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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan tavoitteet sekä 
sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 266, 267, 268, 269, 291, 292, 300 
ja 301 sekä niitä ympäröiviä virkistys-, katu- ja liikennealueita. Kaava-alue 
on pinta-alaltaan noin 32,1 hehtaaria. 

Kaavoitettava alue sijaitsee Nakkilan kunnassa kuntakeskuksen tuntu-
massa. Kaava-alue rajautuu lännessä rautatiehen, pohjoisessa Akselin-
tiehen, idässä osittain Satakunnantiehen sekä etelässä Suutarinmäen-
tiehen. 

Kaavoitettavan alueen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja 
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Kaavoitettavan alueen ohjeellinen rajaus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin ihmisen muovaamaa rakennettua ympäristöä 
sekä peltoaluetta. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella on rakennettuna yritysten toimitiloja sekä asuinraken-
nuksia. 

Maakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan kokouksessaan 
17.12.2009. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 
30.11.2011. Maakuntakaava on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksellä 13.3.2013. 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja 
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Ote maakuntakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa pääosin palvelujen aluetta (P) sekä 
osittain taajamatoimintojen aluetta (A). Suunnittelualue kuuluu maakunta-
kaavassa kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeeseen kk1 ”Kokemäenjoki-
laakson kehittämisvyöhyke” sekä matkailun kehittämisvyöhykkeeseen mv2 
(merkittävä kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohde-
vyöhyke). Satakunnantie on osoitettu uudeksi tärkeäksi yhdystieksi / ko-
koojakaduksi (yt). Suunnittelualueen länsireunassa kulkee rautatie, joka on 
merkitty pääradaksi (pr). Suunnittelualue rajoittuu valtakunnallisesti mer-
kittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (kh1), jonka arvoluokitus to-
sin on nykyisin maakunnallinen. 

 PALVELUJEN ALUE 

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnitte-
lua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoimin-
noille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja te-
ollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä 
liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä 
erityisalueita. 

Suunnittelumääräys 

Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskunta-
rakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti ra-
kennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on so-
peutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taaja-
man omaleimaisuutta. 

Lähde: Satakunnan maakuntakaava 
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Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on 
otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset omi-
naispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. 

Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemara-
kenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoi-
silta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen 
alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskau-
pan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään pai-
kallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, merki-
tykseltään paikallinen kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 
k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2. 

Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman 
kasvun perusteella. 
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  KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEVYÖHYKE 

(-1) Merkinnällä osoitetaan Kokemäenjokilaakson 
valtakunnallisesti merkittävä, monikeskuksinen 
aluerakenteen kehittämisvyöhyke, jolle kohdistuu 
työpaikka- ja teollisuustoimintojen, taajamatoimin-
tojen, joukkoliikenteen ja palvelujen sekä virkistys-
verkoston pitkän aikavälin alueidenkäytöllisiä ja toi-
minnallisia yhteensovittamis- ja kehittämistarpeita. 

Suunnittelumääräys 

Alueen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kasvua edistetään korosta-
malla alueen keskuksien kehittämistä. Suunnittelulla tulee edistää alu-
een ominaispiirteitä ja liikenne-, energia- ja virkistysverkkojen toimin-
nallisuutta seudullisena kokonaisuutena. 

   
  MATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE 

(-2) Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuu-
riympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen 
kohdevyöhykkeet. 

Suunnittelumääräys 

Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalve-
lujen kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutetta-
vien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luon-
toarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. 

Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoi-
maisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisomi-
naisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen. 

 
UUSI TÄRKEÄ YHDYSTIE / KOKOOJAKATU 

Merkinnällä osoitetaan uudet yhdystiet ja vastaavat 
kokoojakadut. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mu-
kainen rakentamisrajoitus. 

