  rivitalotontin pinta-ala asemakaava-alueella 4000 m2 
-  rakentamisen määrä 3 asuntoa/vuosi eli yksi 6-asuntoinen rivitalo joka toinen vuo-

si 
-  tonttimaata tarvitaan 2000 m2/vuosi 
-  lisäksi lasketaan katualuetta ym. 20 % tonttimaan lisäksi -> raakamaan tarve 1,2 x 

2000 m2 = 2400 m2 
-  esim. kymmenen vuoden rakentamiseen tarvitaan 2,5 ha raakamaata 

 
 Vuotuinen tonttimaan tarve kerrostaloja varten: 

-  kerrostalotontin pinta-ala asemakaava-alueella 5000 m2 
-  rakentamisen määrä 3 asuntoa/vuosi eli yksi 12-asuntoinen kerrostalo joka neljäs 

vuosi 
-  tonttimaata tarvitaan 1250 m2/vuosi 
-  lisäksi lasketaan katualuetta ym. 20 % tonttimaan lisäksi -> raakamaan tarve 1,2 x 

1250 m2 = 1500 m2 
-  esim. kymmenen vuoden rakentamiseen tarvitaan 1,5 ha raakamaata 

 
 Em. arviot perustuvat siihen, että kaikki asuntorakentaminen sijoittuisi asemakaavoitettavalle 

alueelle. Rivitalojen ja kerrostalojen osalta näin varmasti onkin, mutta osa omakotitaloraken-
tamisesta sijoittuu kyliin ja haja-asutusalueelle. 

 
 Vuosittainen kysynnän vaihtelu on suurta, mutta pitemmällä aikavälillä tasaista. Kunnalla 

tulee olla koko ajan tarjolla vähintään hieman yli vuotuisen tuotannon verran, ehkä noin 1,3-
kertainen määrä tontteja, jos rakentamisen määrä ja kunnan kasvu pidetään samanlaisena 
kuin se melko pitkällä aikavälillä on ollut. Omakotitalotontteja tulisi olla tarjolla noin 35, jotta 
niitä olisi tarpeeksi ja jotta rakentajille olisi erilaisia vaihtoehtoja. Rivitalotontteja tulisi olla tar-
jolla noin viisi ja kerrostalotontteja noin kolme. Tällaisella varannolla yksityisille rakentajille ja 
rakennusliikkeille on tarjolla tarpeeksi mahdollisuuksia. 

 
 Asemakaavoitettuja omakotitalotontteja on kunnalla myynnissä loka-marraskuun 2011 tilan-

teen mukaan seuraavasti: 
- Santamalassa   6  
- Kirkonseudun alueella  1  
- Karhunperkon Matinkujan alueella  15 

 eli kokonaisvaranto on yhteensä 22 tonttia.  
 Lisäksi Karhunperkon alueella on vireillä asemakaavan muutos ja laajennus. Kaavamuutok-

seen sisältyy ns. Eilantien alue, jolla on kaavoitettuja tontteja tällä hetkellä 17 kpl. Tontit tule-
vat myyntiin vasta kaavan hyväksymisen jälkeen, kun kadut ja kunnallistekniikka on raken-
nettu. Kyseisen alueen tonttimäärä tulee olemaan arviolta 55-60 kpl.  

 
4.2 Työpaikka-alueet 

Toimitilojen kokonaiskerrosala Nousiaisissa oli vuonna 2008 yhteensä 65 200 ker-
rosalaneliömetriä (k-m2). Toimitilaa oli siten 59 k-m2/työpaikka. Vertailun vuoksi esim. Mas-
kussa toimitilaa on 63 k-m2/työpaikka ja Ruskolla 71 k-m2/työpaikka.  
 
Mitoituslaskentaan esim. 65 k-m2/työpaikka antaa pohjan. Pienteollisuus- ja varastoraken-
nusten kokonaiskerrosala Nousiaisissa vuonna 2008 oli 29 100 k-m2 ja niissä oli työntekijöitä 
258. Tällaisten työpaikkojen kerrosalamäärä on siten 113 k-m2/työpaikka 
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Asemakaavoitetulle 2500 neliömetrin pienteollisuustontille tehokkuudella e=0,35 rakennettu-
na sijoittuu noin 8 työpaikkaa. Alueväljyysluvulla 0,25 laskettuna esim. 10 ha raakamaa-
alueelle sijoittuisi noin 220 työpaikkaa, mikäli alue toteutuisi täydellä tonttitehokkuudella. 
Näin ei usein kuitenkaan tapahdu ja lisäksi on huomioitava, että Nousiaisten kaltaisissa kun-
nissa osa tällaisen alueen yrityksistä on varastotyyppisiä, joissa työpaikkoja on tuotantoyri-
tyksiä vähemmän. Voidaan realistisesti arvioida, että 10 ha yritysalueelle sijoittuisi 150-200 
työpaikkaa.   
 
Tällaisen alueen kaavoittaminen ja tonttimyynnin aloittaminen yrityksille on ainoa mahdolli-
suus merkittävästi lisätä Nousiaisten työpaikkamäärää ja -omavaraisuutta sekä vähentää 
työmatkaliikennettä. 
 

 Kunnalla tulisi olla koko ajan tarjolla erilaisia tonttivaihtoehtoja yritysrakentamista varten, jotta 
työpaikkoja ja palveluja muodostuisi tasaisesti. Jokaisesta yrityksestä, joka on kiinnostunut 
rakentamaan kunnan alueelle, tulisi "pitää kiinni". Työpaikkaomavaraisuutta voidaan kasvat-
taa vain tarjoamalla yrityksille mahdollisuuksia rakentamiseen. Osa yrityksistä haluaa hyvät 
valtatieyhteydet, osa hyötyy näkyvyydestä ja osalle tärkeätä on tontin koko. 

 
 Nousiaisten alueella ei ole yhtään hyvien yhteyksien varressa olevaa yritysaluetta. Kun arvi-

oidaan tonttien vuotuinen menekki ja yritysalueeseen tarvittavat investoinnit (maanhankinta, 
suunnittelu, kadut, kunnallistekniikka, tontinmuodostus), voidaan todeta, että kunnan on tar-
peen muodostaa ensin ainakin yksi yritysaluekokonaisuus ja sen toteutumisen edetessä 
aloittaa seuraavan valmistelu. Rakenneyleiskaavassa selvitetään vaihtoehtoisia alueita ja 
niiden toteuttamismahdollisuudet ja -järjestys. 

 
Asemakaavoitettuja yritystontteja on vapaana: 

-  Lammasvuoren alueella Repolantien varressa kolme tonttia, kaavamerkintä T-2, 
pinta-alat 2650-2950 m2.  

-  Keskustassa on kaksi rakentamatonta asuin- ja liikerakennusten tonttia (AL) yksi-
tyisellä maalla, mutta niille ei voi sijoittua tuotantotoimintaa 

 Lisäksi kunnalla on yritysrakentamiseen sopivaa maata aseman vieressä noin 7000 m2. 
 
4.3 Palvelut  
 Julkisia ja yksityisiä palveluja varten kunnan alueella on vain vähän tontteja tarjolla. Keskus-

tassa on kaksi rakentamatonta asuin- ja liikerakennusten tonttia (AL) yksityisellä maalla. Ra-
kenneyleiskaavassa osoitetaan palvelualuevarauksia rakenteellisesti hyviltä paikoilta ilman 
että niiden välittömiä toteuttamismahdollisuuksia on tutkittu. Aluevarauksia tarkennetaan 
osayleiskaavoissa tai asemakaavojen muutoksin. 

 
 Keskustan uusi päiväkoti on valmistunut vuonna 2011. Sen johdosta vapautuu kaksi pientä 

tonttia muuhun palvelurakentamiseen. Kunnantalon vieressä on osin rakentamatonta YH-
aluetta, mutta se on rakentamistilanteesta johtuen otettavissa käyttöön melko vaikeasti. Päi-
väkotihankkeen valmistelussa kunta haki keskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä so-
pivia alueita. Tämä toi esille sen, että maanomistus ja liikenneyhteydet huomioiden asema-
kaavoitus- ja toteuttamiskelpoista maata on tarjolla kovin vähän.  

 
 Tilastokeskuksen mukaan alle kouluikäisten lasten määrä Nousiaisissa on kasvussa. Vuon-

na 2011 lapsia oli (alle 6 v) 542 ja vuonna 2020 568 lasta. Eli kasvua on 26 lapsen verran. 
Liikenneyhteyksien lähivuosina parantuessa asukasmäärä saattaa lisääntyä vielä ennustees-
ta ja syntyvyyden kasvu osaltaan lisää päivähoitotarvetta. Syksyllä 2011 avattu päiväkoti 
Nummella riittää jonkin aikaa, mutta jos kasvua tapahtuu ennakoitua nopeammin, on uudis-
rakentaminen tarpeen. 

 
 Esiopetuksen sijoittuminen koulujen tiloihin auttaa päivähoidon järjestelyissä niin kauan, 

kunnes koulut tarvitsevat luokat omaan käyttöönsä. Siinä tapauksessa päivähoitotilat eivät 
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tule riittämään nykyisessä mitoituksessa. Kaavoitettaessa lähivuosina uusia alueita olisikin 
hyvä varata tontti mahdolliselle päiväkodille asuntoalueiden tuntumaan. Uusien koulutilojen 
rakentamiseen tulisi varautua ensi vaiheessa Nummen alueella, koska uudet asuinaluevara-
ukset painottuvat tälle alueelle. 

