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       LIITE 1 
 
NAKKILAN KUNTA 
ARANTILA  
 
SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.9.2009, päivitetty 12.10.2010 
 
 
 

 
 
Kuva 1: Alueen sijainti. 

 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Soinilantien asemakaavan laatimista. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnis-
ta. Suunnitelmassa on esitetty kaavan lähtökohdat, tavoitteet ja osalliset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
voidaan täsmentää ja täydentää kaavatyön edetessä. 
 
 
1. Suunnittelualueen määrittely: 
 

Suunnittelualue sijaitsee Nakkilan keskustaajamassa Soinilantien varrella. Alueeseen kuuluu Soinilan-
tien eteläosa sekä tien länsipuolella oleva havupuuvaltaista metsikköä. Alueen pohjoispuolelle sijoittuvat 
Nakkilan Konepaja Oy:n tuotantolaitokset. Alueen länsipuolella on lähivirkistysaluetta ja Lammaisten 
energia Oy:n muuntoasema.  
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2. Suunnittelun lähtökohdat: 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000. Päätös on 
saanut lainvoiman 26.11.2001. Maankäyttö- ja rakennuslain 24.2 §:n mukaan tavoitteiden toteutumista 
tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. 
Tavoitteet on jaettu alueidenkäyttöä ja alueiden käytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella 
yleis- ja erityistavoitteisiin. Erityistavoitteista tulevat asemakaavoissa sovellettaviksi ne, joita ei ole koh-
dennettu koskemaan maakunnan suunnittelua tai maakuntakaavoitusta. 
 
Tavoitteet on ryhmitelty sisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin: 
 
1. Toimiva aluerakenne 
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
5. Helsingin seudun erityiskysymykset 
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 
Valtioneuvosto on tarkistanut alueidenkäyttötavoitteita (hyväksytty 13.11.2008). Tarkistetut tavoitteet as-
tuivat voimaan 1.3.2009. Tarkistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
seen ja liikennemäärien hillintään, alueidenkäytön energiakysymyksiin, ilmastonmuutokseen sopeutu-
miseen ja Helsingin seudun asuntotuotantoon, liikenteeseen ja maankäyttöön. 
 
Maakuntakaava 
Satakunnan maakuntakaavan laadinta on käynnistynyt helmikuussa 2003. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman (15.9.2003) laatimisen jälkeen maakuntakaavan laatiminen on edennyt tavoite- ja valmis-
teluvaiheen kautta ehdotusvaiheeseen. Satakunnan maakuntakaavan ehdotus on ollut nähtävillä kesäl-
lä 2009. Maakuntakaava on vahvistettavana Ympäristöministeriössä. 
 
Maakuntakaavan ehdotuksessa on osoitettu suunnittelualueelle taajamatoimintojen aluetta (A-28, Kes-
kusta). Alueen länsipuolella sijaitsee myös sähköasema ja voimalinja. 
 

  Kuva 2: Ote Satakunnan maakuntakaavasta 
 
 
Seutukaava (Maakuntakaava) 
Satakunnan seutukaava 5 on hyväksytty liittovaltuustossa 10.6.1996 ja vahvistettu 11.1.1999 Ympäris-
töministeriössä. Maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n mukaisesti Satakunnan seutukaava 5 on voimas-
sa lain mukaisena maakuntakaavana 1.1.2010 lukien. 
 
Suunnittelualue kuuluu seutukaavassa taajamatoimintojen alueeseen (A-28, Keskusta). Taajamatoimin-
tojen aluetta koskevat seuraavat määräykset ja suositukset: 
M1: Taajamatoimintojen alueilla (A) tulee yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa erityistä huomiota 
kiinnittää yhdyskuntarakenteen täydentämiseen ja tiivistämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla 
alueilla. 
M2: Taajamatoimintojen alueilla (A) tulee yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa meren, järvien, joki-
en ja muiden vesistöjen rantavyöhyke osoittaa ensisijaisesti virkistysalueiksi ja muiksi vapaiksi rannoik-
si. 
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S12: Taajamatoimintojen alueilla (A) tulisi ennen uusien alueiden kaavoittamista uudistaa vanhentuneet 
toteutumattomat ja tehottomat kaavat, ottaa käyttöön muut valmiiksi kaavoitetut alueet sekä hyödyntää 
jo valmiit tekniset verkostot. 
S13: PORIN (a-33, A-35), ULVILAN (A-46), NAKKILAN (A-28), HARJAVALLAN (A-5) ja KOKEMÄEN 
(A-16) taajamien yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulisi ottaa huomioon raideliikenteen kehittä-
mismahdollisuuksien tukeminen Kokemäenjokilaakson vyöhykkeellä. 
 
Lisäksi alueen länsipuolelle on merkitty pääsähkölinja. 
 
 

 Kuva 3: Ote seutukaavasta. 
 
 
Osayleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Nakkilan taajamaosayleiskaava 2010. Turun ja Porin läänin-
hallitus on vahvistanut osayleiskaavan 31.5.1993. Osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu te-
ollisuus- ja varastoaluetta (T), lähivirkistysaluetta (V) sekä suojaviheraluetta (EV). Soinilantie on osoitet-
tu kokoojaväylänä. Alueen länsipuolitse kulkee sähkölinja. 
 
 

 Kuva 4: Ote taajamaosayleiskaavasta. 
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Asemakaava 
Suunnittelualueen länsipuolella on voimassa 4.6.2001 vahvistunut Keskustan/Soinilan asemakaava. 
Alueelle on osoitettu lähivirkistysaluetta (VL) ja energiahuollon aluetta (EN). 
 
 

  Kuva 5:Voimassa oleva asemakaava. 
 
 
Rakennusjärjestys 
Nakkilan valtuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 10.12.2001 (90 §). Rakennusjärjestys on tullut 
voimaan 1.1.2002 lukien. 
 
Pohjakartta 
Asemakaavan pohjakarttana käytetään Nakkilan keskusta-alueen kaavoituksen pohjakarttaa 1:2000. 
Pohjakartan on tarkastanut ja hyväksynyt Porin kaupungin apulaiskaupungingeodeetti Kalervo Salonen 
28.9.2005.  
 
 

3. Tiedossa olevat tavoitteet 
 

Nakkilan kunnan tavoitteena on käyttää pääasiassa metsäisiä saarekkeita rakentamiseen. Tämän ase-
makaavatyön tavoitteena on täydentää ja tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta Arantilassa. 
Kaavatyön tarkoituksena on muodostaa alueesta viihtyisä ja tasapainoinen kokonaisuus ja ohjata alu-
eelle miljööseen soveltuvaa rakentamista. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu teollisuus- ja va-
rastoalueeksi (T). Kaavatyössä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle asuinrakentamista.  

 
 

4. Arvioitavat vaikutukset 
  

Kaavaa laadittaessa arvioidaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 1 §) mukaisesti suunnitelman 
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
5) kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

 



 

 5 

5. Osalliset 
  

Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa kaavoituksen avointa, vuorovaikutteista toimintatapaa, jossa osal-
lisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua mielipi-
teensä asiasta. Asemakaavan laatimistyössä osallisia ovat: 
 
1) Alueen maanomistajat ja naapurit 
2) Henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
3) Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

- Nakkilan kunta, ao. hallintokunnat  
- Satakuntaliitto 
- Varsinais-Suomen ELY-keskus 
- Lammaisten Energia Oy 
- Fortum Oy 

  
 
6. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen kaavatyön eri vaiheissa 
 

Aloitusvaihe  
Kaavoitustyö on käynnistynyt loppukesällä 2009 Nakkilan kunnan aloitteesta. Aloitusvaiheessa kaava-
työstä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetetaan nähtäville. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan ja sitä voidaan täsmentää ja täydentää tarpeen 
mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osalliset voivat esittää mielipiteensä joko suullisesti tai 
kirjallisesti. Aloitusvaiheessa ollaan yhteydessä viranomaisiin. 

 
Valmisteluvaihe 
Valmisteluvaiheessa laaditaan tarvittavat selvitykset ja tutkitaan lähtökohdat ja tavoitteet, joiden pohjalta 
alueen suunnittelu aloitetaan. Kunnanhallitus päättää valmisteluvaiheen asiakirjojen hyväksymisestä ja 
niiden asettamisesta nähtäville (MRA 30 §). Valmisteluvaiheessa osalliset voivat esittää mielipiteensä 
joko suullisesti tai kirjallisesti. Valmisteluvaiheessa pyydetään viranomaisilta lausunnot tai pidetään tar-
vittaessa viranomaisneuvottelu. 

 
Ehdotusvaihe 
Ehdotusvaiheessa (syksy 2010) kunnanhallitus käsittelee valmisteluvaiheen mielipiteet ja vastineet ja 
niiden perusteella täydennetyn kaavaehdotuksen. Kunnanhallitus päättää kaavaehdotuksen hyväksymi-
sestä ja sen asettamisesta virallisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §). Ehdotusvaiheessa osalliset 
voivat esittää muistutuksensa kirjallisesti. Ehdotusvaiheessa viranomaisilta pyydetään lausunnot (MRA 
28 §).   
Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet ja kaavaan tehdään tarvittavat pienet korjaukset ja vii-
meistelyt. Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavaehdotuksen. Kunta kuuluttaa asemakaavan hyväk-
symisestä sekä kuukautta myöhemmin kaavan lainvoimaisuudesta.  

 
Tiedottaminen 
Asemakaavan laatimisen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluvaiheen 
asiakirjojen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, virallises-
sa ilmoituslehdissä (Sydän Satakunta) ja kunnan internet-sivuilla. 

 
  
7. Yhteystiedot 
  

Soinilantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatii Nakkilan kunnan aluearkkitehti. Kaavan 
laatimisesta lisätietoja voi kysellä: 

 
Nakkilan kunta, kunnansihteeri Matti Sjögren, PL 50, 29251 Nakkila 
puh. 044 7475801 tai matti.sjogren@nakkila.fi 
 
Ulvilan kaupunki, aluearkkitehti Susanna Roslöf, Loukkurantie 1, 28450 Vanha-Ulvila 
puh (02) 6774 718 tai susanna.roslof@ulvila.fi 
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8. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatavissa kopio Nakkilan kunnantalolta, osoitteesta Porintie 
11. Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää suullisesti tai kirjallisesti yhteystiedois-
sa mainituille henkilöille. 
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Soinilantie sijaitsee Nakkilan keskustan kaakkoispuolella hyvin lähellä Arantilaa ja Konimäen 
koillispuolella. Selvitysalue käsittää rajauksen, jossa on lähinnä kuusivaltaista kangasta ja jou-
tomaata.

