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531 NAKKILAN KUNTA
NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA
1

JOHDANTO
Nakkilan taajamaosayleiskaava liittyy neljän Porin seudun kunnan yleiskaavojen yhteishankintaan. Muut kolme ovat Luvian keskustan osayleiskaava, Porin
Noormarkun-Toukarin osayleiskaava ja Kokemäen keskustaajaman osayleiskaava. Kaavat ovat edenneet toisistaan riippumattomasti kuntakohtaisesti
kunkin kunnan ohjaamana.
Porin, Luvian, Nakkilan ja Kokemäen yleiskaavojen yhteishankinta on Porin
kaupunkiseudulla uudenlainen avaus maankäytön yleispiirteisessä suunnittelussa. Yleiskaavojen yhteishankinta on konkreettista jatkoa kuntien tiivistyneelle maankäytön suunnittelun yhteistyölle. Kaikissa kohteissa on kysymys
keskustaajamien ja niiden kasvusuuntien yleissuunnittelusta. Yhteishankinnan
tarkoituksena on kehittää seudullista yhteistyötä ja asumisen, yritysalueiden,
palvelujen ja liikenteen tehokkaampaa yhteensovittamista. Yhteistyön taustana ovat PARAS -lainsäädännön mukainen Porin kaupunkiseutusuunnitelma ja
sitä toteuttavat projektit, hankkeet ja organisaatio. Porin kaupunkiseudun 11
kuntaa (nyt kuntia on 9) ovat hyväksyneet kaupunkiseutusuunnitelman yksimielisesti vuonna 2008. Yleiskaavojen yhteishankinnan keskeisenä päämääränä on sovittaa yhteen kuntien omat tavoitteet ja yhteiset seudulliset tavoitteet. Seudullinen näkökulma kirjataan ratkaisujen taustana jokaiseen yleiskaavaan. Yhteisinä asioina korostuvat:






seudun vetovoima,
toimiva ja taloudellinen yhdyskuntarakenne,
yleiskaavakohteiden profiloituminen,
yhteydet ja liikkuminen, erityisesti joukkoliikenne
energiatehokkuus ja vaikutukset ilmastomuutokseen.

Yhteistä hankintaa ja seudullista näkökulmaa ohjaa ohjausryhmä, jossa on
kaikkien kuntien edustus. Lisäksi työn aikana on pidetty kaavahankkeiden yhteisiä viranomaisneuvotteluja. Työn etenemisestä tiedotetaan aika ajoin KARMA –ryhmässä (Karhukuntien maankäyttö, asuminen ja liikenne -työryhmä),
jotta myös muut seudun kunnat voivat hyötyä yhteishankkeesta ja antaa siihen oman panoksensa.
Nakkilassa taajamaosayleiskaavan laadinta on aloitettu vuonna 2007, jolloin
kunnanhallitus on asettanut taajamaosayleiskaavan tarkistamista valmistelevan toimikunnan (5.2.2007, § 55). Vuoden 2007 aikana kunnassa on järjestetty tavoiteseminaarit valtuutetuille ja nakkilalaisille yrittäjille ja niitä lähellä
oleville sidosryhmille. Nakkilan taajamaosayleiskaavan tavoitekartoitus valmistui vuonna 2008.
Kunnanhallitus hyväksyi 19.1.2009 § 45 Nakkilan taajamaosayleiskaavan
2010 tavoitekartoituksen sekä luettelon yleiskaavatyöhön vaikuttavista selvityksistä ja suunnitelmista. Samalla kunnanhallitus hyväksyi myös Tervasmäen
alueen kaavarunkotarkastelun ja taajamaosayleiskaavan laajennusalueen.
Nakkilan valtuusto päätti 26.1.2009 § 29 hyväksyä Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaavan 2010 laajentamisen Selkätien ympäristöön Leistilänjärven
pohjois- ja koillispuolelle. Samalla valtuusto päätti, että MRL:n 38 §:n tarkoittama rakennuskielto sekä MRL:n 128 §:n tarkoittama toimenpiderajoitus ovat
voimassa 31.12.2011 saakka kuitenkin niin, että rakennuskielto ei koske
maatalousrakennuksen, talousrakennuksen eikä enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen korjaamista tai sen vähäistä lisärakentamista. ValQ:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
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tuusto on päätöksellään 13.6.2011 (§ 27) jatkanut rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta 28.2.2013 asti. Valtuusto on uudelleen jatkanut rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta päätöksellään 24.9.2012 (§ 32) 31.12.2013
saakka. Yleiskaavan laajennusalueella tarkastellaan mm. maa-ainesten ottoa
ja osoitetaan mahdolliset maa-ainesottoalueet.
Varsinainen Nakkilan taajamaosayleiskaavan laadintatyö käynnistyi syksyllä
2010. Nyt laadittava osayleiskaava korvaa aiemmin laaditun Nakkilan oikeusvaikutteisen taajamaosayleiskaavan 2010 (hyv. KV 2.11.1992, vahvistettu
31.5.1993). V. 1992 hyväksytyn yleiskaavan tavoitevuosi (2010) on ohitettu.
Rakennustarpeet ovat ohittaneet yleiskaavan, minkä takia maankäyttö ja
ympäristö on arvioitava uudestaan. Nakkilan taajamaosayleiskaava 2010 kattaa pääosan suunnittelualueesta, yleiskaavaa laajennetaan länteen noin 1100
hehtaaria. Koko suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 5800 ha.
Osayleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa osoitetaan yleispiirteiset ratkaisut alueiden käytön järjestämiseksi sovittaen yhteen paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia intressejä. Osayleiskaavassa osoitetaan yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja
työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittuminen ja niiden välisten yhteyksien
järjestäminen.
Nakkilan kunta vastaa Nakkilan taajamaosayleiskaavan laatimisesta, ja kaavan hyväksyy valtuusto.
1.1