 
5. MAANKÄYTÖN VAIHTOEHDOT 
 
5.1 Uudet asuntoalueet 
 
5.1.1 Vertailuperusteet 
 Uusien mahdollisten asuntoalueiden vertailemiseksi rakenneyleiskaavatyössä laadittiin ver-

tailuperusteet. Ne jakautuvat viiteen pääluokkaan: 
- yhdyskuntarakenne 
- aluekokonaisuus 
- luonto, ympäristö ja maisema 
- rakennetun ympäristön suojelu 
- muut seikat 

 
 Pääluokat jakautuvat useaan, yhteensä 20 alakohtaan. Eri asioita on painotettu eri tavoin. 
 
 Liite 11: Uusien asuntoalueiden vertailuperusteet  
 
5.1.2 Vertaillut alueet 
  Työssä vertailtiin neljää eri aluetta:  

-  Santamalan ja Miekkavuoren (Rästäsmäen) väli 
-  Kylävuori 
-  Linnamäen laajeneminen pohjoiseen 
-  Vuorenpään eteläpuoli 

 Nämä valittiin keskustan osayleiskaavan aluevarausten perusteella sekä ohjausryhmän an-
taman ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki alueet ovat lähellä nykyisiä asemakaava-alueita. Ver-
tailtuja alueita on riittävästi rakenneyleiskaavan tavoitevuosi 2020 huomioon ottaen. 

 
 Vertailuun ei otettu keskustan sellaisia lähialueita, 

- jotka ovat peltoa kulttuurimaisemassa 
- joilla korkeuserot ovat huomattavan suuria 
- joille kulkeminen on vaikeata tai korkeita kustannuksia aiheuttava 
- jotka ovat valtatien melualueella 

 
5.1.3 Vertailun tulokset 
 Alueet saivat vertailussa pisteitä seuraavasti: 

-  Santamalan ja Miekkavuoren väli  40 p 
-  Kylävuori   26 p 
-  Linnamäen laajeneminen pohjoiseen 34 p 
-  Vuorenpään eteläpuoli  28 p 

 
 Liite 12: Uusien asuntoalueiden vertailutaulukko 
 
 Santamalan ja Miekkavuoren välinen alue sai eniten pisteitä. Se sijaitsee asemakaavoitettu-

jen alueiden välissä rakenteellisesti hyvässä paikassa ja on liitettävissä kohtuukustannuksin 
katuverkkoon ja kunnallistekniikkaan. 

 
 Muut kolme aluetta saivat pisteitä tasaisesti. Kylävuori uutena alueena jäi pisteissä hieman, 

koska erillisen uuden alueen käyttöönotto vaatii uusia katuja ja kunnallistekniikkaa. 
  
 Kaikki neljä aluetta ovat otettavissa asemakaavoituksen piiriin, kun yksityisten maanomistaji-

en kanssa päästään tarvittaviin sopimuksiin. Alueiden laadulliset kriteerit ovat kunnossa.  
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5.2 Uudet yritysalueet 
  
5.2.1 Vertailuperusteet 
 Myös uusien mahdollisten yritysalueiden vertailemiseksi rakenneyleiskaavatyössä laadittiin 

vertailuperusteet. Ne jakautuvat samalla tavalla viiteen pääluokkaan kuin asuntoalueiden 
vertailuperusteet. Pääluokat jakautuvat useaan, yhteensä 18 alakohtaan. Eri asioita on pai-
notettu eri tavoin. 

 
 Liite 13: Uusien yritysalueiden vertailuperusteet  
 
5.2.2 Vertaillut alueet 
  Työssä vertailtiin kolmea eri aluetta:  

- Asema 
- Kaitarainen 
- Mietoistentien varsi 
- Kaitaraistentien ja valtatien välinen alue 

 Nämä valittiin hyvien maantieyhteyksien tuntumasta sekä ohjausryhmän antaman ohjeistuk-
sen mukaisesti.  

 
 Vertailuun ei otettu keskustan sellaisia lähialueita, 

- jotka ovat avoimella pellolla kulttuurimaisemassa 
- joilla korkeuserot ovat huomattavan suuria 
- joille kulkeminen on vaikeata tai korkeita kustannuksia aiheuttava 

 
5.2.3 Vertailun tulokset 
 Alueet saivat vertailussa pisteitä seuraavasti: 

- Asema   29 p 
- Kaitarainen  38 p  
- Mietoistentien varsi  27 p 
- Kaitaraistentien ja valtatien väli 28 p 

 
 Liite 14: Uusien yritysalueiden vertailutaulukko 
 
 Alueet saivat yhdyskuntarakenteen ja aluekokonaisuuden perusteella pisteitä tasaisesti (27, 

27, 26 ja 21).  Eroja tuli etenkin luonto-, maisema- ja ympäristöseikoista, koska Aseman alue 
ja Mietoistentien varsi ovat avointa tasaista peltoa ja kulttuurimaisema-aluetta, johon tiivis yri-
tysrakentaminen ei sovi niin hyvin kuin metsämaastoon. Kaitaraisten alue sai pisteitä lisäksi 
valtatienäkyvyydestä. 

 
 Kaitaraistentien ja valtatien välialue sai pisteitä erityisesti sijainnistaan keskustan tuntumas-

sa. Alueen maastonmuodot ovat kuitenkin vaikeat ja liikenne alueelle kulkisi kapeaa Kaita-
raistentietä keskustan läpi tai pohjoispuolelta asutun alueen läpi. Näistä seikoista tulee vä-
hennyspisteitä.  

 
5.3 Kyläalueet 
 Kyläalueille ja niiden tuntumaan rakennetaan haja-asutustyyppisesti, kuten aikaisemminkin.  
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6. RAKENNEYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT 
 
6.1 Keskeinen sisältö ja perustelut 
 Rakenneyleiskaava osoittaa uusia rakentamisalueita asumista, yksityisiä ja julkisia palveluja 

sekä työpaikkarakentamista varten. Toisaalta rakenneyleiskaava osoittaa alueita, jotka luon-
to-, ympäristö- ja maisema-arvojen vaalimiseksi ja arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttämi-
seksi on syytä jättää tehokkaamman rakentamisen ulkopuolelle 

 
6.2 Kaavan rakenne 
 Uusia tiiviimmän rakentamisen rakentamisalueita on osoitettu Nummen asemakaavoitettujen 

alueiden tuntumaan. Nämä alueet suunnitellaan asemakaavoilla.  
 
 Perusselvitykset osoittavat suoraan tai välillisesti erilaisia alueita, joille laajempi rakentami-

nen ei ole suotavaa: 
- suojelualueet ja alueet, joilla on luontokohteita ja muinaisjäännöksiä 
- kulttuurimaisema-alue 
- pellot 
- laajat metsäalueet 
- jokien ranta-alueet 
- valtatien melualue 

 
 Käänteisesti em. alueiden ulkopuolelle jäävät alueet sopivat parhaiten laajempaan, asema-

kaavoilla suunniteltavaan rakentamiseen. Näiden alueiden sijoittumista suhteessa nykyisiin 
asemakaava-alueisiin ja muihin taajamiin sekä tiestöön ja kunnallistekniikkaan on tutkittu. Li-
säksi on haettu uusia alueita täydentämään olevaa yhdyskuntarakennetta. 

 
 Nousiaisten keskustan laajentaminen asemakaavoittamattomille lähialueille on haastavaa 

lähinnä kulttuurimaisema-arvoista johtuen. Keskustaa ympäröivät länteen ja lounaaseen 
avautuvan jokilaakson savikkopellot, joten rakentamisolosuhteet eivät ole parhaat mahdolli-
set. Jokilaakson molemmin puolin keskustan tuntumassa on korkeahkoja kalliometsiä, joihin 
yritysrakentamisen sopii heikosti. Näillä keskustan läheisillä metsäalueilla on lisäksi asunto-
alueita (Rästäsmäki, Linnamäki, Santamala, Vuorenpää), joiden tuntumaan etenkin yritys-
alueet soveltuvat heikosti. Keskustan ja em. asuntoalueiden tuntumassa tulee lisäksi olla va-
paa-alueita. 

 
 Näillä perusteilla uudet alueet sijoittuvat pääosin nykyisen asemakaavoitetun alueen reunoil-

le. Täydennysrakentamista sopii keskustaan vain rajallisesti. 
 
 Kaava ei ohjaa hajarakentamista ja kylätaajamien täydennysrakentamista, mutta ei toisaalta 

myöskään estä sitä. 
 
6.3 Asuinalueet 
 Uusia rakentamisalueita on osoitettu pääkappaleissa 4 ja 5 esitettyjen mitoitus- ja vertailupe-

rusteiden mukaisesti. Rakentamisalueet (asemakaavoitettavat alueet) on osoitettu yleispiir-
teisesti. Alueiden suunnittelu tarkentuu laadittavalla osayleiskaavalla tai asemakaavoilla.   