Tämä raportti esittelee Nakkilan kunnan tilaaman Soinilan-
tien luontoselvityksen tulokset, joiden perusteella voidaan suun-
nitella alueen maankäyttöä asemakaavoituksessa. Maastotöistä 
ja raportoinnista vastaa lintuihin, putkilokasveihin ja elinympä-
ristöihin syventynyt luontokartoittaja Santtu Ahlman (Ahlman 
Konsultointi & suunnittelu).

Kuva 1. Soinilantien luontoselvitysalueen rajaus (noin 4 ha).

SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS

Selvitysalue (kuva 1) on noin neljän hehtaarin kokonaisuus, joka 
kattaa suurelta osin kuusivaltaista tuoretta kangasta, joutomaa-
ta, pienen soistuman ja muuntoaseman ympäristöineen. Alueen 
läpi kulkee sähkölinja, jonka alusta on raivattu matalaksi. Vallit-
seva kuusimetsä on harvennettu voimakkaasti, minkä seurauk-
sen mänty on paikoin valtapuu.



LUONTOSELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ

Soinilantien luontoselvityksen tavoitteena oli selvittää liito-oravien ja lepakoiden esiintyminen 
alueella, linnusto, putkilokasvit sekä elinympäristöt. Samalla kartoitettiin mahdolliset uhan-
alaiset ja EU:n luontodirektiivin mukaan suojeltavat lajit sekä selvitettiin lakien mukaisesti 
suojeltavat luontotyypit ja arvokkaat elinympäristöt asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä 
varten.

Käytännössä luontoselvitys koostui neljästä erillisestä osiosta: liito-oravaselvitys tehtiin 
22.4., linnusto inventoitiin 22.5. ja 29.5. sekä yölaulajien osalta 21.–22.5., lepakoita havainnoitiin 
yöllä 28.–29.6., 29.–30.6. ja 6.–7.7. Putkilokasvit ja luontotyypit selvitettiin puolestaan 5.7. ja 7.7. 
Kunkin osa-alueen tutkimusmenetelmät esitellään erikseen. Elinympäristöjä koskevassa osios-
sa esitetään jokaisen kuvion luontoarvot ja maankäyttösuositukset. 

LIITO-ORAVASELVITYS

Tutkimusmenetelmät
Soinilantien aluerajaus kierrettiin huolella läpi 22.4., jolloin etsittiin liito-oravien jätöksiä pui-
den runkojen tyviltä. Inventoinnit tehtiin ajankohtana, jolloin lumet olivat jo sulaneet. Näin 
ollen mahdollisien jätöksien löytämiseen oli erinomaiset edellytykset. Alueelta tutkittiin kaik-
kien lehtipuiden ja kuusten tyvet. Myös useiden mäntyjen tyvet tutkittiin, vaikka liito-orava ei 
tyypillisesti suosi mäntyjä.

Liito-oravan elinpiiristä
Liito-orava asettuu mieluiten kuusivaltaiseen metsään, jossa on riittävästi lehtipuita seassa. Ke-
sällä se syö pääosin lehtipuiden lehtiä, suosituimpia ovat koivut, lepät ja haapa. Syksyllä ravin-
to koostuu lähinnä havupuiden silmuista sekä koivun ja lepän norkoista. Vastaavaan ravintoon 
se turvautuu myös talvella. Monipuoliset ravintovaatimukset määräävät lajin elinympäristön 
sijoittumista. Lisäksi sopivia pesäpaikkoja – kuten vanhoja tikankoloja tai risupesiä – täytyy 
olla riittävästi tarjolla.

Liito-oravien reviirit ovat varsin laajoja, erityisesti koirailla, joiden elinpiirin keskimää-
räinen pinta-ala on noin 60 hehtaaria. Naarailla on huomattavasti pienempi reviiri, vain noin 
kahdeksan hehtaaria. Molemmat sukupuolet käyttävät useita eri koloja, ja niiden reviireillä on 
tärkeitä ydinalueita.

Aikuiset yksilöt ovat varsin paikkauskollisia ja liikkuvat vain pakon edessä uusille alueille. 
Nuoret yksilöt sen sijaan levittäytyvät uusille alueille säännöllisesti (dispersaali). Levittäytymi-
sen vuoksi elinvoimaisen reviirin on oltava yhteydessä laajempiin metsäalueisiin niinsanottu-
jen ekologisten käytävien kautta. Mikäli metsät ovat eristäytyneitä saarekkeita, ei liito-oravilla 
ole edellytyksiä elinvoimaisiin pesimäkantoihin. Lisääntymismetsien välillä tulisi olla vähin-
tään kymmenen metriä korkeaa puustoa, mieluummin vielä korkeampaa. Hakkuuaukot ja tai-
mikot eivät ole liito-oravalle kelvollisia liikkumisreittejä.
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Liito-orava lainsäädännössä
Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien 
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty.

Tulokset ja päätelmät
Soinilantien tutkimusalueelta ei löydettu lainkaan liito-oravan jätöksiä, eikä niitä löydetty 
myöskään koko Konimäen alueelta keväällä 2010, kun Nakkilassa tehtiin laajaa osayleiskaavan 
luontoselvitystä. Alueen maankäytölle ei näin ollen ole esteitä liito-oravien kannalta. 

LEPAKKOSELVITYS

Tutkimusmenetelmät
Lepakkoselvityksiä on tehty Suomessa melko niukasti, eikä vakiintuneita menetelmiä vielä ole. 
Soinilantien selvitys tehtiin varsin suppeana alueen luonteesta ja pienestä pinta-alasta johtuen.  
Lepakoita havainnoitiin yöllä klo 0:00–3:00 välisenä aikana kiertämällä alue läpi ja odottamalla 
reunavyöhykkeillä mahdollisesti liikehtiviä yksilöitä. Maastotyöt tehtiin yöllä 28.–29.6., 29.–
30.6. ja 6.–7.7. Havainnointi tehtiin sopivan tyyninä ja lämpiminä ajankohtina, jolloin lämpötila 
oli vähintään 10°C. Liian viileällä, tuulisella tai sateisella säällä lepakot eivät saalista aktiivisesti.

Havannoinnissa käytettiin ultraäänidetektoria (Petterson D 240X), joka muuntaa korkeat 
kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi. Laitteella voidaan kuunnella ja määrittää lepakoita 
reaaliajassa heterodyne-menetelmällä tai varmistaa vaikeiden lajien määritys aikalaajennettu-
jen (time expansion) tallenteiden avulla myöhemmin BatSound-ohjelman avulla. Nauhurina 
käytettiin Zoomin H4n -laitetta.

Lepakoiden biologiasta
Suomessa on tavattu 12 lepakkolajia, jotka ovat kaikki hyönteissyöjiä. Näistä moni on kuitenkin 
hyvin harvinainen ja epäsäännöllinen laji maassamme, tosin lepakoita on tutkittu Suomessa 
toistaiseksi varsin vähän.

Erikoista lepakoiden käyttäytymisessä on naaraiden muodostamat lisääntymisyhdyskun-
nat, joissa ne synnyttävät poikasensa. Koiraat pysyttelevät kesällä hyvin pitkälti yksin tai kor-
keintaan pieninä ryhminä. Päiväpiiloiksi kelpaavat erilaiset rakennukset, puiden kolot ja muut 
vastaavat paikat. Sopivien ruokailupaikkojen säilyttäminen etenkin lisääntymisyhdyskuntien 
lähellä on tärkeää etenkin pesiville naaraille. Loppukesän tullen lepakot levittäytyvät ravin-
nonhakuun erilaisiin ympäristöihin. Talvensa lepakot viettävät horroksessa esimerkiksi kella-
reissa. Osa lepakkokannasta muuttaa etelämmäksi talvehtimaan.
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Lepakot lainsäädännössä
Lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien 
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty. Lisäksi ripsisiippa on 
luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisesti säädetty luonnonsuojeluasetuksella erityistä suojelua 
vaativaksi lajiksi ja se on arvioitu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN). 

Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS), joka 
velvoittaa sitoutuneita maita huolehtimaan suojelusta lainsäädännön kautta. Sopimuksen mu-
kaan osapuolten on pyrittävä säilyttämään merkittäviä ruokailualueita. Maankäyttö- ja raken-
nuslaki edellyttää riittävien selvitysten tekemistä kaavoituksessa.

Tulokset ja päätelmät
Soinilantien tutkimusalueelta tai sen välittömästä läheisyydestä (kuva 2) löydettiin kaksi poh-
janlepakkoa (Eptesicus nilssonii), joiden havaintokerrat jakautuivat seuraavasti: ensimmäisellä 
käynnillä molemmissa paikoissa yksi yksilöä, toisella vain eteläisemmässä paikassa yksi ja kol-
mannella kaksi yksilöä pohjoisemmassa paikassa. 

Rajauksella ei kuitenkaan ole lajille sopivia kolopuita tai muita piilopaikkoja, joten aluetta 
ei voida katsoa lisääntymispaikaksi. Paikkaa ei voida myöskään pitää merkittävänä ruokailu-
alueena, sillä Konimäessä ja esiintymispaikkojen välittömässä läheisyydessä on muitakin met-
säisiä alueita ja kelvollisia pihapiirejä saalistukseen. Näin ollen pohjanlepakoiden esiintymisel-
lä ei ole vaikutusta alueen maankäyttöön.

Kuva 2. Pohjanlepakoiden lentoalueet.
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LINNUSTOSELVITYS

Tutkimusmenetelmät
Pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskennoin 22.5. ja 29.5. sekä yölaulajien osalta 21.–22.5. 
välisenä yönä. Lisäksi liito-oravaselvitysten yhteydessä 22.4. kirjattiin varhain soidintavien lin-
tujen reviirejä. Yöaktiivista linnustoa havainnoitiin myös lepakkoselvitysten aikana 28.–29.6., 
29.–30.6. ja 6.–7.7. Mahdollisia lisäreviirejä kirjattiin lisäksi kasvillisuusselvitysten aikana 5.7. ja 
7.7. Kartoituslaskennat tehtiin hyvin varhain aamuyöstä alkaen, kunnes linnut lopettivat aktii-
visen laulamisen. Yölaulajiin keskittyviä inventointeja ei tehty.