 
PÄÄRATA 

Merkinnällä osoitetaan pääradat. Alueella on voi-
massa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 
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Yleiskaava  

Nakkilan taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus on hyväksytty 
Nakkilan valtuustossa 15.6.2015. Päätöksestä jätettiin kolme valitusta ja 
ELY-keskuksen oikaisukehotus. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 
15.2.2016, että Nakkilan taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus 
tulevat voimaan muilta osin paitsi valitusten alaisten alueiden osalta. Taa-
jamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus on tämän mukaisesti tullut 
voimaan 22.2.2016. 

Suunnittelualue voimassa olevassa yleiskaavassa: 

 

 

Suunnittelualue on osayleiskaavassa teollisuus- ja varastoaluetta (T) sekä 
teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaati-
muksia (TY). 

Kaava-alueen eteläosassa on suojeltava rakennus: kohde 4 eli Mattila, joka 
on paikallisesti arvokas A-luokan kohde. Kaava-alueelle on osoitettu tä-
rinäriskivyöhyke ja meluntorjuntatarve. Alueen pohjoisosaan on osoitettu 
alueen tiivistämis-/eheyttämistarpeen merkintä. 

Lähde: Nakkilan taajamaosayleiskaava 
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Satakunnantie on osoitettu kokoojakaduksi (kk), ja tien jatkeeksi on osoi-
tettu ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus (yt/kk). Satakunnantien varressa 
on kevyen liikenteen reitti, ja ohjeellisen/vaihtoehtoisen tielinjauksen var-
relle on osoitettu uusi kevyen liikenteen reitti. Kaava-alue rajautuu rauta-
tiehen, joka on osoitettu parannettavaksi radaksi. 

Kaava-alue rajautuu maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristöön (ma): kohde 10 eli Villilän kartanon miljöö. Kaava-alue ra-
jautuu lisäksi valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan: kohde 2 
eli Leistilän aukean viljelymaisema (Satakunnan valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi 2013 / Satakunta-
liitto). 

Kaava-aluetta koskevat seuraavat merkinnät: 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja. Korttelia 300 kos-
keva asemakaava on vahvistunut 28.5.1974, kortteleita 266 ja 269 koskeva 
asemakaava 11.11.1977, korttelia 292 koskeva asemakaava 21.1.1982, 
kortteleita 267 ja 268 koskeva asemakaava 16.8.1999 sekä kortteleita 291 
ja 301 koskeva asemakaava 7.9.2001. Harjuntiellä on osittain voimassa 
24.1.1979 vahvistettu asemakaava. 

Kaava-alue on voimassa olevissa kaavoissa pienteollisuusrakennusten kort-
telialuetta (TP), teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö aset-
taa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia / ympäristöhäiriöitä aiheutta-
mattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY), puistoaluetta (P, VP), 
lähivirkistysaluetta (VL), katualuetta sekä kauttakulku- tai sisääntulotietä 
suoja- ja näkemäalueineen (LYT). 

Liitteenä 1 on otteita muutettavista kaavoista. 
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Otteet asemakaavayhdistelmästä: 
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Rakennusjärjestys 

Nakkilan kunnassa on voimassa 1.8.2011 voimaan tullut rakennusjärjestys. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelta on laadittu virallinen kaavan pohjakartta. 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavan pohjakar-
talle asetetut vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Suunnittelutyön tavoitteena on muuttaa kortteleita 266, 267, 268, 269, 
291, 292, 300 ja 301 ja niitä ympäröivien virkistys-, katu- ja liikennealuei-
den maankäyttö asemakaavassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan mu-
kaiseksi. Satakunnantie on tarkoitus muuttaa asemakaavassa kaduksi. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan nykytilanneselvitys. 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

- Ympäristölliset vaikutukset 
- Taloudelliset vaikutukset 
- Yritysvaikutukset 
- Sosiaaliset vaikutukset 
- Kulttuurivaikutukset 
- Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-
dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-
den toimialaa kaava koskee. 