  
 Rakenneyleiskaavassa osoitetut uudet asuntoalueet on tarkoitettu lähinnä omakotitaloraken-

tamiseen. Kerrostalojen ja rivitalojen rakentamisen määrä kunnan alueella on sen verran vä-
häinen, että niiden osoittaminen yleispiirteisessä rakenneyleiskaavassa on vaikeaa suunni-
telman mittakaavasta ja lukuisista epävarmuustekijöistä johtuen. Uusille laajoille omakotita-
loalueille sopii jossain määrin myös rivitalot. Kerrostalojen tulisi sijoittua keskustan tuntu-
maan tai uusien alueiden etuosaan samalla tavalla kuin Vuorenpään ensimmäinen alue on 
rakennettu. Tiiviimpi rakentaminen aiheuttaa enemmän alueen sisäistä liikennettä ja siksi 
kerrostalojen ja rivitalojen tulisi sijaita alueen etuosassa keskustasta ja pääteiltä katsottuna. 
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 Rakenneyleiskaavassa on todettu nykyiset asemakaavoitetut alueet omalla aluevarausmer-
kinnällään. Kylät ja muut asumisen tiivistymät on osoitettu niin ikään omalla merkinnällään. 
Näin kaava osoittaa kunnan nykyisen rakenteen. Asuminen on tiivistynyt Nummen-Koljolan 
alueelle, Muut taajamat ovat lähinnä pääteiden varsilla.  

 
 Rakenneyleiskaavassa on osoitettu uusia asuinaluekokonaisuuksia: 

- Santamalan ja Miekkavuoren väli  noin 15 ha 
- Kylävuori    noin 25 ha 
- Linnamäen laajeneminen pohjoiseen noin 8 ha 
- Vuorenpään eteläpuoli   noin 20 ha 

 
 Nämä uudet alueet täydentävät kunnan rakennetta. Kappaleessa 4.1 esitetyn laskelman 

perusteella kymmenen vuoden rakentamiseen tarvitaan 50 ha raakamaata. Edellä mainittu-
jen alueiden yhteispinta-ala on noin 70 ha, joten kaikki epävarmuustekijät huomioiden se on 
varsin realistinen ja asukasluvun normaaliin pitkällä aikavälillä aiemmin toteutuneeseen kas-
vuun pohjautuva määrä. 

 
6.4 Yritysalueet 
 
6.4.1 Nykyiset yritysalueet 
 Kunnan alueella ei ole muita asemakaavoitettuja usean rakennuspaikan yritysalueita kuin 

Lammasvuoren alue Repolantien varressa. Lammasvuoren alue on osoitettu omalla alueva-
rausmerkinnällään kaavakartalla, mutta yksittäisiä yritystontteja ei ole todettu. Lammasvuo-
ressa on muutama rakennuspaikka jäljellä. Aluetta ei voi ainakaan merkittävästi laajentaa lä-
heisen kalliomäkialueen johdosta. Lisäksi alue tukeutuisi ainakin lähitulevaisuudessa VT 8:n 
vaaralliseen Repolantien liittymään, jossa ei ole kääntymiskaistoja. 

 
6.4.2 Uudet yritysalueet 
 Uusia yritysalueita on osoitettu pääkappaleissa 4 ja 5 esitettyjen mitoitus- ja vertailuperustei-

den mukaisesti. Rakentamisalueet (asemakaavoitettavat alueet) on osoitettu yleispiirteisesti. 
Alueiden suunnittelu tarkentuu erikseen laadittavalla osayleiskaavalla ja edelleen asemakaa-
voilla.   

 
 Uusia yritysalueita on haettu hyvien yhteyksien varresta sekä sellaisista paikoista, joihin 

suuntautuva liikenne ei häiritse keskustaa eikä asuntoalueita.  
 
 Alueita on vertailtu kappaleessa 5.2 esitetyin perustein. 
 
 Rakenneyleiskaavassa on osoitettu uusia yritysaluekokonaisuuksia: 

- Asema    noin 8 ha 
- Kaitarainen   noin 20 ha  
- Mietoistentien varsi   noin 8 ha 
- Kaitaraistentien ja valtatien välinen alue noin 7 ha 

  
 Rakenneyleiskaavassa on osoitettu Kaitaraisten yritysalueen laajentumisvaraus merkinnällä 

Y/res. Tämän alueen toteutus riippuu Kaitaraisten eritasoliittymän ja vt 8 moottoritiesuunni-
telmien toteutusaikataulusta.   

  
6.4.3 Osoitettujen alueiden mahdollisuudet ja profilointi yleisellä tasolla 
 Aseman alueelle voisi sijoittua yrityksiä, joilla olisi mahdollisuus hyödyntää olemassa olevaa 

rautatietä (Turku-Uusikaupunki). Nykyisin raideliikenne on vähäistä, mutta sillä on jatkossa 
mahdollisuus kehittyä. Aseman alueelta yhteys valtatielle on hyvä. Sijainti Nousiaisten kes-
kustaan ja Maskun Lemun kirkonkylään nähden on hyvä, mutta kuitenkin erillinen. Kuntalais-
ten työmatkaliikenteestä osa voisi toteutua polkupyörällä, mutta asioinnista alueella suurin 
osa tapahtuisi autolla. 
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 Kaitaraisten alue sijaitsee näkyvällä paikalla valtatien varressa. Sijainti Nousiaisten keskus-
taan nähden on erillinen, joten alueen yritysten olisi perustellumpaa olla tuotanto- ja varas-
tointipainotteisia. Alueella on tilaa suuremmillekin yksiköille. Alueen kehittämistä työpaikka-
alueena tukee se, että esim. keskustan pohjoispuolisilta asuntoalueilta alue on saavutetta-
vissa kohtuullisen lyhyellä polkupyöräilylläkin. Kun valtatielle rakennetaan yleissuunnitelman 
mukainen Kaitaraisten eritasoliittymä, alueen saavutettavuus paranee. Alue on saavutetta-
vissa hyvin Mynämäestä ja vielä paremmin, jos rakenneyleiskaavakartalla osoitettu yhteys-
tarve toteutuisi tienä. Rinnakkaistietä tarvitaan tulevaisuudessa muutenkin, koska valtatien 
parantamisen myötä yksityistieliittymät valtatielle poistuvat. 

 
 Mietoistentien alue on kevyen liikenteen saavutettavissa keskustan suunnasta nykyisin ja 

jatkossa moottoritien rakentamisen jälkeen. Jatkossa etenkin raskaan liikenteen kulkua alu-
eelle vaikeuttaa se, että Mietoistentie tasoliittymä poistuu ja liikenne kulkee keskustan eri-
tasoliittymän kautta rinnakkaistielle ja sitten valtatien alitse. Tämä vaikuttanee yritysten ha-
keutumiseen alueelle eli alueen vetovoimaan jonkin verran. Näillä perusteilla alue profiloituu 
sellaisten yritysten alueeksi, joiden toiminnassa raskaan liikenteen kuljetukset eivät ole mer-
kittävässä osassa. 

 
 Kaitaraistentien ja valtatien välinen alue on keskustan tuntumassa ja on siten saavutettavis-

sa kaikilla liikennemuodoilla. Tästä syystä alue sopii erityisesti sellaisille yrityksille, joilla on 
päivittäisiä asiakkaita (myymälät, toimistot ym.). Alueen ongelma on raskas liikenne, joka 
joutuisi esim. valtatielle päästäkseen kulkemaan keskustan läpi tai kapeaa Kaitaraistentietä 
valtatien tulevaan pohjoiseen eritasoliittymään. Alue on suppea ja sen rakentumista vaikeut-
taa alueella oleva muinaislähde, entinen kaatopaikka sekä alueen maastonmuodot.  

 
6.5 Virkistys- ja liikunta-alueet 
 Tärkeimmät virkistys- ja liikunta-alueet on osoitettu kaavakartalla: 

-  Rästäsmäen kuntoradan (1,4 km, valaistu) alue ja metsäalue siitä pohjoiseen on 
Nummen tärkein lähivirkistysalue 

-  Vuorenpään asuntoalueen itäreunaa käytetään paljon ulkoiluun. Alueella ei ole ra-
kennettua tai viitoitettua ulkoilureittiä eikä kuntorataa. 

-  Valpperin hiihtokeskus on maakunnallisesti merkittävä maastohiihtokeskus. Alu-
eella on 4,5 km valaistua latua ja talvikauden ulkopuolella kuntorata. Alueelta läh-
tee Kuhankuonon retkeilyreitistöön kuuluva polku 

-  Falkinkosken uimala on tärkeä uimapaikka, koska kunnan alueella on uimakelpoi-
sia vesistöjä vähän 

 Lisäksi kuntalaisten käytössä on Pikisaaren virkistysalue Maskun Askaisissa meren rannas-
sa sekä Savojärven uimaranta Kurjenrahkan alueella.  

 
6.6 Hiljaiset alueet 
 Hiljaisia ympäristöjä on Suomessa entistä vähemmän. Hiljaisuuden arvostus on kasvanut 

melun lisääntyessä. Näistä syistä maankäytön suunnittelussa tulisi turvata hiljaisten alueiden 
säilymistä. 

 
 Nousiaisten pohjoisosassa on selkeitä luonnonrauha-alueita kansallispuiston alueella ja sen 

ympäristössä. Tämä seutu on maaseutumaista hiljaista aluetta, jolle on luonteenomaista 
harva asutus, vähäinen liikenne ja vain satunnaiset maa- ja metsätaloudesta johtuva äänet, 
jotka sinänsä kuuluvat tuohon ympäristöön.  