Menetelmä soveltuu hyvin pienten ja rikkonaisten alueiden kartoituksiin, ja se perustuu 
siihen, että kaikki pareiksi tulkittavat havainnot merkitään karttapohjalle, jotta päällekkäisyyk-
siltä vältytään. Pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty 
koiras, varoitteleva naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari. Kartoituslaskenta on 
tarkin mahdollinen linnustonselvitysmenetelmä, ja neljän inventointikerran selvitystä voidaan 
pitää tarkkana.

Soinilantien linnustosta
Selvitysalueen pinta-ala on niin pieni, ettei rajaukselle mahdu kovin montaa lintureviiriä. In-
ventointien perusteella alueella pesi 14 eri lajia ja yhteensä 27 paria (taulukko 1). Lintutiheys 
oli huikeat 675 paria sataa hehtaaria kohden, mutta pienen pinta-alan vuoksi tiheyslukema 
vääristyy liian korkeaksi. Vastaavilla biotoopeilla on usein noin 200–250 paria sataa hehtaaria 
kohden. Huomionarvoisia lajeja ei pesi alueella lainkaan. Seuraavilla sivuilla olevassa lajiluet-
telossa esitellään kunkin lajin tiedot. 

Lajiluettelo

Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Kaksi paria piti reviiriä sopivilla paikoilla länsipuoliskolla (kartta 1). Metsäkirvinen on erittäin 
tyypillinen näky harvoilla mäntykankailla ja hakkuuaukoilla.

Punarinta (Erithacus rubecula)
Yksi pesivä pari alueen itälaidalla (kartta 1). Punarinta kelpuuttaa pesimäpaikoikseen moni-
puolisesti kaikenlaisia elinympäristöjä, mieluiten kuitenkin kuusikoita.
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Räkättirastas (Turdus pilaris)
Yksi pari pesi itäosassa melko lähellä pihapiirejä (kartta 1). Räkättirastasta voidaan pitää kult-
tuurisidonnaisena lajina, joka pesii usein löyhinä yhdyskuntina.

Laulurastas (Turdus philomelos)
Yksi reviiri löydettiin luoteiskulmasta (kartta 1). Laulurastas on hyvin yleinen laji, joka on eri-
tyisesti mieltynyt kuusikoihin.

Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Kaksi elinpiiriä sijaitsivat alueen keskivaiheilla (kartta 1). Punakylkirastas on monenlaisten ti-
heikköjen, pihapiirien ja lehtimetsien yleinen laji.

Lehtokerttu (Sylvia borin)
Yksi pari pesi koillis- ja yksi etelälaidalla (kartta 1). Lehtokerttu on rehevien lehtimetsien ja toi-
saalta myös pensaikkojen laji. 

Hernekerttu (Sylvia curruca)
Ainoa pesivä pari löydettiin alueen keskivaiheilta sähkölinjan alta (kartta 1). Hernekerttu on 
varsin selkeä pensaikkolaji, jonka tapaa myös nuorista kuusikoista ja muista puoliavoimista 
paikoista. 

Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Neljän parin reviirit jakautuivat alueen pohjoisosaan (kartta 1). Pajulintu on tutkimusalueen 
toiseksi runsaslukuisin pesimälaji, joka suosii käytännössä kaikkia metsäisiä alueita.

Hippiäinen (Regulus regulus) 
Rajauksella pesi yksi pari itäosassa (kartta 2). Kuusivaltaiset metsät ovat hippiäisen tyypillisiä 
elinympäristöjä.

Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Kaksi paria pesi luoteisosassa (kartta 2). Harmaasieppo on monenlaisten ympäristöjen laji, joka 
on usein kulttuuriläheinen.

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Kaksi paria pesi aivan lounaislaidalla (kartta 2). Kirjosieppo asuu mielellään myös hyvin ka-
ruissa paikoissa, kunhan tarjolla on riittävästi pesäkoloja.
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Laji Parimäärä Laji Parimäärä

Metsäkirvinen 2 Pajulintu 4
Punarinta 1 Hippiäinen 1
Räkättirastas 1 Harmaasieppo 2
Laulurastas 1 Kirjosieppo 1
Punakylkirastas 2 Pikkuvarpunen 2
Lehtokerttu 2 Peippo 6
Hernekerttu 1 Keltasirkku 1
Yhteensä 27

Pikkuvarpunen (Passer montanus)
Alueella pesi kaksi paria sähköpylväiden poikkiputkiin (kartta 2). Pikkuvarpunen on täysin 
kulttuurisidonnainen laji, joka pesii yleensä rakennuksiin, linnunpönttöihin tai sähköpylväi-
siin.

Peippo (Fringilla coelebs)
Rajaukselta löydettiin yhteensä kuusi peipporeviiriä (kartta 2). Peippo on selvitysalueen run-
sain pesimälaji. Sen tapaa kaikenlaisista metsistä.

Keltasirkku (Emberiza citrinella)
Vain yksi reviiri varmistettiin itälaidalta (kartta 2). Keltasirkku on runsaimmillaan maalaismai-
semissa viljelysten laiteilla sekä toisaalta myös hakkuuaukoissa.

Päätelmät
Soinilantien selvitysalueen linnusto on hyvin tavanomaista, eikä lajistossa ole yhtään uhanalai-
suusluokituksessa mainittua lajia, eikä myöskään Suomen erityisvastuulajeja. Alueen maan-
käytölle ei näin ollen ole esteitä.

Taulukko 1. 
Soinilantien 

pesimälinnusto 
parimäärineen.
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Metsäkirvinen (2 pr)

Punarinta (1 pr)

Räkättirastas (1 pr)

Laulurastas (1 pr)

Punakylkirastas (2 pr)

Lehtokerttu (2 pr)

Hernekerttu (1 pr)

Pajulintu (4 pr)

Kartta 1. Lintujen reviirit.
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Hippiäinen (1 pr)

Harmaasieppo (2 pr)

Kirjosieppo (1 pr)

Pikkuvarpunen (2 pr)

Peippo (6 pr)

Keltasirkku (1 pr)

Kartta 2. Lintujen reviirit.
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KASVILLISUUSSELVITYS

Soinilantien kasvillisuus ja luontotyypit selvitettiin 5.7. ja 7.7., mutta lajistoa havainnoitiin myös 
linnustoselvitysten yhteydessä 22.5. ja 29.5.

Tutkimusmenetelmät
Aluerajaus kierrettiin järjestelmällisesti läpi, jolloin kirjattiin kaikki löydetyt putkilokasvilajit, 
myös puutarhoista ja pihoista villiintyneet lajit. Jokainen kuvio tyypiteltiin maastossa ja niiden 
rajat piirrettiin ortoilmakuvalle (kuva 3). Kustakin kuviosta kirjoitettiin yleisluonnehdinta ja 
mahdolliset lisätiedot.

Soinilantien  kasvilajistosta
Tutkimusalueella esiintyy hyvin vähän erilaisia luontotyyppejä, mutta pinta-alaan nähden laji-
määrä on varsin korkea. Lajistoa lisäävät muun muassa tienpientareet ja joutomaat, joilla esiin-
tyy yleensä hyvin monipuolisesti kasvilajeja. Vallitseva luontotyyppi on kuusivaltainen tuore 
kangas, joka on heinittynyt monin paikoin. Kulttuurivaikutteisuuden vuoksi alueelle on kotiu-
tunut joukko puutarhakarkulaisia. Selvityksessä käytetty nimistö on Suuren Pohjolan Kasvion 
(Mossberg & Stenberg 2005) mukainen.

Kuviokohtaiset kuvaukset
Tässä osiossa kuvataan jokaisen kuvion yleisluonnehdinta ja maankäyttösuositukset. Lisäksi 
tietoihin on lisätty luontotyyppien uhanalaisuusluokitus (Raunio ym. 2008). Nämä luokitukset 
on merkitty punaisella luontotyyppinimikkeen oikeaan reunaan. Mikäli kyseessä on joutomaa-
alue tai jokin muu luontotyyppi, joka uupuu uhanalaisuusluokituksesta, käytetään pelkkää 
viivaa.

1. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas          [NT]
Jonkin verran vaihteleva mustikkatyypin (MT) tuore kangas, jonka pääpuusto koostuu kuusis-
ta, mutta harvennushakkuiden vuoksi mänty on paikoin valtapuu. Mustikka on erittäin runsas 
varpu, eikä puolukkaa tavata merkittävästi joukossa. Ainoastaan aivan eteläkärjessä on pienel-
tä osin puolukkavaltaista aluetta, joka on puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasta. Pienia-
laisuuden vuoksi sitä ei ole rajattu karttapohjalle. Ruohoja on melko vähän, tosin metsätähti 
on paikoin jokseenkin runsas. Harvennusten vuoksi kuviolle on muodostunut aukkopaikkoja, 
jotka ovat hieman paahteisia. Näille paikoille on kasvanut muun muassa kangasmaitikkaa ja 
metsälauhaa runsaasti. Maasto laskee luoteiskulmaa kohden ja metsä on pieneltä osin soistu-
nut, joskin merkkeinä ovat ainoastaan painanteiden pallosarat ja rahkasammalet. Muuta mai-
nittavaa suokasvillisuutta ei esiinny. Kuvion pohjoisosassa on kuitenkin pieni soistuma, jossa 
on runsaasti vesisaraa ja rahkasammalia.

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maan-
käytölle ei ole esteitä. Pieni soistuma (681568:323421) suositetaan kuitenkin säilytettävän, sillä 
se tarjoaa muusta ympäristöstä selvästi poikkeavan elinympäristön eliöstölle. Kuvion ympäril-
le suositetaan jätettävän vähintään viiden metrin puustoinen suojavyöhyke. 



