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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

NAKKILAN KUNTA 
KESKUSTAN ASEMAKAAVAMUUTOS 
 
Asemakaavamuutos koskee: 
Kortteleita 19, 87, 90, 107 sekä osaa kortteleista 20 ja 106 sekä 
puisto-, katu- ja rautatiealueita.   
 
Asemakaavamuutoksella muodostuu: 
Korttelit 88, 90, 107 ja 108 sekä osa kortteleita 20, 87 ja 106 sekä 
katu-, pysäköinti- ja rautatiealuetta. 
 
Suunnitteluorganisaatio 
Asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 
Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Nakkilan kunnan 
puolelta työtä on ohjannut kunnanjohtaja Matti Sjögren. 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 20.12.2018 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
on ollut nähtävillä 20.12.2018 – 21.1.2019 
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 4.4.2019 – 10.5.2019 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2019 – __.__.2019 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2019 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaavoitettava alue sijaitsee Nakkilan kuntakeskuksessa. Kaavoi-
tettava alue on kahdessa osassa. Kaava-alue rajautuu lännessä 
rautatiehen, pohjoisessa Kirkkokatuun ja idässä/etelässä Kauppa-
tiehen. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 
2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Asemakaavamuutoksen merkittävimmät tavoitteet ovat: 

- mahdollistaa kirjastorakennuksen sijoittaminen torin yhteyteen 
siten, että samaan rakennukseen mahdollistetaan asuminen 
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- seniorikorttelin kehittäminen (kortteli 87) 

- keskusta-asumisen mahdollisuuksien lisääminen 

- henkilöliikenteen edellyttämän seisakkeen mahdollistaminen rau-
tatien varteen 
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2. Lähtökohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Asemakaava koskee kortteleita 19, 90, 107 ja osaa kortteleista 20 
(rakennuspaikat 2-5), 87 (rakennuspaikat 1, 2, 4 ja 5) ja 106 (ra-
kennuspaikka 3) sekä virkistys-, katu- ja liikennealueita. Kaava-
alueella sijaitsevat muun muassa Nakkilan seurakunnan seurakun-
takeskus ja entisen rautatieaseman rakennuksia. Suunnittelualu-
een pinta-ala on yhteensä noin 5,4 hehtaaria. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Kaava-alue sijaitsee kunnan keskustassa.  

Alueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita, mutta suunnittelualue kuuluu osittain valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuu-
riympäristöihin. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on Nakkilan keskustassa, ja siellä sijaitsevat muun 
muassa Nakkilan seurakunnan seurakuntakeskus, Nakkilan palve-
lutaloyhdistyksen palvelutalo, pientalo-, rivitalo- ja kerrostalora-
kennuksia, pienyrityksiä sekä entisen rautatieaseman rakennuksia. 
Lisäksi kaava-alueella on rakentamattomia rakennuspaikkoja. 

Alue rajautuu pohjoisessa seurakunnan hautausmaahan ja kirk-
koon, jotka jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. Nakkilan kirkko 
ympäristöineen kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön. Suunnittelualueelle on osoitettu valta-
kunnallisesti ja/tai maakunnallisesti merkittävää rakennettua kult-
tuuriympäristöä, ja alueella on kolme suojeltavaa rakennuskoko-
naisuutta. 
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Valokuvia suunnittelualueen rakennetusta ympäristöstä: 

 
Tori ja vanha suojeltu asemarakennus, oikealla tyhjä tontti korttelissa 106. 
 

 
Rautatieaseman viereinen rakennus, jonka takana uudehko kerrostalo suunnitte-
lualueen vieressä korttelissa 106. Taustalla Nakkilan kirkko. 
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Suojeltavat rakennukset Viinikanrinne ja Viinikanrinne I korttelissa 20. 
 

 
Katunäkymää Porintieltä. 
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Rakentamaton erillispientalon rakennuspaikka korttelissa 20.  
 
 

 
Asuinrakennus korttelissa 20. 
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Seurakuntakeskuksen rakennus korttelissa 87. 