 
 Kaavakartalla osoitetut rajaukset on nähtävä luonteeltaan varsin yleispiirteisinä. Alueet ovat 

niin harvaan asuttuja ja tiestöltään vähäisiä, että nykyisen kaltainen hajarakentaminen on 
täysin mahdollista hiljaisuuden vähenemättä. 

 
6.7 Luontoalueet 
 Kaavakartalla on osoitettu erityyppisiä luontoalueita, joiden säilyttäminen on tärkeätä. 
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 Varsinaisia kunnan alueella olevia luonnonsuojelualueita ovat Natura 2000-verkostoon 
kuuluva alueet (Kurjenrahkan kansallispuisto, Rehtsuo) sekä muutama muu luonnonsuoje-
lualue. 

 
 Kunnan alueen arvokkaat luontokohteet on selvitetty ja raportoitu aiemmin. Tuon selvityk-

sen perusteella on luonnonsuojelukohteet ja uhanalaisen lajin reviirit todettu rakenneyleis-
kaavakartalla. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa suunnittelualueen luontoarvot tulee 
selvittää tarkemmin tai ainakin neuvotella ELY-keskuksen kanssa luontoselvityksen tarpees-
ta tapauskohtaisesti. 

 
 Yli neliökilometrin laajuiset yhtenäiset metsäalueet on osoitettu kaavakartalla. Näillä alueilla 

on metsäautoteitäkin vain vähän. Yhtenäiset metsäalueet ovat tärkeitä luonnon monimuotoi-
suuden kannalta sekä toisaalta virkistys- ja metsästysalueina. 

 
 Arvokkaat kallioalueet on osoitettu kaavakartalla Varsinais-Suomen liiton tekemän selvityk-

sen perusteella: Kokkovuori-Ratunkalliot Paijulassa, Kiuksvuori Alakylän eteläpuolella Mas-
kun rajalla ja Takaniitunvuori Kurjenrahkan kansallispuiston tuntumassa.  

 
 Kunnan alueen joet on todettu kaavakartalla: Hirvijoki, Fatijoki, Paistanoja, Hoosoja, Järvijo-

ki. Maskaroja (Maskunjoen latva). Joilla on merkitystä etenkin maiseman kannalta. Yhtenäi-
set rakentamattomat jokirannat tulisi säilyttää rakentamatta maisemallisista ja ympäristöllisis-
tä syistä. Muita vesialueita Nousiaisissa on kovin vähän: osa Savojärvestä sekä vielä osin 
avovetinen Paistanojanjärvi, joka reuna-alueiltaan on kosteikkoa.  

 
6.8 Kulttuurimaisema, muinaisjäännökset 
 Kunnan alueen ainoa valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö eli Nou-

siaisten kirkko lähiympäristöineen on osoitettu virallisen rajauksensa (www.rky.fi) mukaisesti 
rakenneyleiskaavakartalla. 

 
 Maakunnallisesti merkittävänä kulttuurimaisema-alueena on todettu pitkin Hirvijokilaaksoa 

levittyvä alue entisen Lemun rajalta Nousiaisten kirkolle. Aluerajaus on sama kuin hyväksy-
tyssä maakuntakaavassa. Alue on maisemallisesti peltoa ja jokilaaksoa, mutta on todettava, 
että alueella sijaitsee huomattava määrä myös erilaista rakentamista, kuten maatilojen talo-
uskeskuksia, omakoti- ja rivitaloja, kyläkeskittymiä ja palvelurakennuksia. Myös rakentami-
nen on nähtävä osana kulttuurimaisemaa. 

 
 Maiseman kannalta merkittävimmät rakennetun ympäristön kohteet esitetään kartalla 

maakuntakaavan aineiston perusteella. Nousiaisissa on lisäksi useampia kyliä ja kylämäisiä 
alueita, joilla on kulttuurimaiseman osana vähintäänkin paikallista merkitystä. Kyläalueiden 
maisemalliset arvot ja rakennettu ympäristö arvioidaan ja selvitetään kaavakohtaisesti tar-
kemmin osayleiskaavoituksen ja asemakaavojen yhteydessä.   

 
 Kiinteät muinaisjäännökset on osoitettu rakenneyleiskaavakartalla Muinaisjäännösrekisterin 

tietojen mukaisesti (tilanne 03/2010). Museovirasto ylläpitää rekisteriä myös irtolöydöistä, 
luonnonmuodostumista ja mahdollisista muinaisjäännöksistä. Näitä tietoja ylläpidetään mui-
naisjäännösten lisäksi Muinaisjäännösrekisterissä ja ne ovat nähtävillä Museoverkossa, jon-
ne mm. maakuntamuseoilla on käyttöoikeus. Suunniteltaessa maankäyttöä muinaisjäännös-
tilanne tulee päivittää Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä, koska uusilla löydöillä voi 
olla merkitystä maankäytön suunnitteluun. 

 
 Muinaisjäännökset selvitetään ja esitetään tarkemmin yksityiskohtaisemmissa osayleis- ja 

asemakaavoissa kaavakohtaisesti. 
 
 Nousiaisten poikki kulkee kaksi muinaistietä. Ne on merkitty kaavakartalle:  

-  Suuri Postitie noudattelee ns. vanhaa Raumantietä eli se tulee Nousiaisten alueel-
le Maskun Takapaltan kohdalla ja sieltä Maskuntietä Nummelle, jonka läpi Kaita-
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raistentietä Linnamäen vieritse Kaitaraisiin ja valtatien yli Mynämäentietä kohti 
Mynämäkeä. 

-  Pyhän Henrikin tie tulee Maskun Lankilan suunnalta Nousiaisten puolelle Halisojan 
kohdalla, sitten Halisojantietä Nousiaisten kirkolle, josta Koljolaan, sieltä Repolan-
tietä Repolankujalle Repolan ristille, josta metsäpolkua tai Vainiopohjantietä Vast-
lahteen, josta edelleen metsäpolkua tai Vainiopohjantietä kohti Mynämäkeä. 

 
6.9 Liikenne 
 Kappaleessa 2.10 mainitut maantiet on osoitettu rakenneyleiskaavakartalla. Maantieverkkoa 

täydentävät asemakaava-alueiden kadut sekä yksityistiet.  
 
 Valtatie 8 on osoitettu moottoritienä eritasoliittymineen. Eritasoliittymien paikat on osoitettu 

Turku-Pori yhteysvälin kehittämishankkeiden mukaan seuraavasti: 
- Nousiaisten eritasoliittymä Nummen kohdalla on esitetty yleissuunnitelman ”Raisio-

Nousiainen moottoritie” mukaisesti.  
- Kaitaraisten eritasoliittymä on osoitettu yleissuunnitelman ”Nousiainen-Mynämäki vä-

lin nelikaistaistaminen” mukaisesti.   
 
Todettakoon, että edellä mainitussa yleissuunnitelmassa Kaitaraisten eritasoliittymän sijainti 
poikkeaa maakuntakaavassa osoitetusta eritasoliittymän paikasta. Rakenneyleiskaavassa on 
esitetty yleissuunnitelmien mukaiset rinnakkais- ja liityntätiet, mutta ei liittymäjärjestelyjen yk-
sityiskohtia. Tämä ei ole rakenneyleiskaavan mittakaava ja ohjausvaikutus huomioiden tar-
koituksenmukaista. Liikennejärjestelyt tarkennetaan myöhemmin laadittavissa osayleis- ja 
asemakaavoissa.  
 

 Vuosikymmeniä suunniteltu ja edelleen maakuntakaavaehdotuksessakin osoitettu Halikon ja 
Kustavin välinen seututie eli ns. HAKU-tie on osoitettu maakuntakaavaehdotuksen mukai-
sesti ohjeellisena. Tie on suunniteltu kulkevaksi Nousiaisten poikki Aurasta Mynämäen kes-
kustan eteläpuolitse Mietoisten Pyheelle, jossa se liittyy nykyiseen Kustavintiehen. Tie toimisi 
Turusta lähtevien valtateiden (8, 9, 10 ja 1) välisenä poikittaisena yhteytenä. Nykyisin sellai-
nen on käytännössä vain Turun ohikulkutie. Kaava ei ota kantaa nykyisten teiden ja HAKU-
tien liittymäjärjestelyihin, koska kyse on rakenneyleiskaavaa pidemmälle tähtäävästä hank-
keesta eikä tarkempia suunnitelmia ole olemassa.  
 

 Yhteystarve on merkitty Santamalan alueen ja valtatien pohjoisen eritasoliittymän välille. 
Merkintä on ohjeellinen eikä kartan mukaiseen paikkaansa millään tavalla sidottu. Santama-
lan-Miekkavuoren-Linnamäen alueelle sijoittuu paljon asukkaita ja suora yhteys saattaisi olla 
perusteltu. Yhteys voisi toteutua esim. uutena tielinjana tai toteutua esim. Repolantien ja Kai-
taraistentien kehittämisenä. Toinen yhteystarve on osoitettu Karhunperkon alueelta Repolan-
tielle. Tätä yhteyttä tutkitaan tarkemmin asemakaavalla. 
 
Turun ja Uudenkaupungin välinen rautatie on todettu kaavakartalla. 
 