13

1

2

3

4
5

2. Joutomaa                  [–]
Kuvio voidaan tulkita kokonaisuudessaan joutomaaksi. Se sisältään muun muassa päällytetyn 
Soinilantien, tienpientareet sekä muuntamon ja siihen liittyvän sähkölinjan aluskasvillisuuden.  
Yleisimpiä kasveja ovat esimerkiksi valkoapila ja monet heinät. Sähkölinjan alla olevalla raiva-
tulla alueella on runsaasti koivujen taimia, yksittäisiä katajia ja metsälauhaa. Hieman erikoi-
sempaa kasvillisuutta edustaa pieni punasolmukki, jota on poikkeuksellisen laajasti avonaisilla 
maa-alueilla. Kuviolle on tuotu vähäisesti puutarhajätettä, minkä seurauksena paikalla kasvaa 
koristekasveja, kuten silkkiunikko, tarhaorvokki ja suikeroalpi. Luoteiskulmassa on kostea ti-
eura, jossa kasvaa runsaasti röyhyvihvilää ja jokunen muu kosteiden paikkojen laji.

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

Kuva 3. Soinilantien kuviokohtaiset rajaukset (kuviokartta).
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3. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas          [NT]
Kuusivaltainen tuore kangas, jossa mänty on lähes yhtä runsas. Koivujen ja pihlajien taimia 
on melko paljon. Mustikka on peittävin varpu, mutta myös puolukka on yleinen. Ruohoista 
tavataan lähinnä metsätähti ja aukkopaikoille on iskeytynyt kangasmaitikka. Heinistä yleisin 
on metsälauha ja seinäsammal muodostaa laajan maton muun kasvillisuuden alle.

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

4. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas          [NT]
Kuusivaltainen tuore kangas, jossa mänty on lähes yhtä runsas. Koivujen ja pihlajien taimia 
on melko paljon. Mustikka on peittävin varpu, mutta myös puolukka on yleinen. Ruohoista 
tavataan lähinnä metsätähti ja aukkopaikoille on iskeytynyt kangasmaitikka. Heinistä yleisin 
on metsälauha ja seinäsammal muodostaa laajan maton muun kasvillisuuden alle.

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

5. Muuttuma                  [–]
Tiheäpuustoinen muuttuma, jossa on nuorta ja tiheää koivu- ja kuusivaltaista puustoa. Rinnak-
kain kasvavat niin kangasmetsien (puolukka, kanerva, seinäsammal) kuin soidenkin (pallosa-
ra, juolukka, rahkasammalet) lajit. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

Päätelmät
Soinilantien luontotyypit ovat varsin tavanomaisia ja uhanalaisuusluokituksessa ne ovat kor-
keintaan silmälläpidettäviä (NT). Alueella ei ole lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, 
mutta pohjoisosan pieni soistuma (kts. kuvio 1) suositetaan säästettävän.

Tutkimusalueelta löydettiin yhteensä 130 putkilokasvilajia (taulukko 2), joiden joukossa ei
ole lainkaan huomionarvoisia lajeja. Alueelle on kotiutunut muutama puutarhakarkuri, sillä 
joutomaalle on tuotu puutarhajätettä. Vieraslajien leviämisen estämiseksi puutarhajätteitä ei 
saa kipata minne tahansa luontoon, ei edes pienille joutomaa-alueille.
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Taulukko 2. Soinilantiellä esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä. 
Tähdellä merkityt ovat puutarhakarkulaisia tai villiintyneitä viljelykasveja.

Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Ahokeltano Hieracium (sektio) vulgata Konnanvihvilä Juncus bufonius
Ahosuolaheinä Rumex acetosella Korpipaatsama Franfula alnus
Alsikeapila Trifolium hybridum Kotipihlaja Sorbus aucuparia
Amerikanhorsma Epilobium adenocaulon Kurjenjalka Comarum palustre
Englanninraiheinä Lolium perenne Kylänurmikka Poa annua

Haapa Populus tremula Lampaannata Festuca ovina
Hanhenpaju Salix repens Lehtonurmikka Poa nemoralis
Harakankello Campanula patula Leskenlehti Tussilago farfara
Harmaaleppä Alnus incana Linnunkaali Lapsana communis
Harmaasara Carex canescens Luhtamatara Galium uliginosum
Heinätähtimö Stellaria graminea Lutukka Capsella bursa-pastoris
Hevonhierakka Rumex longifolius Maitohorsma Epilobium angustifolium
Hieskoivu Betula pubescens Metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana
Hietakastikka Calamagrostis epigejos Metsäimarre Gymnocarpium dryopteris
Hiirenvirna Vicia cracca Metsäkastikka Calamagrostis arundinacea
Isolaukku Rhinanthus serotinus Metsäkorte Equisetum sylvaticum
Isonokkonen Urtica dioica Metsäkuusi Picea abies
Juolavehnä Elytrigia repens Metsälauha Deschampsia flexuosa
Juolukka Vaccinium uliginosum Metsämaitikka Melampyrum sylvaticum
Jänönsara Carex ovalis Metsämänty Pinus sylvestris
Jättipalsami * Impatiens glandulifera Metsäorvokki Viola riviniana
Kaitapihatatar Polygonum aviculare ssp. neglectum Metsätammi Quercus robur
Kalliovillakko Senecio sylvaticus Metsätähti Trientalis europaea
Kangasmaitikka Melampyrum pratense Metsävaahtera Acer platanoides
Kanerva Calluna vulgaris Mustikka Vaccinium myrtillus
Karheanurmikka Poa trivialis Niittyhumala Prunella vulgaris
Karheapillike Galeopsis tetrahit Niittyleinikki Ranunculus acris
Karhunputki Angelica sylvestris Niittynurmikka Poa pratensis
Kataja Juniperus communis Niittynätkelmä Lathyrus pratensis
Ketohanhikki Argentina anserina Niittysuolaheinä Rumex acetosa
Ketohopeahanhikki Potentilla argentea ssp. argentea Nuokkutalvikki Orthilia secunda
Keto-orvokki Viola tricolor Nurmihärkki Cerastium fontana
Ketosilmäruoho Euphrasia stricta Nurminata Festuca pratensis
Kevätpiippo Luzula pilosa Nurmipiippo Luzula multiflora
Kiiltopaju Salix phylicifolia Nurmipuntarpää Alopecurus pratensis
Kirjopillike Galeopsis speciosa Nurmirölli Agrostis capillaris
Kissankello Campanula rotundifolia Nurmitädyke Veronica chamaedrys
Koiranheinä Dactylis clomerata Nurmitähkiö, timotei Phleum pratense
Koiranputki Anthriscus sylvestris Ojakärsämö Achillea ptarmica
Komealupiini Lupinus polyphyllus Oravanmarja Maianthemum bifolium
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Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Paimenmatara Galium album Rönsyleinikki Ranunculus repens
Peltohatikka Spergula arvensis Röyhyvihvilä Juncus effusus
Peltokaali Brassica rapa Sarjakeltano Hieracium umbellatum
Peltokorte Equisetum arvense Siankärsämö Achillea millefolium
Peltolemmikki Myosotis arvensis Silkkiunikko * Papaver rhoeas
Pelto-ohdake Cirsium arvense Suikeroalpi * Lysimachia nummularia
Pelto-orvokki Viola arvensis Suo-ohdake Cirsium palustre
Peltosaunio Tripleurospermum perforatum Suo-orvokki Viola palustris
Peltovillakko Senecio vulgaris Suopursu Rhododendron tomentosum
Piharatamo Plantago major Syysmaitiainen Leontodon autumnalis
Pihasaunio Matricaria suaveolens Särmäkuisma Hypericum maculatum
Pohjanjauhosavikka Chenopodium suecicum Tahmavillakko Senecio viscosus
Polvipuntarpää Alopecurus geniculatus Tannerpihatatar Polygonum aviculare ssp. microspermum

Pujo Artemisia vulgaris Tarhaorvokki * V. x wittrockiana
Puna-apila Trifolium pratense Terttualpi Lysimachia thyrsiflora
Puna-ailakki Silene dioica Tummarantavihvilä Juncus alpinoarcticulatus ssp. alpinoarcticulatus

Punasolmukki Spergularia rubra Tummarusokki Bidens tripartita
Puolukka Vaccinium vitis-idaea Tuomi Prunus padus
Raita Salix caprea Vaalea-amerikanhorsma Epilobium ciliatum
Rantanenätti Rorippa palustris Vadelma Rubus idaeus
Rantanurmikka Poa palustris Valkoapila Trifolium repens
Rauduskoivu Betula pendula Vanamo Linnaea borealis
Rentohaarikko Sagina procumbens Vesisara Carex aquatilis
Rohtotädyke Veronica officinalis Virpapaju Salix aurita
Rätvänä Potentilla erecta Voikukka Taraxacum sp.
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Ympäristöministeriö c) alueellisesti uhanalaiset lintulajit
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=133970&lan=fi

Ympäristöministeriö d) alueellisesti uhanalaiset putkilokasvilajit
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=133959&lan=fi
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Laine, J. & Vasander, H. 2008:
Suotyypit ja niiden tunnistaminen. 2. painos. Metsäkustannus.

Meriluoto, M. & Soininen, T. 2002:
Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. 2. painos. Metsälehti kustannus. Helsinki.

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2005: 
Suuri Pohjolan Kasvio. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki.
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Liite. Muutamia kuviokohtaisia valokuvia.

Kuvio 1 pohjoispäässä (yllä) ja eteläpäässä (alla). 
Eteläkärjessä mänty on valtapuu ja aukkopaikat ovat heinittyneet voimakkaasti. 
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Kuvio 2 eteläpäässä (yllä) ja pohjoispäässä (alla). 
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Kuvio 2 eteläpäässä (yllä) ja pohjoispäässä (alla). Soistunut painanne, joka suositetaan säästettävän.
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Pohjatutkimus 
  
  
  

1 Yleistä 
 

Geoline Oy on toimeksiannosta suorittanut pohjatutkimuksia Nakkilassa, 
Soinilantien kaava-alueella, kortteleissa 327 ja 328. Tarkoituksena oli 
selvittää alueen maaperäsuhteet ja kantavuus tulevaa omakotirakentamista 
varten. 

 
2 Tutkimukset 

 
Tutkimukset käsittivät painokairauksia 5 kpl, maaperän kerrosrajojen 
selvittämiseksi. Kairauspisteet merkittiin maastoon ja vaaittiin N60 
korkeusjärjestelmään GPS-mittauslaitteistoa apuna käyttäen, 
koordinaattijärjestelmä KKJ. Kairauspisteiden sijainti on esitetty 
pohjatutkimuskartassa.  