Suunnittelun merkitys ja tarkoitus
Työssä laaditaan aluevarausosayleiskaava, joka ohjaa alueen asemakaavoitusta ja asemakaavamuutoksia. Yleiskaavatyössä pohditaan suunnittelualueen
maankäyttöä yleispiirteisellä tasolla seuraavan 20 vuoden aikana tapahtuvalle
kunnan kehitykselle, tavoitevuotena 2035. Työssä huomioidaan liikenneverkon kehitystarpeet ja eri toimintojen yhteensovittaminen sekä nähtävissä olevat yhteiskunnalliset ja luonnonympäristöä koskevat muutokset kuten väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutokseen varautuminen. Lisäksi Nakkilan
kunnassa on selkeä tarve ohjata yleiskaavalla maa-ainesten ottoa. Asumisen
ja työpaikkarakentamisen laajennusalueiden lisäksi tarkastellaan keskustaalueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, mikä lisäisi myös joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Liikenteen kehittämisen keskiössä ovat valtatien
2 nelikaistaistaminen ja siihen liittyvät eritasoliittymät, kevyen liikenteen seudullisten ja taajaman eri osien välisten yhteyksien sujuvuus ja mahdollisen
raideliikenteen edellytysten parantaminen.
Osayleiskaavalla tuetaan Nakkilan kunnan kehittymistä keskeisellä paikalla,
osana Kokemäenjokilaakson nauhataajamaa. Pori, Ulvila, Nakkila ja Harjavalta muodostavat Tilastokeskuksen luokituksessa yhtenäisen taajama-alueen,
joka on Suomessa asukasluvultaan 7. suurin. Tälle alueelle sijoittuu noin puolet Satakunnan työpaikoista ja väestöstä. Nakkilan kunnan keskeinen sijainti
ja kohtuullinen etäisyys Porista ovat kunnan vahvuus uusien yritysten ja
asukkaiden houkuttelemiseksi kuntaan ja hyvä edellytys mm. seudullisen julkisen liikenteen kehittämiselle. Maankäytön lisääminen valtatien 2 vaikutusalueella luo edellytykset kasvulle, parantaa kunnan näkyvyyttä ja vahvistaa
Nakkilan vireää kuntakuvaa.
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Suunnitteluorganisaatio
Nakkilan taajamaosayleiskaavan on laatinut vuosien 2010-2015 aikana FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy Nakkilan kunnanhallituksen ja ohjausryhmän valvonnassa. Työtä on sen edetessä esitelty myös Porin seudun neljän kunnan
yleiskaavojen yhteishankintaan liittyvässä yhteisessä ohjausryhmässä sekä
Karhukuntien maankäyttö, asuminen ja liikenne (KARMA) -työryhmässä.