Merkittävät, lähinnä ylikunnalliset ulkoilureitit on osoitettu kaavakartalla lähes maakunta-
kaavaehdotuksen mukaisesti. Osoitetut ulkoilureitit kulkevat vähäliikenteisillä maanteillä ja 
keskustan ympäristössä kevyen liikenteen väylää pitkin. Olevasta kevytväylästä johtuen 
Nummen-Koljolan välinen reitti on tarkistettu Koljolantien varteen, kun se maakuntakaavaeh-
dotuksessa on kapealla ja mutkaisella Kirkkotiellä. 
 
Olennainen osa Nousiaisten ulkoilureittiverkostoa on Kuhankuonon retkeilyreitistö Kurjen-
rahkan kansallispuiston maisemissa. Reitistö ulottuu Valpperiin. 
 
Kunnan sisäiset ulkoilu- ja kevyen liikenteen reitit suunnitellaan tarkemmin myöhemmin laa-
dittavissa osayleis- ja asemakaavoissa. Joukkoliikenteen kehittäminen on riippuvainen 
asuinalueiden ja liikenneyhteyksien rakentamisesta. Toimiva ja kannattava joukkoliikenne 
vaatii hyvät liikenneyhteydet alueiden välillä sekä riittävän määrän käyttäjiä.   
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6.10 Yhdyskuntatekninen huolto 

 
6.10.1 Pohjavesialueet 
 Pohjavesialueet (Takkula, Kangenmiekka ja Varvanummi) on rajattu kaavakartalle. Takkulan 

pohjavesialueella on vesilain mukainen pohjavedenottamon suoja-alue. Suoja-alueilla ovat 
voimassa Länsi-Suomen vesioikeuden suoja-aluepäätökset 12.12.1990 (Sipilän ottamo) ja 
29.4.1994 (Takkulan ottamo). 

 
 Pohjavesialueilla on voimassa ympäristönsuojelulain 8 §:n mukainen pohjaveden pilaamis-

kielto ja vesilain 1. luvun 18 §:n mukainen pohjaveden muuttamiskielto. Nousiaisten pohja-
vesialueet sijaitsevat sellaisilla haja-asutustyyppisillä alueilla, että niihin ei kohdistu merkittä-
viä rakentamispaineita. Pohjavesialueille ei tule kaavoilla osoittaa uutta teollisuutta tai varas-
tointia tai muita riskitoimintoja. Työpaikka- ja asuinrakennusten rakentaminen pohjavesialu-
eille on mahdollista vain niissä tapauksissa, että luonnontilaista pohjavesialuetta jää riittäväs-
ti eikä toiminnasta muutoinkaan aiheudu vaaraa pohjaveden laadulle tai määrälle. 

 
 Erityisesti Takkulan pohjavesialueen lähisuoja-alue on pyrittävä säilyttämään luonnontilaise-

na pohjaveden pilaantumisvaaran takia. 
 
6.10.2 Vesihuolto 
 Kaavakartalla on esitetty yleispiirteisesti runkovesijohdot. Asemakaavoitetut alueet ovat kun-

nallisen vesihuollon piirissä ja kaavan osoittamat uudet alueet on liitettävissä nykyiseen 
verkkoon. Vesijohto- ja viemäriverkosto sekä vedenottamot ja siirtoviemäri on esitetty liitekar-
toilla.  

 
6.10.3 Energiahuolto 
 Selvityksen kohteena oleva Eurajoen Olkiluodon ja Liedon välinen, kantaverkkoon kuuluva 

voimajohtolinja on osoitettu kaavakartalla. Uusi linja sijoittunee samaan johtokäytävään ny-
kyisen Lieto-Rauma linjan kanssa. Tästä johtolinjasta Mynämäkeen erkanevat 110 kV voima-
linjat on myös näytetty kaavakartalla.  

 
 13.12.2010 hyväksytty ja vahvistuskäsittelyssä oleva maakuntakaava ei osoita tuulivoimatuo-

tantoon soveltuvia alueita. Varsinais-Suomen liitto on kuitenkin tehnyt manneralueista selvi-
tyksiä. Tuulivoimatuotantoon sopivien alueiden kriteerejä ovat mm. etäinen sijainti asutuk-
sesta sekä sijainti lähellä maanteitä ja kantaverkkoa. Luonnollisesti alueiden tuulisuus on 
selvitettävä tarkoin ennen jatkosuunnitelmia. 

 
 Yksi maakunnan 34 tuulivoimatuotantoon mahdollisesti sopivista alueista on Nousiaisissa 

Paistanojan itäpuolella. Alue on merkitty rakenneyleiskaavakartalle. Tuulivoima-alueiden 
mahdollisessa jatkosuunnittelussa on otettava huomioon niiden verkkoliityntä kantaverkon 
voimajohtoihin sekä arvioitava liitynnän ympäristövaikutukset. Liittymisestä on sovittava Fing-
ridin kanssa. 

 
  
7. KAAVAN SUHDE MUIHIN SUUNNITELMIIN 
 
7.1 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
 Valtioneuvosto päätti 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT). Tarkis-

tetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin 
mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite 
koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta. 

 
 Seuraavassa tarkastellaan VAT:n eri kohtien toteutumista rakenneyleiskaavassa. 
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Valtakunnallinen 

alueidenkäyttötavoite 

Rakenneyleiskaava 

Väestönkehitys 
 

Yleiskaavoituksessa lähtökohta-
na on oltava perusteltu väestön-
kehitysarvio. 

Taajama- ja maaseutualueiden 
väestöjakautuma on tarkastelta-
va pitkällä aikavälillä. 

Esitetty ja perusteltu kappaleessa 4.1.3 
 
 
 
Rakenneyleiskaavassa on haettu uusia asema-
kaavoitettavia alueita olevan yhdyskuntarakenteen 
tuntumasta. Maaseutualueille kaava ei erikseen 
osoita rakentamista, vaan sitä selvitetään mahdol-
lisesti kyläkaavoituksella. 
 
 

Toimiva aluerakenne 
 

Alueidenkäytöllä tuetaan aluera-
kenteen tasapainoista kehittä-
mistä sekä elinkeinoelämän kil-
pailukyvyn ja kansainvälisen 
aseman vahvistamista hyödyntä-
mällä mahdollisimman hyvin 
olemassa olevia rakenteita sekä 
edistämällä elinympäristön laa-
dun parantamista ja luonnon 
voimavarojen kestävää hyödyn-
tämistä. Aluerakenteen ja aluei-
denkäytön kehittäminen perus-
tuu ensisijaisesti alueiden omiin 
vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. 
  

Aluerakenteen kannalta kaava toteuttaa valtakun-
nallisten alueiden käyttötavoitteiden vaatimukset.  
Kaava pyrkii keskittämään rakentamisen olemas-
sa oleviin rakenteisiin tukeutuvaksi. Kaavalla on 
sovitettu yhteen alueelle kohdistuvat elinkei-
noelämän tarpeet ja elinympäristön laadun kohot-
tamistavoitteet. Aluerakenteen kehittäminen pe-
rustuu Nousiaisten keskustaajaman hyvään sijain-
tiin valtatien varressa Turun tuntumassa.  
 
 
Yritysalueiden sijoittaminen hyödyntää olemassa 
olevia infrastruktuureja, varsinkin liikenneverkkoja.  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne 
ja elinympäristön laatu 

 

 
Yhdyskuntarakennetta kehite-
tään siten, että palvelut ja työ-
paikat ovat hyvin eri väes-
töryhmien saavutettavissa ja 
mahdollisuuksien mukaan 
asuinalueiden läheisyydessä 
siten, että henkilöautoliikenteen 
tarve on mahdollisimman vähäi-
nen. Liikenneturvallisuutta sekä 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyö-
räilyn edellytyksiä parannetaan. 

 
Alueidenkäytöllä edistetään elin-
keinoelämän toimintaedellytyk-
siä osoittamalla elin-
keinotoiminnalle riittävästi sijoit-
tumismahdollisuuksia olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta 
hyödyntäen. Runsaasti henkilö-
liikennettä aiheuttavat elinkei-

 
Elinkeinotoiminnalle on pyritty osoittamaan uusia 
alueita hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavalla luodaan uusia työpaikka-alueita  keskeis-
ten asuntoalueiden tuntumaan. Alueet on hyvin tai 
kohtalaisen hyvin saavutettavissa. Kunnan työ-
paikkaomavaraisuuden kehittyessä työmatkat ly-
henevät (pendelöinti Turun suuntaan vähenee) ja 
työpaikat ovat hyvin saavuttavissa myös ilman 
autoa. 
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noelämän toiminnot suunnataan 
olemassa olevan yhdyskuntara-
kenteen sisään tai muutoin hyvi-
en joukkoliikenneyhteyksien 
äärelle. 

Kaava luo edellytyksiä joukkoliikenteen kehittämi-
selle, koska uudet alueet ovat nykyisten alueiden 
ja päätieverkon tuntumassa. 
 

 
Alueidenkäytössä kiinnitetään 
erityistä huomiota ihmisten ter-
veydelle aiheutuvien haittojen ja 
riskien ennalta ehkäisemiseen ja 
olemassa olevien haittojen pois-
tamiseen. Alueidenkäytön suun-
nittelussa olemassa olevat tai 
odotettavissa olevat ympäristö-
haitat ja poikkeukselliset luon-
nonolot tunnistetaan ja niiden 
vaikutuksia ehkäistään. Aluei-
denkäytössä luodaan edellytyk-
set ilmastonmuutokseen sopeu-
tumiselle. 