 
3 Maaperä 

 
Maaperän korkeus vaihtelee alueella välillä +29.94 – +27.05. 
Rakennuspaikka kuusivaltaista metsää ja maasto laskee luoteeseen 
mentäessä. Maanpinnassa on humusta 30 – 40 cm. Humuskerroksen alta alkaa 
kivinen moreenikerros jonka tiiveys vaihtelee keskinkertaisesta 
tiiviiseen. 
Kairaukset päätettiin kiveen tai kallioon. 
  
Pohjavedenpintaa ei mitattu 
 
Maaperässä ei havaittu vapaapainumaa.  
      
4 Perustaminen 

Perustukset voidaan tehdä maanvaraisina. Moreenin geoteknisenä 
kantavuutena pisteillä 5-8 voidaan pitää 250 KN/m², tasolla joka on 
merkitty leikkauspiirroksiin. Kairauspisteessä 4 havaittiin 1.4 metrin 
syvyydellä maanpinnasta löyhä siltti/hiekkakerros , joka heikentää 
kantavuutta. Kairauspisteellä 4 geoteknisenä kantavuutena voidaan pitää 
200 KN/m². Kaivuutyön aikana ei saa häiritä perusmaata. Rakennuksesta 
tulevat kuormat voidaan siirtää pilarianturoilla tai perusmuurianturalla 
perusmaan varaan. 

Perustukset tulee salaojittaa.  

Maaperä on routivaa, joten perustukset tulee routasuojata. 

 
5 Lattiat 
 
Lattiat voidaan tehdä maanvaraisesti täytön varaan. Alustäyttö tehdään 
hyvin tiivistyvästä kitkamaasta. 
 
6 Maanrakennustyöt 
 
Maanrakennustöissä noudatetaan ” Talonrakennuksen maatöiden työselitys 
(RIL 132) ”.  

  
 

Raumalla 24.09.2009       ______________________ 
Geoline OY                 Johanna Kalaoja 
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NAKKILAN KUNTA 
 
ARANTILA 
SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
YLEISKAAVALLINEN TARKASTELU ASEMAKAAVOITUKSEN POHJAKSI 
 
 
Yleiskaavallisen tarkastelun tarve asemakaavoituksen pohjaksi 
 
 
Soinilantien asemakaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Nakkilan taajamaosayleiskaava 
2010. Turun ja Porin lääninhallitus on vahvistanut osayleiskaavan 31.5.1993. Osayleiskaavassa suun-
nittelualueelle on osoitettu teollisuus- ja varastoaluetta (T), virkistysaluetta (V) sekä suojaviheraluetta 
(EV). Soinilantien asemakaavassa suunniteltu alueen käyttötarkoitus ei vastaa osayleiskaavassa osoi-
tettua aluevarausta.  

 
Yleiskaavasta poikkeamisesta on keskusteltu Nakkilan kunnan ja Lounais-Suomen ympäristökeskuk-
sen välisessä kehittämiskeskustelussa (8.10.2008), jossa paikalla oli myös Satakuntaliiton edustaja. 
Keskustelussa todettiin, että asemakaavan laatimistyöhön voidaan ryhtyä, mutta kaavatyön yhteydessä 
tulee tehdä yleiskaavallista tarkastelua ja perustella yleiskaavasta poikkeaminen. 

 
MRL § 39 ja § 54 mukaan asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleis-
kaava otettava huomioon.  
 
Koska asemakaavaa ollaan suunnittelemassa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan sisällöstä poik-
keavaksi, asemakaavasuunnittelun pohjaksi joudutaan laatimaan yleiskaavallinen tarkastelu, jossa sel-
vitetään asemakaavan sisältövaatimusten toteutumisen lisäksi yleiskaavan sisältövaatimusten toteutu-
minen (MRL § 54 ja MRL § 39). Soinilantien asemakaava-alue sijaitsee Nakkilan keskustaajamassa, 
näin yleiskaavallista maankäyttöä ja yleiskaavatason vaikutusten arviointia tehdään pohtien Soinilantien 
asuntoaluetta osana Nakkilan taajamaa. 
 
 
Asemakaavan sisältövaatimukset (MRL § 54) 
   
Asemakaavaa on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 
elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympä-
ristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla 
alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia aluei-
ta. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista heikkenemistä, joka ei 
ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa 
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia ta-
voitteita tai vaatimuksia syrjäyttämällä voidaan välttää.  
 
Soinilantien asemakaavan selostuksesta ilmenee, miten kaavatyössä on huomioitu asemakaavan sisäl-
tövaatimukset. 
 
Asemakaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava. 
Poikettaessa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan sisällöstä on asemakaavaa laadittaessa otettaessa 
huomioon myös yleiskaavan sisältövaatimukset. 
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Yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL § 39) 
 

1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 
 
Soinilantien asemakaava-alue tukeutuu taajaman olemassa olevaan rakenteeseen. Alueen lä-
hiympäristössä Soinilantien varressa on sekä vanhaa asuinrakennuskantaa ja mäen rinteen 
lounaispuolella uudempaa rakennuskantaa. Uudemmalle asuinalueelle on rakennettu kunnallis-
tekniikka, joten rakentamis- ja ylläpitokustannukset ovat olemassa olevan verkon ansiosta edul-
liset.   
 
Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastoaluetta. Lähialue on kuitenkin pai-
nottunut enimmäkseen asumiskäyttöön, joten asuinrakentaminen alueelle luontevaa. 

 
2. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 

 
Suunniteltavat erillispientalojen korttelialueet hyödyntävät olemassa olevaa katuverkkoa ja tu-
keutuvat 2000-luvun alkupuolella kaavoitettuun alueeseen mäen lounaispuolella. Uudet kortteli-
alueet täydentävät Arantilan ja Soinilan alueen asuinalueita.  

 
3. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 

 
Uusien erillispientalojen korttelialueet aiheuttavat rakentuessaan hyvin pienen muutoksen alu-
een väestömäärään. Alueelle ei näin ollen synny tarvetta palveluiden lisäämiselle. Alue tukeutuu 
Nakkilan keskustan julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. 
 

4. Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja 
talouden kannalta kestävällä tavalla 
 
Suunnittelualueen lähellä ei ole joukkoliikenteen palveluja. Soinilantien länsipuolelle on tavoit-
teena rakentaa kevyenliikenteen väylä, joka liittyy muuhun keskustaajaman kevyen liikenteen 
verkostoon. Uusi asuinalue tukeutuu lähistön olemassa olevaan energiahuollon verkkoon. 

 
5. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 

elinympäristöön 
 
Alueelle ennakoidaan asettuvan jonkin verran lapsiperheitä. Korttelialueet on sijoitettu riittävän 
etäälle voimalinjoista ja tuotantolaitoksesta turvallisen ja terveellisen elinympäristön saavuttami-
seksi. Alueen pohjoisosaan teollisuusaluetta vastaan on osoitettu suojaviheralue. Alueelle johta-
van kokoojaväylän, Soinilantien varteen on tavoitteena rakentaa kevyen liikenteen väylä. 
 

6. Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
 
Nakkilan taajamaosayleiskaavassa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastoaluetta. Nakkilan 
kunnan elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ei kuitenkaan merkittävästi heikennetä osoit-
tamalla alue asuinkäyttöön.  
 
Kunnan tavoitteena on sijoittaa rakentamiseen varattavat alueet metsäsaarekkeille ja keskittää 
teollisuusalueet hyvien ja turvallisten liikenneyhteyksien varrelle. 
 
Vireillä olevan Nakkilan taajamaosayleiskaavan tarkistamis- ja laajentamistyön tavoitevaiheessa 
tehtiin vaihtoehtoja uusille taajaman laajenemissuunnille. Ratkaisuissa todettiin, että vaihtoeh-
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toisia alueita teollisuus ja yritystoiminnalle löytyy useilta suunnilta esim. Leistilä-Vuohimäki-
Tervasmäki kaarelta. 
 

7. Ympäristöhaittojen vähentäminen 
 
Yleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi osoitettu alue on asemakaavaratkaisussa osoitettu 
asumiskäyttöön. Näin ollen voidaan olettaa, että poikkeaminen yleiskaavasta vähentää alueen 
ympäristöhaittoja.  
 

8. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 
 
Korkeimmat kohdat suunnittelualueella tullaan osoittamaan lähivirkistysalueeksi ja sijoittamaan 
rakentaminen hieman alemmas maisemakuvan ja ehjien maisemalinjojen säilyttämiseksi avoi-
mien peltoaukioiden suuntaan.   
 
Suunnittelualueella ei ole suojeltavia rakennuksia tai kulttuuriympäristöjä.  
 
Alueelta laadittiin luontoselvitys kesän 2010 aikana. Tutkimusalueelta ei löydetty liito-oravia eikä 
yhtään uhanalaisuusluokituksessa mainittua lajia, eikä myöskään Suomen erityisvastuulintulaje-
ja. Alueen luontotyypit ovat varsin tavanomaisia ja uhanalaisuusluokituksessa ne ovat korkein-
taan silmälläpidettäviä (NT). Alueelta ei löytynyt lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, mutta 
pohjoisosan pieni soistuma suositetaan säästettävän. Putkilokasvilajien joukossa ei myöskään 
ollut huomionarvoisia lajeja. 
 

9. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 
 
Suunnittelualueen pohjois- ja lounaisosiin on osoitettu lähivirkistysalueita, jotka tullaan säilyttä-
mään luonnontilaisina metsäalueina. 

 
 
Yleiskaavaa laadittaessa tulee huomioida myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet soveltuvin 
osin.  

 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  (MRL § 22 ja 24) 
 
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000. Päätös on 
saanut lainvoiman 26.11.2001. Valtioneuvosto on tarkistanut tavoitteita vuonna 2008 ja tarkistetut ta-
voitteet astuivat voimaan 1.3.2009.  

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 24.2 §:n mukaan tavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viran-
omaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. Valtakunnallisia alueiden-
käyttötavoitteita toteutetaan ensisijaisesti maakunnansuunnittelun, erityisesti maakuntakaavojen kautta. 
Maakuntakaavassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sovitetaan yhteen niin maakunnallisten 
kuin paikallistenkin tavoitteiden kanssa. Jos maakuntakaavaa ei ole vielä laadittu, tavoitteet täsmenty-
vät maankäyttöratkaisuiksi kuntien kaavoituksessa, lähinnä yleiskaavassa.  
 