 
Kirkonrinteen kiinteistö korttelissa 87. 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelle sijoittuu osa osayleiskaavassa merkittyä valta-
kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä: kohde 
2, Nakkilan kirkko ympäristöineen. Osa suunnittelualueesta kuuluu 
osayleiskaavassa merkittyyn maakunnallisesti merkittävään ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön: kohde 6, Nakkilan rautatie-
asema.  
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Suunnittelualueelle sijoittuu Nakkilan rautatieaseman rakennukset. 
Nakkilan rautatieasema on osoitettu suojeltavaksi (paikallisesti ar-
vokas B-luokan kohde).  

 
Nakkilan rautatieasema. 

 
Lisäksi suunnittelualueella on suojeltavaksi osoitetut (paikallisesti 
arvokas B-luokan kohde) rakennukset: Viinikanrinne ja Viinikan-
rinne I. 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

Palvelut 

Kaava-alueelle sijoittuu runsaasti kunnan palveluita, mm. Nakkilan 
seurakunnan seurakuntakeskus, Nakkilan palvelutaloyhdistyksen 
palvelutalo sekä useita pienyrityksiä. Lisäksi kaava-alueen lähei-
syydessä sijaitsee mm. kunnantalo, kirjasto, pankki ja ruoka-
kauppa. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on Nakkilan kunnan ja yksityisten maanomistajien 
omistuksessa sekä rautatiealueen osalta valtion omistuksessa. 
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2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston 
vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakun-
nallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Maakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan ko-
kouksessaan 17.12.2009. Ympäristöministeriö on vahvistanut 
maakuntakaavan 30.11.2011. Maakuntakaava on tullut voimaan 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013. 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
alueella. 

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto on 17.5.2019 hyväksynyt Sa-
takunnan vaihemaakuntakaavan 2. 

Kärkiteemana Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on energian-
tuotanto: turve, bioenergia, tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. 
Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden 
suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut 
kulttuuriympäristöt.  

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on päivitetty Satakunnan 
maakuntakaavassa osoitetut valtakunnallisesti merkittävät raken-
netut kulttuuriympäristöt ja samalla on tehty tarvittavat muutokset 
maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
kaavamerkintöihin. 

Suunnittelualueeseen kohdistuu merkinnät kh1 ja kh. 
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Yleiskaava 

Nakkilan taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus on hy-
väksytty Nakkilan valtuustossa 15.6.2015. Päätöksestä jätettiin 
kolme valitusta ja ELY-keskuksen oikaisukehotus. Kunnanhallitus 
päätti kokouksessaan 15.2.2016, että Nakkilan taajamaosayleis-
kaava ja osayleiskaavan tarkistus tulevat voimaan muilta osin 
paitsi valitusten alaisten alueiden osalta.  

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 7.9.2017 hylännyt yleis-
kaavasta tehdyt valitukset. Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaava 
2035 ja taajamaosayleiskaavan tarkistus on tullut voimaan myös 
valitusten alaisilta osiltaan 5.10.2017. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti osayleiskaavassa: 

 
Lähde: Nakkilan taajamaosayleiskaava 
 

Suunnittelualue on osayleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta 
(C). Alueelle on osoitettu valtakunnallisesti merkittävää rakennet-
tua kulttuuriympäristöä, johon kuuluvat Nakkilan kirkko ympäris-
töineen sekä maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-
riympäristöä, johon kuuluu Nakkilan rautatieasema, rautatieraken-
nukset ja tiilinen myllyrakennus. Lisäksi suunnittelualueella on suo-
jellut rakennukset: Rautatiealue, Nakkilan rautatieasema (nro 
115), Viinikanrinne (151) ja Viinikanrinne I (152). 
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Lisäksi alueella on osittainen meluntorjuntatarve (me). Pohjois-
osassa kaava-alue rajautuu Kirkkokatuun - joka on merkitty mer-
kittäväksi historialliseksi tielinjaksi - ja lännessä Porintien kevyen 
liikenteen reittiin. Kaava-alueen ulkopuolelle luoteeseen on mer-
kitty uusi kevyen liikenteen reitti.  