 
Kaavan osoittama maankäyttö ja rakentaminen 
eivät ole haitallisia eikä riskialttiita. Uudet raken-
tamisalueet eivät ole luonnonoloiltaan poikkeuk-
sellisia, vaan pääosin tavanomaista varsinais-
suomalaista talousmetsää. Uusia yritysalueita on 
osoitettu myös pellolle, mutta rakennettujen aluei-
den tuntumaan.  
 

 
Alueidenkäytön suunnittelussa 
uusia huomattavia asuin-, työ-
paikka- tai palvelutoimintojen 
alueita ei tule sijoittaa irralleen 
olemassa olevasta yhdyskunta-
rakenteesta. Vähittäiskaupan 
suuryksiköt sijoitetaan tukemaan 
yhdyskuntarakennetta. Näistä 
tavoitteista voidaan poiketa, jos 
tarve- ja vaikutusselvityksiin pe-
rustuen pystytään osoittamaan, 
että alueen käyttöönotto on kes-
tävän kehityksen mukaista. 

 
Alueidenkäytössä on varattava 
riittävät alueet jalankulun ja pyö-
räilyn verkostoja varten sekä 
edistettävä verkostojen jatku-
vuutta, turvallisuutta ja laatua. 

 
Uusia alueita on haettu niin läheltä keskustaa ja 
muita jo rakennettuja ja asemakaavoitettuja aluei-
ta kuin mahdollista. Perusteluja on kappaleessa 
6.2. 
 
Uudet työpaikka-alueet täydentävät lopputilan-
teessa kunnan taajamarakennetta. Perusteluja on 
kappaleissa 6.2 ja 6.4. 
 
Valtakunnalliset valtatien parantamiseen liittyvät 
ratkaisut sanelevat kunnan maankäyttöä ja siirtä-
vät esim. yritysalueiden sijoitteluperusteita eri-
tasoliittymien tuntumiin. 
 
Kaava-alueet on kytkettävissä kevyen liikenteen 
verkkoon hyvin. Valtatien parantaminen moottori-
tieksi rajoittaa ylitys- ja alituspaikkojen määrää 
olennaisesti. 
 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai 
onnettomuusriskejä aiheuttavien 
toimintojen ja vaikutuksille herk-
kien toimintojen välille on jätet-
tävä riittävän suuri etäisyys.  

Kaava ei sisällä haitallisia terveysvaikutuksia tai 
onnettomuusriskejä aiheuttavia toimintoja. 
Raskas liikenne (tavaran tuonti) uusille yritysalu-
eille ei kulje taajaman tai asuntoalueiden läpi. Tä-
mä on turvallisuuden lisäksi erittäin tärkeätä myös 
viihtyisyyden ja liikenteen sujuvuuden kannalta. 

 
Alueidenkäytön suunnittelussa 
on otettava huomioon alueen 
maa- ja kallioperän soveltuvuus 
suunniteltuun käyttöön.  

 
Alueidenkäytössä on ehkäistävä 
melusta, tärinästä ja ilman epä-
puhtauksista aiheutuvaa haittaa 
ja pyrittävä vähentämään jo 

 
Uudet rakentamisalueet ovat rakennetta-
vuudeltaan hyviä. 
 
 
 
 
Liike-, työpaikka- ja varastotoiminnot soveltuvat 
liikenneväylien melualueiden läheisyyteen. Melulle 
herkkiä toimintoja, kuten uutta asumista, ei ole 
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olemassa olevia haittoja. Uusia 
asuinalueita tai muita melulle 
herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa 
melualueille varmistamatta riit-
tävää meluntorjuntaa. 

 
Alueidenkäytön suunnittelussa 
on turvattava terveellisen ja hy-
välaatuisen veden riittävä saanti 
ja se, että taajamien alueelliset 
vesihuoltoratkaisut voidaan to-
teuttaa. Lisäksi alueidenkäytön 
suunnittelussa on otettava huo-
mioon jätevesihaittojen ehkäisy. 

 

sijoitettu melualueille. 
 
 
 
 
 
Uusien rakentamisalueiden vesihuolto on järjestet-
tävissä kohtuukustannuksin.  
 
 
 
 
 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, 
virkistyskäyttö ja luonnonva-
rat 

 

Alueidenkäytöllä edistetään 
kansallisen kulttuuriympäristön 
ja rakennusperinnön säilymistä. 

Kaava osoittaa valtakunnallisesti arvokkaan ra-
kennetun kulttuuriympäristön sekä maakunnalli-
sesti merkittävän kulttuurimaisema-alueen. Kaava 
ei osoita näille alueille merkittäviä uusia rakenta-
misalueita. Aseman seudun mahdollinen yritys-
alue on kulttuurimaisema-alueella, mutta sen si-
joittumista puoltaa VAT:n muut tavoitteet. 

 
Alueidenkäytöllä edistetään elol-
lisen ja elottoman luonnon kan-
nalta arvokkaiden ja herkkien 
alueiden monimuotoisuuden 
säilymistä. Ekologisten yhteyksi-
en säilymistä suojelualueiden 
sekä tarpeen mukaan niiden ja 
muiden arvokkaiden luonnon-
alueiden välillä edistetään. 
 
Alueidenkäytöllä edistetään 
luonnon virkistyskäyttöä sekä 
luonto- ja kulttuurimatkailua pa-
rantamalla moninaiskäytön edel-
lytyksiä. 
 
 
Hiljaisten alueiden säilymistä  
tulee edistää. 
 
Alueidenkäytön suunnittelussa 
on otettava huomioon ekologi-
sesti tai virkistyskäytön kannalta 
merkittävät ja yhtenäiset luon-
nonalueet. Alueidenkäyttöä on 
ohjattava siten, ettei näitä alue-
kokonaisuuksia tarpeettomasti 
pirstota. 
 

 
Kaavassa on osoitettu suojelualueet ja -kohteet 
sekä muinaisjäännökset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavassa on osoitettu laajoja metsäalueita ja 
asuntoalueiden lähellä olevia tärkeimpiä virkistys- 
ja liikunta-alueita, jotka edistävät ja mahdollistavat 
luonnon ja rakennetun ympäristön rinnakkaineloa 
ja lomittumista. Nousiaisten kirkko ympäristöineen 
on suojeltu kulttuurimatkailukohde. 
 
Kaavassa on osoitettu laajoja hiljaisia alueita. 
 
 
Kaavassa osoitetuille laajoille metsäalueille ei 
kohdistu rakentamisen painetta. HAKU-tie saattaa 
halkoa tulevaisuudessa muutamia laajoja metsiä. 
Kurjenrahkan kansallispuiston Natura-alueilla tu-
lee harkita vaikutusarvioinnin tarvetta, mikäli ny-
kyisiä ulkoilureitistöjä merkittävästi laajennetaan.  
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Alueidenkäytössä on otettava 
huomioon pohja- ja pintavesien 
suojelutarve ja käyttötarpeet.  

 

 
Kaavassa on osoitettu pohjavesialueet sekä kun-
nan alueen vesistöt. Seudullisen HAKU-tien oh-
jeellinen linjaus kulkee Varvanummen pohjavesi-
alueen poikki. Tuo tulee huomioida tien yleissuun-
nittelussa. 

Toimivat yhteysverkostot ja 
energiahuolto 

 

 
Liikennejärjestelmiä suunnitel-
laan ja kehitetään kokonaisuuk-
sina, jotka käsittävät eri liiken-
nemuodot ja palvelevat sekä 
asutusta että elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä.  Liikenne-
järjestelmä ja alueidenkäyttö 
sovitetaan yhteen siten, että 
vähennetään henkilöautoliiken-
teen tarvetta ja parannetaan 
ympäristöä vähän kuormittavien 
liikennemuotojen käyttöedelly-
tyksiä. Erityistä huomiota kiinni-
tetään lisäksi liikenneturval-
lisuuden parantamiseen.  

 
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin 
varaudutaan kehittämällä ensisi-
jaisesti olemassa olevia päälii-
kenneyhteyksiä ja -verkostoja. 
 
Alueidenkäytössä tulee varautua 
uusiutuvia ja jäteperäisiä poltto-
aineita käyttävien energialaitos-
ten ja niiden logististen ratkaisu-
jen aluetarpeisiin osana alueen 
energia- ja jätehuoltoa. 

 

 
Valtatie 8:aa kehitetään yhteysvälillä Turku-Pori. 
Tiesuunnitelma Raisio-Nousiainen on valmistunut 
ja yleissuunnitelma välille Nousiainen-Mynämäki 
on valmis. Molemmat ovat menossa Liikennevi-
raston hyväksyttäväksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnan keskeiset alueet sijoittuvat valtatien var-
teen. 
 
 
 
Kunnan keskustassa useat rakennukset lämmite-
tään hakelaitoksen tuottamalla kaukolämmöllä.  

Alueidenkäytössä turvataan 
energiahuollon valtakunnalliset 
tarpeet ja edistetään uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämis-
mahdollisuuksia. 

Tuulivoimatuotannolle mahdollisesti sopiva alue 
sekä valtakunnallisen kantaverkon linjat on osoi-
tettu kaavassa. 