Suunnittelualue on osoitettu Satakunnan seutukaava 5:ssä ja Satakunnan maakuntakaavan ehdotuk-
sessa taajamatoimintojen alueeksi (A-28, Keskusta). Taajamatoimintoja koskevalla merkinnällä on osoi-
tettu asumiseen ja muille taajamatoiminnoille kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle ra-
kentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. 
Näin ollen Soinilantien asemakaavassa osoitetut erillispientalojen korttelialueet eivät ole ristiriidassa 
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seutukaavan tai maakuntakaavan ehdotuksen kanssa ja siten ratkaisu on valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden mukainen. 
 
Tavoitteet on jaettu alueidenkäyttöä ja alueiden käytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella 
yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleiskaavassa tulevat sovellettaviksi yleistavoitteet ja erityistavoitteista ne, 
joita ei ole kohdennettu maakuntakaavoitukselle. 
 
 
Soinilantien asemakaavatyössä sovellettavia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat: 
 

1. TOIMIVA ALUERAKENNE 
 

Yleistavoitteet 
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailuky-
vyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia 
rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää 
hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden 
omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. 

 
Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perus-
tuvana kokonaisuutena. Toimivan aluerakenteen runkona kehitetään Helsingin seutua, maakunta-
keskuksia sekä kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten muodostamaa verkostoa. Eteläisessä 
Suomessa aluerakenne perustuu erityisesti Helsingin ja alueen muiden kaupunkikeskusten välisiin 
raideliikenneyhteyksiin. 

 
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehit-
tämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä 
huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toi-
mintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäis-
toimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita. 

 
Tavoitteen toteutuminen Soinilantien asemakaavatyössä: 
Soinilantien asemakaava-alue tukeutuu olemassa olevaan asuinalueeseen. Alueen suunnittelussa 
on huomioitu alueen ominaispiirteet, teollisuusalueen läheisyys, kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
lähiympäristö sekä luonnon monimuotoisuus. 

 
 

2. EHEYTYVÄ YHDYSKUNTARAKENNE JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU 
 
Yleistavoitteet 
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja 
kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kau-
punkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Yhdyskunta-
rakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa 
ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on 
mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edelly-
tyksiä parannetaan. 

 
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle 
riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti 
henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskunta-
rakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. 
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Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntoraken-
tamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle. 

 
Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa ole-
viin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, 
asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. 

 
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien 
ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. 

 
Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikke-
ukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan 
edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. 
 
Tavoitteen toteutuminen Soinilantien asemakaavatyössä: 
Soinilantien asemakaavatyössä pyritään eheyttämään ja tiivistämään yhdyskuntarakennetta. Soini-
lantien länsipuolelle osoitetaan kevyenliikenteen väylä, jotta henkilöautoliikenteen tarve olisi mah-
dollisimman vähäinen. 

 

 
Erityistavoitteet 
Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan 
suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maa-
seutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja. 

 
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja 
esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henki-
löautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejär-
jestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjes-
telmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen. 

 
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla 
riittävästi tonttimaata. 

 
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei 
tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoi-
tetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutus-
selvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mu-
kaista. 

 
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimin-
toja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. 

 
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä se-
kä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että 
viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. 

 
Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistet-
tävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 

 
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja py-
rittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule 
sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen 
osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mu-
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kaista. Alueidenkäytön suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava korvaavat alueidenkäyttöratkaisut 
yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia ympäris-
tö- tai henkilövahinkoriskejä. 

 
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajama-
tulviin. 

 
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkki-
en toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat lai-
tokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava 
riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

 
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suun-
niteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaa-
van toteuttamistoimiin. 

 
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja 
pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toi-
mintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. 

 
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kauko-
lämmön käyttöedellytyksiä. 

 
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, 
että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnitte-
lussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. 
 
Tavoitteen toteutuminen Soinilantien asemakaavatyössä: 
Tavoitteena on tiivistää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta asemakaavalla, joka liittyy Soinilan ole-
massa olevaan asuinalueeseen. Alueelta on hyvät yhteydet Nakkilan kunnan keskustaan, julkisiin ja 
kaupallisiin palveluihin. Soinilantien varteen on osoitettu kevyenliikenteen väylä, liikenneturvallisuu-
den parantamiseksi ja henkilöautoliikenteen vähentämiseksi. Alueen maaperän soveltuvuus suunni-
teltuun käyttöön on tutkittu. Alueen pohjoispuolelle sijoittuvaa teollisuusaluetta vastaan on kaavassa 
osoitettu suojaviheraluetta. 

 
 
 
 

3. KULTTUURI- JA LUONNONPERINTÖ, VIRKISTYSKÄYTTÖ JA LUONNONVARAT  
 

Yleistavoitteet 
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueel-
lisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. 

 
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien aluei-
den monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen 
mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. 

 
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla 
moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti 
kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialuei-
den matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytössä edistetään kysei-
seen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä. 
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Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnon-
varojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan 
huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. Alueidenkäytössä edistetään vesi-
en hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. 

 
 

Erityistavoitteet 
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon 
alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden his-
torialliseen kehitykseen. 

 
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta mer-
kittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonai-
suuksia tarpeettomasti pirstota. 

 
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohja-
vesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän 
etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat veden-
hankintaan. 

 
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön 
eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä. 
 
Tavoitteen toteutuminen Soinilantien asemakaavatyössä: 
Alueen lähistöllä sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Suunnittelualueen rakennusten 
kattomuodossa ja kerroskorkeudessa on otettu huomioon Soinilantien alueen ominaispiirteet. 
Alueen pohjoisosaan on osoitettu lähivirkistysalue, josta on yhteys keskustan virkistysalueverkkoon 
luoteeseen. 

 
 

4. TOIMIVAT YHTEYSVERKOSTOT JA ENERGIAHUOLTO 
 

Yleistavoitteet 
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot 
ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja aluei-
denkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan 
ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään 
lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. 

 
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliiken-
neyhteyksiä ja –verkostoja. 
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien ener-
gialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

 
 

Erityistavoitteet 
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset siten, että 
niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä tarpeelliset 
uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten tarpeet. Voimajohtolin-
jauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. 
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Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön 
suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja 
sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -
alueet sekä maiseman erityispiirteet. 
 
Tavoitteen toteutuminen Soinilantien asemakaavatyössä: 
Soinilantien asemakaava-alue liittyy olemassa olevaan liikenneverkkoon. Kaavassa osoitetaan Soi-
nilantien länsipuolelle kevyenliikenteen väylä henkilöliikenteen vähentämiseksi ja liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi. 
 
Suunnittelualueen länsireunaan lähivirkistysalueelle on merkitty voimalinjat sekä siirtoviemäri. 

 
 
5. HELSINGIN SEUDUN ERITYISKYSYMYKSET 

Tavoitteet koskevat ainoastaan Helsingin seutua. 
 
 
6. LUONTO- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖINÄ ERITYISET ALUEKOKONAISUUDET 
       Tavoitteet koskevat rannikkoalueen, Lapin tunturialueita ja Vuoksen vesistöaluetta. 



 
 

 

ARANTILA 
Soinilantien asemakaava ja asemakaavan muutos 

 
SEURANTALOMAKE 
 
Nakkila 2010, S.Roslöf 

LIITE 10 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
531 

Nakkila
Täyttämispvm 30.12.2010

Kaavan nimi Soinilantien asemakaava ja asemakaavan muutos

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 21.09.2010

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 01.10.2009

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 6,5300 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 4,3954

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
2,1326

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 6,5300 100,0 4784 0,07 4,3954 4784

A yhteensä 1,6349 25,0 4087 0,25 1,6349 4087

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 2,6714 40,9     1,2336  

R yhteensä            

L yhteensä 0,9978 15,3     0,9978  

E yhteensä 1,2259 18,8 697 0,06 0,5291 697

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 6,5300 100,0 4784 0,07 4,3954 4784

A yhteensä 1,6349 25,0 4087 0,25 1,6349 4087

AO 1,6349 100,0 4087 0,25 1,6349 4087

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 2,6714 40,9     1,2336  

VL 1,4378 53,8        

VL/s 1,2336 46,2     1,2336  

R yhteensä            

L yhteensä 0,9978 15,3     0,9978  

Kadut 0,9978 100,0     0,9978  

E yhteensä 1,2259 18,8 697 0,06 0,5291 697

ET 0,6968 56,8 697 0,10 0,6968 697

EN         -0,6968  

EV 0,5291 43,2     0,5291  

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            
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ARANTILA 
Soinilantien asemakaava 

PALAUTERAPORTTI 
 
 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Nakkilan kunnanhallitus on 21.9.2009 § 358 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja 
päättänyt asettaa sen nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (17.9.2009) on ollut nähtävil-
lä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla (MRL 63 § ja 64 §) 1.10.-15.10.2009 välisen 
ajan Nakkilan kunnanvirastolla ja Nakkilan kunnan internet-sivuilla.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei esitetty nähtävilläolon aikana yhtään mielipidettä. 
 
 
 
Valmisteluvaihe 
Nakkilan kunnanhallitus päätti 21.9.2009 § 358 asettaa valmisteluvaiheen aineiston (17.9.2009) 
yleisesti nähtäville (MRA 30 §) 1.10. - 15.10.2009 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana luonnokses-
ta vastaanotettiin 4 mielipidettä. 
 

Mielipiteet: 
  

Jarkko Helin, Lammaisten Energia Oy 
puhelimitse 12.10.2009 

 
Verkostoasiantuntija Jarkko Helin Lammaisten Energia Oy:stä esitti yhtiön mielipiteen muun-
tamolle asti ulottuvasta tonttikadusta. Muuntajaa vaihdettaessa tulee kadun olla suorassa 
kulmassa muuntamon porttiin nähden sillä kuljetuslavetin kääntyminen on mahdotonta. Ole-
massa oleva lähivirkistysalueella kulkeva ajoyhteys (joka ei sijaitse nyt asemakaavoitettavalla 
alueella) on siten tarpeen säilyttää edelleen. Lopulta Jarkko Helin esittää, että onko nyt ase-
makaavoitettavan alueen tonttikadun ulotuttava ollenkaan muuntamolle asti. 