Nuolilla on merkitty alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. 

Kaava-alueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät: 
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Lisäksi suunnittelualuetta sivuavat: 

 

 

 

 

 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja. Osalla kort-
telia 19 on voimassa 15.12.1980 hyväksytty rakennuskaavan muu-
tos, korttelissa 90 on voimassa 21.9.1998 hyväksytty rakennus-
kaavan muutos, korttelissa 87 on voimassa 24.6.1999 hyväksytty 
rakennuskaavan muutos, korttelissa 20 on voimassa 5.3.2001 hy-
väksytty asemakaavan muutos ja muualla kaava-alueella on voi-
massa 20.9.2005 päivätty asemakaavan muutos. 

Kaava-alue on voimassa olevissa kaavoissa asuinkerrostalojen 
korttelialuetta (AK), asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli-
aluetta (AL), erillispientalojen korttelialuetta (AO), rivitalojen tai 
omakotirakennusten korttelialuetta (AR), liike-  ja toimistoraken-
nusten korttelialuetta (K-1), yleisten rakennusten korttelialuetta 
(Y), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialu-
etta (YK), sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennus-
ten korttelialue, johon saa sijoittaa vanhusten palvelukeskuksen 
siihen liittyvine asuntoineen (YSA-1), puistoa (VP), autopaikkojen 
korttelialuetta (LPA), yleinen pysäköintialue (LP), rautatiealuetta 
(LR) sekä katualuetta. 

Poistuvat asemakaavat on esitetty liitteessä 6. 

Rakennusjärjestys 

Nakkilan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2011. 

Kaavan pohjakartta 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavan 
pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 



Nosto Consulting Oy  16 (21) 

Nakkilan kunta: Keskustan asemakaavamuutos 
Kaavaselostus, Versio 1.0 (Ehdotus)  27.9.2019 

 

3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty Nakkilan kunnan aloitteesta. 

Nakkilan kunnanhallitus päätti 26.11.2018 keskustan asemakaa-
vamuutoksen vireille tulosta ja asetti hankkeen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman nähtäville 20.12.2018–21.1.2019 väliseksi 
ajaksi Nakkilan kunnanvirastoon ja kunnan kotisivuille.  

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 20.11.2018. OAS:n täydennys 
on laadittu 27.9.2019. 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavaluonnoksesta on saatu lausunnot viranomaisilta. 

Osalliset ja vireille tulo 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina eri 
tahoja. 

Asemakaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 20.12.2018. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 
20.12.2018–21.1.2019. 

Kaavaluonnos 

Nakkilan kunnanhallitus on käsitellyt 19.3.2019 päivätyn kaava-
luonnoksen kokouksessaan 25.3.2019 § 61. 

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 4.4. - 10.5.2019. 

Kaavaehdotus 

Nakkilan kunnanhallitus on käsitellyt 27.9.2019 päivätyn kaavaeh-
dotuksen kokouksessaan __.__.2019 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2019. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Asemakaavan muutos mahdollistaa kirjastorakennuksen sijoitta-
minen torin yhteyteen siten, että samaan rakennukseen mahdol-
listetaan asuminen kaava-alueelle. Lisäksi asemakaavan muutos 
mahdollistaa seniorikorttelin kehittämisen korttelissa 87. Kaava-
muutos lisää keskusta-asumisen mahdollisuuksia. Lisäksi kaava-
muutos mahdollistaa henkilöliikenteen edellyttämän seisakkeen ra-
kentamisen rautatien varteen. 
 