 
7.2 Kaavan suhde maakuntakaavaan 
 Voimassa olevan maakuntakaavan (aik. seutukaavojen) mukaiset aluevaraukset on käytän-

nössä asemakaavoitettu ja rakennettu täyteen noin kymmenen vuotta sitten.  
 
 Maakuntakaavaehdotuksen sisältö on hyvin pitkälle siirretty rakenneyleiskaavakartalle, kos-

ka maakuntakaavaehdotus sisältää paljon tarvittavia tietoja. Rakenneyleiskaavassa ei ole 
erityisesti esitetty aseman seutua maakuntakaavaehdotuksen mukaisesti raideliikenteen ke-
hittämisen kohdealueena. Alueelle sopii rajatusti yritysrakentaminen, mutta maaperästä, tuu-
lisuudesta ja maisemallisista seikoista johtuen aluetta ei nähdä kunnassa edes toissijaisena 
asuntoalueena. Tärkeä rajoittava seikka on myös se, että kuntakeskus palveluineen on valta-
tien toisella puolella. 
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7.3 Kaavan suhde aikaisempaan yleiskaavoitukseen 
 Uusia rakentamisalueita on haettu keskustan osayleiskaavan mukaisista paikoista. Tämä on 

luonnollista, koska osayleiskaava osoittaa monella tapaa parhaita alueita rakentamisalueiksi. 
 
7.4 Kaavan suhde detaljikaavoihin 
 Uusia rakentamisalueita on haettu kaavakartalla osoitettujen asemakaavoitettujen alueiden 

tuntumasta. 
 
7.5 Kaavan suhde kunnan muuhun suunnitteluun 
 Rakenneyleiskaava luo pohjan oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai osayleiskaavojen laatimi-

seen. Yleiskaavoitus on tärkeä seuraava vaihe. Tarkempi suunnittelu hoidetaan asemakaa-
voituksella alue tai sen osa kerrallaan. Asemakaavoitusta voidaan tapauskohtaisesti jatkaa 
ilman yleiskaavatasoista suunnittelua, mutta silloinkin pitää tehdä yleiskaavallinen tarkastelu. 
Rakenneyleiskaava täyttää yleiskaavallisen tarkastelun vaatimukset yleisellä tasolla ja kun-
takokonaisuuden kannalta, mutta sen aluevarausten yleispiirteisyydestä johtuen täydennys-
tarpeet harkitaan kaavakohtaisesti. 

 
 
 

8. KAAVAN VAIKUTUKSET  
 
8.1 Yleistä vaikutusten arvioinnista 
 Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien 

vaihtoehtojen toteuttamisen vaikutukset.  
 
 Rakenneyleiskaava luo pohjaa yleisellä tasolla varsinaista juridista kaavoitusta varten osoit-

taen monien teematarkastelujen (luonto, kulttuurimaisema, nykyinen rakentamisen sijoittu-
minen jne.) avulla potentiaaliset uudet rakentamisalueet ja muuta uutta maankäyttöä (uudet 
maantiet jne.). Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laadinnassa vaikutuksia voidaan arvioi-
da tarkemmin, koska yleiskaava ohjaa toteutussuunnittelua kuten mm. asemakaavoitusta 
paljon enemmän kuin rakenneyleiskaava. Asemakaavoituksessa vaikutusten arviointi edel-
leen täsmentyy. 

 
 Rakenneyleiskaava on laaja, koko kunnan kattava suunnitelma. Sen toteutuminen riippuu 

monesta seikasta, joista kaikki eivät ole suoraan kunnan päätettävissä. Maakunnan väkilu-
vun ja rakenteen kehitys, valtakunnallisen tieverkon parantaminen ja toteuttaminen, raidelii-
kenteen kehittäminen ym. ylikunnalliset hankkeet vaikuttavat Nousiaisten maankäytön kehit-
tymiseen mm. aikataulullisesti. 

 
 Em. perustein rakenneyleiskaavan vaikutusten tarkka arviointi on vaikeaa. 
 
8.2 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen  
 Kaavalla on haettu ja vertailtu uusia asemakaavoitettavia asuin- ja yritysalueita. Kappaleessa 

6.2 on esitetty Nousiaisten kuntakeskuksen ja sen ympäristön rakenteen kehittämisen lähtö-
kohdat. Uusien alueiden rakentuminen keskustaan sekä keskustan ja nykyisten hieman eril-
lään keskustan ympärillä olevien asuntoalueiden väliin olisi yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
sen kannalta paras vaihtoehto. Keskustan lähiympäristössä on myös muita maankäytön ta-
voitteita, kuten arvokkaan kulttuuriympäristön ja maiseman säilyttämisen vaatimukset. Lisäk-
si uudet alueet tulee voida sitoa oleviin teihin, katuihin ja teknisiin verkostoihin mahdollisim-
man hyvin.   

 
 Kaikki lähtökohdat ja maankäytön rajoitukset huomioon ottaen kaavassa osoitetut uudet ra-

kentamisalueet tukevat nykyistä yhdyskuntarakennetta ja liittyvät siihen hyvin tai kohtuullisen 
hyvin. Kun kunta pääsee jatkosuunnittelun kautta toteuttamaan uusia alueita, säilyy keskus-
tan tuntumassa vapaa-alueita virkistykseen, luonnon tasapainon säilyttämiseksi sekä arvok-
kaan kulttuuriympäristön ja maiseman säilyttämiseksi. Kaavan toteuttamisen vaikutukset ei-
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vät ole rakenteen kannalta suuria, vaan kunta jatkaa kehittymistä samalla tavalla kuin esim. 
1990-2000-luvuilla.  

 
8.3 Vaikutukset luontoon, ympäristöön ja maisemaan 
 Kaavassa osoitetut uudet rakentamisalueet vaikuttavat toteutuessaan niiden luontoon, kun 

nykyisiä vapaa-alueita otetaan rakentamisen piiriin. Alueiden ominaispiirteitä, kuten kallio-
kukkuloita, peltoalueita rajaavia rinnemaastoja, suopainanteita ym. voidaan tarkemmassa 
suunnittelussa säilyttää hyvin. Riittävän väljille rakennuspaikoille on helppo jättää olevaa 
puustoa, joten rakentamisen kokonaisvaikutukset alueen puustoon ja yleisilmeeseen ovat 
vähäiset. 

 
 Maiseman ja luonnon säilyttämistarpeet on otettu huomioon. Kaava ei osoita rakentamista 

alueille, joilla on erityisiä luontoarvoja, suojelualueita tai suojelukohteita. Kaava ei osoita uut-
ta rakentamista arvokkaille kulttuuriympäristö- ja maisema-alueille. Luonteenomaiset maise-
mapiirteet, kuten Hirvijokilaakso peltoineen, avoin tasainen peltomaisema ja laajat metsät 
säilyvät. 

 
 Eläinten ja kasvien kannalta vapaat ja laajat elinympäristöt säilyvät hyvin. Kunnan alueella 

on huomattavan paljon rakentamisesta kokonaan vapaita tai erittäin harvan asutuksen aluei-
ta, etenkin kun otetaan huomioon kunnan sijainti Turun-Raision kaupunkiseudulla ja kaupun-
kien vaikutuspiirissä. Kuntakeskus sijaitsee vain 22 km Turun keskustasta. 

 
8.4 Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin arvoihin 
 Rakenneyleiskaava ei osoita uutta rakentamista arvokkaille kulttuuriympäristö- ja maisema-

alueille. Kaavan yleisrakenne edesauttaa mahdollisuuksia säilyttää ja hoitaa vanhoja ja ar-
vokkaita kulttuuriympäristön kohteita. Valtakunnallisesti arvokkaimmat kohteet Nousiaisten 
kirkkomaisema, Pyhän Henrikin tie, Suuri Postitie sekä tunnetut muinaismuistot on osoitettu 
kaavassa. Lisäksi kaavassa on osoitettu maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta merkittä-
vimmät rakennetun ympäristön kohteet maakuntakaavan aineiston perusteella.  

 
8.5 Vaikutukset ihmisten terveyteen ja elinoloihin 
 Kaavassa on osoitettu luonnonläheisiä asuntoalueita. Vastaavilla alueilla on ollut vetovoimaa 

ja alueet on rakennettu lyhyehköllä aikavälillä täyteen tai lähes täyteen. Nopeahko toteutus 
vaikuttaa viihtyisyyteen paljon. 

 
 Kaavassa on osoitettu uusia mahdollisia palvelualueita, joihin asukkaiden on vaivatonta saa-

pua. Kaava osoittaa paranevat liikenneyhteydet esim. Turun suuntaan. Palveluiden saavutet-
tavuus ja sujuva työmatkaliikenne ovat elinolojen kannalta tärkeitä asioita. 

 
 Yleiseen virkistyskäyttöön, retkeilyyn sekä luontoharrastuksiin on varattu mahdollisuudet. 

Näitä mahdollisuuksia laajassa kunnassa riittää ja niiden luontainen kehittyminen on tapah-
tunut ilman kaavoitusohjausta. Kurjenrahkan kansallispuiston ja Kuhankuonon retkeilyreitis-
tön perustaminen ovat olleet erinomaisia ylikunnallisia hankkeita, joista kuntalaiset hyötyvät 
monin tavoin. 

 
 Nousiaisissa on vilkasta ja monipuolista kulttuuritoimintaa. Väestöpohjan kasvaessa ja laa-

jentuessa mahdollisuudet kaikenlaiseen kulttuurin harjoittamiseen paranevat.  
 