 
Vastine:  
Lähivirkistysalueelle voidaan merkitä ajoyhteys kaavaan. Tonttikatu katkaistaan korttelin 327 
viimeisen tontin päähän. Kadun päätekohtaan osoitetaan kääntöpaikka. 

 
 

Marja ja Hannu Hiljanen, Soinilantie 9, (RN:o 1:153 Luumyllynmäki ja RN:o 1:154 Saha-
mäki) 
kirje 14.10.2009, maastokatselmus 12.10.2009 

 
Marja ja Hannu Hiljanen ovat esittäneet kirjeessä ja maastokatselmuksen yhteydessä, että he 
hyväksyvät tiealueen liittämisen asemakaavaan jos huomioidaan seuraavat asiat: 
-asemakaava-alueen idänpuoleinen raja kiinteistömme kohdalla on 1,5 m tai max 2 m Soini-
lantien kestopäällysteen idän puoleisesta, nykyisestä reunasta kiinteistömme suuntaan. 
-asemakaavaan merkitään tonttiliittymä Sahamäki 1:154 kiinteistöltä Soinilantielle 
Lisäksi maanomistajat ehdottavat uuden asemakaava-alueen tonttikadun nimeksi Marjaanan-
lammentie. 

 
Vastine:  
Maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n mukaan katualue käsittää asemakaavassa osoitetun ka-
tualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakentei-
neen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu.  
 
Soinilantien kaavaluonnoksessa osoitettu 18 metrin katualue on mitoitettu siten, että alueelle 
mahtuu viheralueella erotettava kevyenliikenteen väylä. Katualueeseen tulee varata tilaa 
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myös kuivatus- ja sadevesien johtamiselle riittävällä tavalla. Luonnoksessa katualueen raja on 
kulkenut 4-5 metrin etäisyydellä nykyisen tien idänpuoleisesta asfalttireunasta. Alustavien ar-
vioiden mukaan Soinilantien asfaltoitu ajorata tulee säilymään paikallaan ja viherkaistaleet, 
kevyenliikenteen väylät sekä ojat rakennetaan olemassa olevan ajoradan ympärille.  
 
Nakkilan kunnan teknisen osaston asiantuntijoiden mukaan Soinilantien idänpuoleisen katu-
alueen raja voidaan tarkistaa ehdotusvaiheessa. Kuivatus- ja sadevesien johdatusta varten 
rakennettavat kadunrakenteet vaativat kuitenkin minimissään 3 metrin tilavarauksen. Ehdo-
tusvaiheessa katualueen raja siirretään kulkemaan 3 metrin etäisyydelle asfaltin reunasta. 
 
Luonnoksessa on osoitettu Soinilantien katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää 
ajoneuvoliittymää liikenneturvallisuussyistä. Soinilantien idänpuoleiset tonttiliittymät voidaan 
merkitä kaavaan.  
 

 
 

Raimo Kivioja, toimitusjohtaja, Nakkilan Konepaja Oy 
sähköposti 14.10.2009  

 
Nakkilan Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Raimo Kivioja esittää, että kaavoitettavan alueen hal-
kaisevan tonttikadun pohjoispuoli osoitettaisiin lähivirkistysalueen (VL) sijasta suojaviheralu-
eeksi (EV). Perusteluina Kivioja esittää, että lähivirkistysalue rajoittuu lähes rajassa kiinni ole-
vaan toimivaan teollisuusmaalaamo- ja hiekkapuhaltamorakennuksiin, jotka ovat toimineet 
samassa paikassa yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Teollisuustoiminnan ja virkistysalueen 
liian läheinen sijainti ei ole tarkoituksenmukaista ja toiminnot haittaavat toisiaan. 

 
Vastine: 
Lähivirkistysalueeksi osoitetaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön tarkoitetut lähinnä taajamaraken-
teen sisäiset tai siihen välittömästi liittyvät alueet, joita ei ole tarkoitus rakentaa varsinaisiksi 
puistoiksi. Suojaviheralueeksi osoitetuille alueille voidaan tarpeen mukaan antaa yksityiskoh-
taisempia määräyksiä esimerkiksi puuston istuttamisesta ja säilyttämisestä. Ottaen huomioon 
teollisuusalueen läheinen sijainti ja toiminnan laatu, ehdotusvaiheessa lisätään kaistale suoja-
viheraluetta virkistysalueen ja teollisuusalueen väliin. 

 
 
 

Raimo Kivioja, toimitusjohtaja, Nakkilan Konepaja Oy 
sähköposti 19.10.2009  

 
Nakkilan Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Raimo Kivioja on lähettänyt tien kunnossapidosta ja 
tienpidosta kysymyksen: Vuonna 2005 hän on tehnyt esityksen kunnalle Soinilantien siirtämi-
seksi tiehoitokunnalta (= Nakkilan Konepaja Oy) kunnalle. Kunta ottikin tien kunnossapi-
don hoitaakseen, mutta ei voinut varsinaista tienpitoa ottaa. Nyt kaavamuutoksen yhteydessä 
asia lienee myös tienpidon suhteen perusteltavissa ilman eri hakemustakin? 

 
Vastine:  
Kaavaluonnoksessa osa Soinilantiestä on merkitty asemakaavassa katualueeksi ja näin ollen 
kunta tulee lunastamaan kaavaan merkityn tiealueen ja hoitaa kadunpidon kaavan perusteel-
la. Loppuosa Soinilantiestä jää siis vielä kaavoittamatta. Kunnan tarkoituksena on jatkaa myö-
hemmin Soinilantien varren kaavoitusta laajemmaltikin, jolloin tämä loppuosa siis olisi myös 
kaavassa.  
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Ehdotusvaihe 
Ehdotusvaiheen asiakirjat (13.10.2010) asetettiin julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisesti (MRL 65 § ja MRA 27 §) 25.11.-23.12.2010 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolon aikana vas-
taanotettiin yksi huomautus:  
 
 

Marja ja Hannu Hiljanen, Soinilantie 9, (RN:o 1:153 Luumyllynmäki ja RN:o 1:154 Saha-
mäki) kirje 20.12.2010 
 
Marja ja Hannu Hiljanen ilmoittavat kirjeessä hyväksyvänsä tiealueiden liittämisen asemakaa-
vaan kun huomioidaan, että asemakaavan idänpuoleinen raja saa olla enintään 2 metrin etäi-
syydellä kestopäällysteen reunasta ja asemakaavaan merkitään tonttiliittymä Soinilantieltä 
Sahamäki – nimiselle kiinteistölle (RN:o 1:154). 
 
Lisäksi maanomistajat eivät hyväksy tonttinsa eteläkärkeä (RN:o 1:153 Luumyllynmäki) liitet-
täväksi asemakaavaan koska heidän mielestään se ei lisää risteyksen liikenneturvallisuutta. 
 
Maanomistajat huomauttavat myös, että kevyen liikenteen väylä pitää toteuttaa samanaikai-
sesti muiden kunnallisteknisten töiden kanssa, koska vilkkaasti liikennöidyllä Soinilantiellä kul-
kee paljon pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Lisäksi heidän mielestään Soinilantielle tulisi asettaa 
40km/h nopeusrajoitus. 
 
Vastine: 
Soinilantien asemakaavaehdotuksessa katualueen raja on ollut 3 metrin etäisyydellä päällys-
teen reunasta. Teknisen johtajan mukaan rajaa voidaan siirtää siten, että se kulkee 2 metrin 
etäisyydellä päällysteen reunasta.  
 
Asemakaavassa osoitetuille kaduille ei saa liittyä kaavassa merkinnöillä osoitetuilta ka-
tuosuuksilta, muilta osin liittyminen on sallittua. Tonttiliittymien merkitseminen erikseen kaa-
vassa on tarpeetonta. Palaverissa maanomistajan kanssa (10.1.2011) on sovittu, että tonttiliit-
tymämerkinnät voidaan poistaa kaavasta. 
  
Maanomistajien mainitsema tontin eteläkärki on otettu asemakaavaan mukaan ja osoitettu ka-
tualueeksi, jotta Soinilantien ja Suutarinmäentien risteysalue voidaan suunnitella ja toteuttaa 
Soinilantien katualueen kanssa samassa yhteydessä. Katusuunnitelmia ei ole vielä laadittu, 
joten aluevaraus on tehty alustavan luonnostelun perusteella. Tontin eteläkärjen halki kulkevat 
johtolinjat sekä siirtoviemäri. 
 
Katusuunnitelmassa suunnitellaan katujen ja risteysalueen liikennejärjestelyt huomioiden eri-
tyisesti lasten ja koululaisten turvallisuuden sekä teollisuuden kuljetukset. Katusuunnittelua 
tehtäessä on kuultava paikallisia ja erityisesti lähialueen asukkaita ja tehtävä huolellista maas-
totarkastelua.  
 
Kevyen liikenteen väylän toteuttamisen ajankohtaa ei ole vielä tiedossa.  
 
Ajonopeuksiin ja liikennemerkkeihin liittyvät kysymykset kuuluvat Nakkilan kunnan tekniselle 
lautakunnalle. 
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Ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana pyydettiin lausuntoja osallisilta ja asianosaisilta viranomais-
tahoilta. 
 
 Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Esa Hoffrén, 21.1.2011 (sähköposti) 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole toimialansa kannalta 
huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Kommentteina ELY-keskus esittää seuraavaa: 

 
Vaikutusten arviointi: 

 
Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu erillinen yleiskaavallinen tarkastelu, jossa on esitetty 
riittävät perusteet yleiskaavasta poikkeamiseen. Asuinalue täydentää hyvin olevaa yhdyskun-
tarakennetta ja kaavamuutoksen mukainen maankäyttö soveltuu alueelle. 

 
Kaavaselostuksen vaikutusten arviointi osioon voisi lisätä viittauksen selostuksen liitteenä 
olevaan yleiskaavalliseen tarkasteluun ja siinä esitettyihin perusteisiin yleiskaavasta poik-
keamiseen ennen muutoksen hyväksymismenettelyyn viemistä. 