Kaavamuutoksella muodostuu asuinpientalojen korttelialuetta 
(AP), erillispientalojen korttelialuetta (AO), asuin-, liike- ja toimis-
torakennusten korttelialuetta (AL), rivitalojen ja muiden kytketty-
jen asuinrakennusten korttelialuetta (AR), liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialuetta (K), palvelurakennusten korttelialuetta (P), 
autopaikkojen korttelialuetta (LPA), yleistä pysäköintialuetta (LP), 
rautatiealuetta (LR) sekä katualuetta. 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,4 hehtaaria. Asuinrakennusten 
korttelialuetta on noin 2,55 ha, palvelurakennusten korttelialuetta 
noin 1,45 ha, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta noin 0,36 
ha ja liikennealueita noin 1,04 ha. Kerrosalaa kaava-alueelle on 
osoitettu 22.398 k-m2. 

Kaava-alueen yksityiskohtaisempi mitoitus on esitetty asemakaa-
van seurantalomakkeella (liite 1). 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-
jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 
(liite 3). 
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Korttelialueet 

Kortteli 20 

Kortteli 87 

Kortteli 88 

Kortteli 106 

 
Kortteli 107 

Kortteli 108 

 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien mm. rakennusoikeutta, 
ympäristön säilyttämistä sekä kerroslukua. 
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Liikennealueet 

 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavalla ei ole vaikutusta kunnan väestörakenteeseen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue sijoittuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. 

Yhdyskuntatalous 

Kaava-alue rakentuu nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen pa-
rantaen sen käyttöastetta. 

Taajamakuva 

Asemakaavan muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta taajama-
kuvaan. 

Palvelut ja työpaikat 

Kaava tukeutuu lähipalvelujen osalta Nakkilan kuntakeskuksen 
palveluihin, jotka ovat saavutettavissa suunnittelualueen lähiym-
päristössä. Kaavamuutos parantaa kunnan palveluja mahdollista-
malla uuden seniorikorttelin rakentamisen kaava-alueelle sekä 
mahdollistamalla uuden kirjastorakennuksen rakentamisen.  

Liikenne 

Kaavassa osoitetaan rautatien varteen mahdollistettava seisak-
keen rakentaminen. Suunnittelualueelle on laadittu liikenteen 
melu- ja tärinäselvitykset. Melu- ja tärinäselvitysten perusteella on 
asemakaavaan lisätty määräyksiä koskien liikenteen aiheuttamaa 
melua ja tärinää. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaavaratkaisu turvaa rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteet. 
Rautatieaseman rakennus osoitetaan kaavassa suojeltaviksi (sr). 
Viinikanrinteen kerrostalot osoitetaan kaavassa suojeltaviksi (sr). 
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Valtakunnallisten ja maakunnallisten arvokkaiden rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen arvojen säilymistä on turvattu kaavamäärä-
yksin.  

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Tekninen huolto 

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia tekniseen huol-
toon. 

Sosiaalinen ympäristö ja virkistys 

Kaavamuutoksella edistetään muun muassa Nakkilan kuntastrate-
gian mukaisesti kunnan palveluasumisen laajentamista sekä yhtei-
söllisyyden kehittämistä. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Suunnittelualueella ei ole erityisiä luonnonarvoja, eikä kaavamuu-
tos vaikuta heikentävästi maisemarakenteeseen. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 
vaikutusta pienilmastoon. 

Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat 

Alueelta ei ole tiedossa merkittäviä lajihavaintoja, jotka edellyttäi-
sivät erityistä suojelua kaavassa. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

Liikenneturvallisuus 

Kaava ei vaikuta merkittävästi liikenneturvallisuuteen. 

Vaikutukset yritystoimintaan 

Kaavan toteuttaminen voi lisätä työpaikkoja kunnassa riippuen 
suunnittelualueen tulevasta käytöstä. 
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on tul-
lut kuulutuksella voimaan. 

Rakennuspaikkojen suunnittelussa pitää varmistaa, että mahdolli-
sissa onnettomuustilanteissa pelastusajoneuvoilla on vapaa pääsy 
onnettomuuskohteeseen. 

5.2. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Nakkilan 
kunta. 
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