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin:  

- suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat 
sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat  
- viranomaiset: Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan 
pelastuslaitos, Satakunnan museo 
- Nakkilan kunnan hallintokunnat 
- Liikennevirasto 
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Muut yhteisö- ja asiantuntijatahot:  

- Lammaisten Energia Oy 

4. Vaikutusalue 

Suunnittelualueen lisäksi kaavan vaikutusalueeseen kuuluvat välittömässä 
läheisyydessä olevat muut kiinteistöt. 

5. Osallistuminen 

Kaavaprosessin aikana osalliset voivat esittää mielipiteitä kaavan sisältöön. 

6. Suunnittelutyön kulku 

Vaihe Tiedottaminen Osallistuminen 

Vireille tulo Kirje osallisille, ilmoitus 
lehdessä, kunnan ilmoi-
tustaululla ja interne-
tissä 

Huomautukset kun-
taan. 

 

Osallistumis- ja 
arviointisuunni-
telma (OAS) 

Ilmoitus lehdessä, kun-
nan ilmoitustaululla ja 
internetissä 

Nähtävillä kaavan laa-
dinnan ajan 

Viranomaisneuvot-
telun järjestäminen 
tarvittaessa 

Huomautukset kun-
taan 

Valmistelumateri-
aali (kaavaluon-
nos) 

Kirje maanomistajille ja 
osallisille, ilmoitus leh-
dessä, kunnan ilmoitus-
taululla ja internetissä 

Kaavaluonnos nähtävillä 
30 vrk 

Mielipiteet kuntaan 

Kaavaehdotus Kirje muussa kunnassa 
asuville maanomista-
jille, ilmoitus ilmoitus-
taululla ja internetissä 

Lausuntopyyntö viran-
omaisille ja muille yh-
teistyötahoille 

Kaavaehdotus nähtä-
villä 30 vrk 

Muistutukset ja lau-
sunnot kuntaan 
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Hyväksyminen Ilmoitus kunnanvaltuus-

ton kokouksesta ilmoi-
tustaululla ja interne-
tissä 

Valtuuston hyväksymis-
päätös lähetetään tie-
doksi muistutuksen teh-
neille, Varsinais-Suo-
men ELY-keskukseen 
sekä sitä pyytäneille. Li-
säksi ELY-keskukseen 
lähetetään kaavakartta 
ja -selostus. 

 

Valitusaika  Valitus Turun hal-
linto-oikeuteen vali-
tusosoituksen mu-
kaan 

ELY-keskuksen oi-
kaisukehotus 

Lainvoimainen 
kaava 

Ilmoitus ilmoitustau-
lulla, lehdessä ja inter-
netissä 

Ilmoitus ELY-keskuk-
seen kaavan voimaan 
tulosta 

Voimaan tullut kaava lä-
hetetään Satakunnan 
maanmittaustoimistolle, 
Satakuntaliitolle ja kun-
nan rakennusvalvonta-
viranomaiselle 

 

 

7. Viranomaisyhteistyö 

Kaavatyön aloitusvaiheessa järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 
Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa viranomaisneu-
vottelut. 

Kaavaluonnos ja kaavaehdotus lähetetään viranomaisille lausunnolle. 
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8. Tavoiteaikataulu 

1) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: tammikuu 2017 
2) Kaavan valmistelumateriaali (kaavaluonnos) nähtävillä: huhtikuu 2017 
3) Kaavaehdotus nähtävillä: elokuu 2017 
4) Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: marraskuu 2017 

9. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-
sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 
puh. 010 583 0950, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, FM Tanja Konstari 
puh. 010 583 0952, tanja.konstari@nostoconsulting.fi 
 
Nosto Consulting Oy 
Eerikinkatu 4, 20100 TURKU 
 

Nakkilan kunta: 

Hallintojohtaja Matti Sjögren 
puh. 044-7475801, matti.sjogren@nakkila.fi 

10. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 
osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 

 

 

LIITE 1. Otteita muutettavista asemakaavoista 
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