 
Vaikutusten arviointia voisi samassa yhteydessä täydentää siten, että arvioinnissa käsitellään 
koko kunnan tonttitilanne ja ko. kaavamuutoksen merkitys tonttitarjonnan kannalta sekä alu-
een toteutumisen arvioitu aikataulu. 

 
Luontoselvitys: 
Luontoselvitys on esimerkillisen hyvin laadittu. 
 
Liikenne ja infra -vastuualueen kommentit:  
Kaava-alueen eteläkulman kautta kulkee Soinilan maantie 12897 (Suutarinmäen-
tie). Kaavassa olevalle lyhyelle maantiejaksolle, Soinilantien ja Mäntykujan liittymäalueen 
osalta, on osoitettu katualue. Liittymäalue sijaitsee näkemien kannalta hieman hankalassa 
kohdassa maantien kaarretta ja kuperaa pyöristystä. Kaavassa on varauduttu muuttamaan 
katujen liittymäkulmaa maantiehen nähden. ELY -keskuksen mielestä kunnan kannattaisi har-
kita myös Suutarinmäentien kaarteen loiventamista samanaikaisesti toteutettuna.  

 
Koska tällöin maantie kuitenkin tulisi muuttaa samassa yhteydessä kaduksi, lienee kaarteen 
oikaisun toteuttaminen tässä yhteydessä kunnan kannalta vaikeaa. Mikäli Soinilantieltä tuleva 
kevyen liikenteen väylä on tarkoitus toteuttaa jo aikaisemmin, kannattaisi väylä rakentaa heti 
ensi vaiheessa mahdollisen kaarteen oikaisun mukaisesti. 

 
Katuliittymien parantamisten yhteydessä kunnan tulee varmistua riittävien liittymänäkemien 
muodostumisesta. Niin kauan kuin Suutarinmäentie on maantietä, tulee Nakkilan kunnan ha-
kea liittymien rakentamiselle/parantamiselle tarvittavat luvat Varsinais-Suomen ELY -
keskukselta.  
 
Vastine: 
ELY-keskuksen kommenttien perusteella kaavaselostusta täydennetään vaikutusten arvioin-
nin osalta. Liikenne ja infra –vastuualueen kommentit huomioidaan katusuunnittelun yhtey-
dessä. 

 
 
 Satakuntaliitto, maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto, 15.12.2010 (sähköposti) 

Satakuntaliitolla ei Satakunnan seutukaavan 5, vahvistettavana olevan Satakunnan maakun-
takaavan eikä muiden yleispiirteisten maakunnallisten suunnitelmien perusteella Soinilantien 
asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksesta kommentoitavaa. 
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Jokilaakson Ympäristö Oy, puheenjohtaja Pentti Mattila, 3.1.2011 
Yhtiö edellyttää, että Jokilaakson asukkaita ja yhdyskuntarakennetta palvelevan viemärin 
asema ja sijainti kaavassa huomioidaan, eikä kahden metrin etäisyydelle viemärilinjasta ra-
kenneta, eikä ohjeistuksen mukaan viemärilinjalla sallita myöskään kasvaa yli viisi metriä kor-
keita puita.  
 
Vastine: 
Siirtoviemäri on merkitty asemakaavaan ja viemärille on varattu 10 metriä leveä johtokatu. 
 
 
Nakkilan kunta, tekninen lautakunta, tekninen johtaja Harri Kukkula, 13.12.2010 
Teknisen lautakunnan lausunnon mukaan Soinilantien katualue voidaan kaventaa 17 metriin, 
jolloin etäisyys päällysteen reunasta on 2 metriä tilojen suuntaan. 
Lisäksi teknisen lautakunnan mukaan uusi Sahamäki –niminen rekisteriyksikkö tulee päivittää 
kaavaan ja samalla esittää muutoksen mukaiset tonttiliittymän paikat kaavassa tai vaihtoeh-
toisesti jättää kaikki Soinilantien varteen merkityt tonttiliittymän kohdat kokonaan kaavasta 
pois.  
 
Vastine: 
Katualue kavennetaan 17 metriin, jolloin Soinilantien katualueen rajan etäisyys päällysteen 
reunasta on 2 metriä tilojen suuntaan. 
Kaavan pohjakartta on laadittu vuonna 2005. Pohjakartan päivittäminen, tarkastaminen ja hy-
väksyminen on oma prosessinsa, johon ei tässä vaiheessa ole resursseja. Tonttiliittymä voi-
daan merkitä asemakaavaan Sahamäki –nimisen tilan kohdalle. 
 
 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, terveysvalvonnan johtaja Elina Sipi-
lä, 13.12.2010 
Terveydenhuollon kuntayhtymä esittää lausunnossaan, että Nakkilan Konepaja Oy:n olemas-
sa olevan toiminnan aiheuttama mahdollinen melu- ja muu viihtyvyyshaitta suunniteltujen 
asuinrakennusten suuntaan tulee arvioida niin, että kaavaan suunnitellun suoja- ja lähivirkis-
tysalueen kokoa asuinrakennusten ja teollisuustoiminnan välissä voidaan pitää riittävänä. 
 
Vastine: 
Asemakaavoitustyössä on arvioitu, että teollisuusalueen nykyisestä toiminnasta aiheutuvat 
mahdolliset melu- tai pienhiukkashaitat pystytään estämään riittävissä määrin 30 metrin levyi-
sellä suojavyöhykkeellä. Suojavyöhykkeelle istutetaan puita ja pensaita olemassa olevan kas-
villisuuden sekaan. Kaavassa on myös määrätty, että alueen puusto tulee uusia vyöhykkeit-
täin, jotta alueen suojavaikutus säilyy. Jatkossa teollisuusalueelle sijoittuvia toimintoja tulee 
arvioida lähistön asuinalueet huomioiden. 
 
 
Fortum Sähkönsiirto Oy, Jaakko Tikamo, 16.12.2010 
Yhtiöllä ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksen suhteen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1
 5

5
4

 8
9

4

6  806 060

1

3

7

7

3

1

3

7

7

3

1

3

7

7

3

sp

28,2

27,626,7

28,1

28,1

27,3

22,4

29,8

28,7

28,5

25,0

28,0

23,1

26,5

30,8

29,0

26,6

27,1

33,2

27,4

25,7

25,4

21,7

29,2

27,5
27,5

28,8

Z

Z

Z

Z

Z

Z

2
9

2
9

2
9

23

3
1

2
7

27

2
1

22

2
7

24

24
2

7

27

2
8

2
8

23

2
5

30

25

30
2
5

k

k

k

k

k

k

k

k

k

t s

k t

k t

k

k

k

t s

t s

t s

t s

I I I

Ikonepaja

muuntoas

1:47

1:48

1:49

1:50

1:55

1:56

1:79

1:95

1:96

1:104

1:105

1:106

1:131

1:153

1:154

1:217

1:221

1:236

1:237

1:307

1:309

1:310

1:311

1:312

1:313

1:314

1:317

1:318

1:319

1:320

1:321

1:322 1:325

1:35

3:39

3:47

1:217 1:79

1:310

Arantila

44

14

1

55

13

14

25

11
12

2

13

63

3

37

121

29

10

3

7

87
86

17

21

20

1

24

36

84

123

26

27

23

4

5

6

60

52

56
62

54

27

119

51

65

52

98

60

61

49

22 9
40

428

21

88

15

53

64
70

73

58

87 57

116

88

117
120

115
50

36

1

6

26

24

6

99

31

32

33

34

35

37

21

39

58

40

47

46
30

7

2

8

21

42

43
28

26

23

34

31

11
25

18

19

20

64

11

23

16

44

29
45

30

27

1

3

7

7

3

1

3

7

7

3

1

3

7

7

3

319319

I u1/2
I u1/2

II

II

II

IIIIII

e=0.20 e=0.20

e=0.20

e=0.20

e=0.20

e=0.20e=0.20e=0.20

4

3
2

1

1

2

8

7

6

5

4

3

2

1

1

3

2

1

2

6

5

4

3

2

1nä
3

322 323

321

320

315

319

AO AO

AO

AO

AO

LYT
M

Ä
N

T
Y

K
U

JA

SUUTARINMÄENTIE

SO
IN

ILAN
 M

ÄKITIE

S
O

IN
IL

A
N

T
IE

VÄNNILÄNTIE

KYRÖ
NKUJA

K
Y

LL
IK

IN
K

U
JA

MARJAANANLAMMENPUISTO

ARANTILA
Soinilantien asemakaava ja asemakaavan muutos

HAVAINNEKUVA 1:2000

Nakkila 2011, S.Roslöf

LIITE 12

le

4
3

2

1

1

2

3

5
6

5

4

7

soistuma

ajoyhteys

327

328

329

SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAVAINNEKUVA MERKINNÄT:

Olemassa oleva rakennus.

Uudisrakennus.

Olemassa olevaa puustoa.

Kuusiaita.

Istutettavaa kasvillisuutta.


	Soinilantie 17.1.2011_liitteet
	Soinilantie 17.1.2011_liitteet.pdf
	LIITE 10_seurantalomake
	LIITE 10_Seurantalomake_kansi
	Asemakaavan_seurantalomake.pdf
	
	Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto



	Soinilantie 13.10.2010_liitteet
	Soinilantie 13.10.2010_liitteet.pdf
	Soinilantie 13.10.2010_liitteet.pdf
	LIITE 1_Soinilantie_OAS_17.9.2009_päivitetty.pdf
	LIITE 2_Satakunnan maakuntakaava
	LIITE 3_Satakunnan seutukaava 5
	LIITE 4_Taajamaosayleiskaava
	LIITE 5_Alueen maisemarakenne
	LIITE 7_Pohjatutkimus
	LIITE 7_pohjatutkimus_kansi
	LIITE 7_Pohjatutkimus.pdf
	Soini2434.pdf
	2434-3
	2434_4


	LIITE 8_Pohjakartan hyväksymiskirje
	LIITE 9_Yleiskaavallinen tarkastelu
	LIITE 9_Yleiskaavallinen tarkastelu_kansi
	LIITE 9_Yleiskaavallinen tarkastelu.pdf


	LIITE 6_Luontoselvitys
	LIITE 6_luontoselvitys_kansi
	Soinilantien luontoselvitys 2010_painolaatu.pdf




	LIITE 11_Palauteraportti
	Havainne_17.1.2011