8.6 Vaikutukset pohja- ja pintavesiin sekä maaperään 
 Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia pohja- ja pintavesiin. Uusia rakentamisalueita ei osoi-

teta pohjavesialueille. Pintavesien osalta todetaan, että kaava ei osoita rakentamista vesistö-
jen ääreen. Asemakaavoitettavat alueet kytketään kunnallistekniikan verkostoon. Hajaraken-
tamisen tulee täyttää asetuksen vaatimuksen jätevesien käsittelystä. 

 
 Kaavalla ei ole osoitettu maa-ainestenottoalueita. 
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8.7 Vaikutukset ilmanlaatuun 
 Kaava ei osoita raskaan teollisuuden alueita tai muita toimintoja, jotka aiheuttaisivat merkit-

täviä päästöjä ilmaan. Kaavan toteuttamisen myötä maankäytön ilmaan kohdistuvat vaiku-
tukset lisääntyvät lähinnä lisääntyvän tavanomaisen autoliikenteen myötä. On todettava, että 
sillä aikavälillä kun kaavan koko uusi rakennusoikeus toteutuu, autojen päästöt kehittyvän 
tekniikan myötä tulevat vähenemään. 

 
8.8 Vaikutukset liikenteeseen 
 Valtatie 8:aa tullaan parantamaan jo laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Kaava lähinnä 

toteaa nämä hankkeet ja sovittaa nykyistä ja uutta maankäyttöä tulevaan tilanteeseen. Olen-
naista on valtatieliittymien väheneminen vain kahteen Nousiaisten alueella. Näihin eritasoliit-
tymiin tulee voida kulkea sujuvasti ja turvallisesti. 

 
 Uusi yritysalue toteutuessaan vähentää jonkin verran kuntalaisten pitkämatkaista työmatka-

liikennettä mm. Turun suuntaan. 
 
 Valtatie 8 on ainoa merkittävä melulähde Nousiaisten alueella. Tiesuunnittelussa tämä on 

huomioitu. Kaava ei osoita uusia asuntoalueita melualueelle, joka on selvästi kunnan kes-
kustan laajentamista lännen suuntaan rajoittava tekijä.  

 
8.9 Vaikutukset energiatalouteen 
 Kaava osoittaa uusia asuntoaluekokonaisuuksia aiemmin rakennettujen tuntumaan. Linja-

autoreittien kulkeminen näiden alueiden kautta tai läheltä tulee yhä ajankohtaisemmaksi. 
Kun mahdollisia käyttäjiä on enemmän, on linjojen perustaminen kannattavampaa. Energia-
taloudellisesti ajateltuna jo nyt esim. Santamalan alueelta tulisi kulkea työmatka-aikoihin so-
pivat linja-autovuorot. 

 
 Uudet alueet on osoitettu pääosin suojaisiin metsiin ja esim. peltolaaksoa ylemmäs. Tällä on 

merkitystä rakennusten lämmitysenergiatalouden kannalta. 
 
 Uusi, ainakin 10-15 hehtaarin yritysalue lisäisi kunnan työpaikkaomavaraisuutta ja todennä-

köisesti vähentäisi työmatkaliikennettä. Yritysalueen tulee olla hyvien liikenneyhteyksien var-
rella kaikkien liikennemuotojen kannalta.   

 
 Kaava osoittaa tuulivoimatuotantoon mahdollisesti sopivan alueen hyvältä paikalta kantaver-

kon tuntumasta. Alueen mahdollisissa jatkoselvityksissä ja -suunnittelussa on monta vaihet-
ta, joihin rakenneyleiskaava ei ota kantaa. 

 
8.10 Taloudelliset vaikutukset 
 Osayleiskaavassa osoitetut uudet rakentamisalueet pohjautuvat väestönkehitysarvioon. 

Kaava luo pohjaa kunnan kehityksen jatkumiselle. Vaikka uudisrakentaminen on pyritty sijoit-
tamaan yhdyskuntataloudellisesti edullisella tavalla, aiheuttaa se silti erilaisia kustannuksia 
suoraan tai välillisesti myös kunnalle. Väkiluvun kasvaessa tarvitaan investointeja julkisiin 
palveluihin. Tämä lisää kunnan menoja. 

 
 Uudisrakentaminen pitää yllä kunnan palveluja ja yritystoimintaa. Kunnan ikärakenne pysy-

nee ennallaan, kun alueelle muuttaa uudisrakentajia, joista todennäköisesti vain vähäinen 
osa on vanhusväestöä. 

 
 Tuloja tulee tonttien myynnistä ja verotuksen kautta. Paraneva tieyhteys Turkuun lisää enti-

sestäänkin Nousiaisten vetovoimaa asuinpaikkana. Vetovoiman kasvaessa tonttien myynti-
hintoja voitaneen nostaa. Raakamaan hintaan vaikutus ei ole niin suora. 
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9. KAAVAN TOTEUTUS 
 Rakenneyleiskaavan perusteella laaditaan kunnan kaavoitusohjelma vähintään kaavan tavoi-

tevuoteen 2020 saakka. 
 
 Seuraava tärkeä vaihe on oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai osayleiskaavojen laadinta kun-

nan keskeisille kasvualueille. Asemakaavoja tulee laatia ottaen huomioon rakenneyleiskaa-
vassa esitetyt mitoitusperusteet ja uusien alueiden sijainti.  

 
 
10. SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
10.1 Aloitus 

-  Nousiaisten kunta päätti rakenneyleiskaavan laadinnasta 30.11.2009. 
-  perustietojen kokoaminen aloitettiin heti 
-  osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 19.2.2010. Kunnanhallitus hyväksyi 

suunnitelman 1.3.2010 ja se asetettiin nähtäville 
-  viranomaisneuvottelu (ns. aloitusneuvottelu) pidettiin Varsinais-Suomen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen (Seppälä, Uusi-Uola), Varsinais-Suomen liiton 
(Saarento), Varsinais-Suomen maakuntamuseon (Suna), kunnan edustajien (Lu-
miainen, Penttinen, Heikkilä) ja kaavan laatijan (Liikari) kesken 22.3.2010 

-  työn tueksi saatiin toukokuussa 2010 väestöennusteita Turun kaupunkiseudun ra-
kennemallityön perusselvitysaineistosta 

 
10.2 Luonnosvaihe 

-  kaavatyön ohjausryhmä piti kokouksen 28.5.2010. 
-  kaavaluonnos valmistui 14.6.2010 
-  kunnanhallitus päätti 21.6.2010 asettaa rakenneyleiskaavaluonnoksen nähtäville 
-  yleisötilaisuudessa 22.6.2010 esiteltiin perusselvitysaineistoa ja kaavaluonnosta 

yleisölle. Osallistujia oli yli 20. Paikallislehti kirjoitti tilaisuudesta. 
-  kaavaluonnos oli nähtävillä 28.6.-4.7.2010 ja 2.8.-24.8.2010. 
- luonnoksesta jätettiin yksi mielipide 
- toinen viranomaisneuvottelu pidettiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen (Knaapi, Uusi-Uola, Mattila), Varsinais-Suomen liiton (Saaris-
to), Varsinais-Suomen maakuntamuseon (Suna), kunnan edustajien (Lumiainen, 
Heinonen) ja kaavan laatijan (Liikari) kesken 8.10.2010 

 
10.3 Ehdotusvaihe 

-  kunnanhallitus päätti 7.2.2011 asettaa rakenneyleiskaavaehdotuksen nähtäville ja 
pyytää lausunnot 

- kunnanhallituksen päätöksen mukaan täydennetty kaavaehdotus valmistui 
8.2.2011 

-  kaavaehdotus oli nähtävillä 15.2-1.4.2011 
- toinen yleisötilaisuus pidettiin 15.2.2011 
-  ehdotuksesta annettiin 11 lausuntoa ja 2 muistutusta 
- kaavatyön ohjausryhmä piti 3.5.2011 kokouksen, jossa käytiin läpi muistutusten ja 

lausuntojen sisältöä 
- kolmas viranomaisneuvottelu pidettiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen (Uusi-Uola, Seppälä, Järvinen) ja kunnan edustajien (Lumiai-
nen, Virtanen, Penttinen, Heikkilä) ja kaavan laatijan (Hautala) kesken 16.5.2011. 
Palaverissa käytiin läpi kaavaan tehtävät tarkistukset 

- lausuntoihin ja muistutuksiin laadittiin kirjalliset vastineet ja kaava-asiakirjoja täy-
dennettiin 

- rakenneyleiskaavan pohjalta laadittiin kaavoitusohjelma, joka esittää kaavoitusjär-
jestyksen ja tavoitteellisen aikataulun 

- kunnan ja ELY:n kesken pidettiin 9.11.2011 vuotuinen kehittämiskeskustelu, jossa 
käytiin läpi kaavaan tehdyt tarkistukset 



NOUSIAINEN AIRIX Ympäristö Oy 33 
RAKENNEYLEISKAAVA 2011  

 

 

 
10.4 Hyväksyminen 

- Kunnanhallitus päätti 28.11.2011 (§ 400) esittää kunnanvaltuustolle rakenneyleis-
kaavan hyväksymistä 

- Kunnanvaltuusto hyväksyi rakenneyleiskaavan 12.12.2011 (§ 76) 
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