Nakkilan kunta

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kaava:

Matti Sjögren
Harri Kukkula
Seppo Saarimaa
Kari Ylikoski

vs. kunnanjohtaja
tekninen johtaja
rakennustarkastaja
ympäristösihteeri

Susanna Roslöf

arkkitehti (luonnosvaihe)

Johanna Närhi
Mari Seppä
Minttu Kervinen
Pekka Seppänen
Helena Ylinen

projektipäällikkö, arkkitehti YKS-490
arkkitehti SAFA YKS-505
arkkitehti SAFA YKS-548
ympäristöinsinööri AMK
arkkitehti SAFA YKS-305, projektip.
3. ehdotus- ja hyväksymisvaihe

Selvitykset:
Pekka Raukola
Hannes Björninen
Tuomas Miettinen
Sakari Mustalahti
Matti Karttunen
Mari Moilanen
Mauno Aho
Matti Manninen
Matti Hakulinen

DI (kaavatalous)
DI (hulevedet)
DI (liikenne)
DI (liikenne)
insinööri (liikenne)
FM suunnittelumaantiede (liikenne)
ins. (melu)
DI (melu)
DI (tärinä)
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Kaava-alueen sijainti
Nakkilan kunta sijaitsee valtatien 2 varrella, Porin etelä-kaakkoispuolella alle
20 km päässä ja 15 min ajoetäisyydellä Porin keskustasta. Muita naapurikuntia ovat Eurajoki, Luvia, Eura, Ulvila ja Harjavalta. Suunnittelualue on rakenteeltaan vahvasti luode-kaakko-suuntautunutta, sillä Nakkilan kuntaa halkovat luode-kaakko-suunnassa Pori-Helsinki valtatie 2 ja Pori-Tampere rautatie
sekä kunnan ainoa vesistö Kokemäenjoki.

Kuva 1. Nakkilan kunta sijaitsee noin 20 km Porista kaakkoon valtatien 2 varrella. Ote Porin
kaupunkiseudun rakennemallista Taajamarusetti 2020 19.1.2011, pienennös (ei mittakaavassa).
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Matkaetäisyydet:
Poriin 18 km
Helsinkiin 220 km
Tampereelle 120 km
Turkuun 130 km

1.4

Porin lentokenttä, 18 km
Mäntyluodon satama, 40 km
Lähimmät rautatieasemat Harjavalta (10 km) ja Pori (19 km)

Yleiskaavan sisältövaatimukset
Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa esitetyt tavoitteet, säädökset
ja vaatimukset kohdistuvat kaavojen sisältöön ja asiakirjoihin sekä vuorovaikutukseen kaavoja valmisteltaessa. Nämä muodostavat kokonaisuuden, jonka
pohjalta yleiskaavoituksen sisältöä, laatua ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan.
Yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 §) ohjaavat yleiskaavan laatimista.
Sisältövaatimukset määrittelevät osaltaan sen, mitä kysymyksiä yleiskaavassa tulee käsitellä ja ratkaista. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:
1)

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;

2)

olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;

3)

asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

4)

mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;

5)

mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;

6)

kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

7)

ympäristöhaittojen vähentäminen;

8)

rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä

9)

virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Em. seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan
yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.
Yleiskaavoituksessa tulee ottaa huomioon voimassa oleva maakuntakaava.
Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle
kohtuutonta haittaa.
1.5

Osallistumisen järjestäminen

1.5.1

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,
sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Nakkilan taajamaosayleiskaavan laadinnassa osallisia ovat:
-

alueen maanomistajat ja asukkaat
alueen yrittäjät
kuntalaiset
paikallisyhdistykset
kunnan eri hallintokunnat
alueen kunnallistekniset toimijat (energiahuolto, jätehuolto, sähkönjakelu)
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-

Varsinais-Suomen ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ja
liikenne -vastuualue)

1.5.2

Satakuntaliitto
Satakunnan Museo, myös arkeologia
Museovirasto
Liikennevirasto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
Satakunnan Aluepelastuslaitos
muut mahdolliset osalliset.

Tiedottaminen
Nakkilan kunta tiedottaa virallisista ilmoituksistaan ja kuulutuksistaan SydänSatakunta –lehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internetissä
(www.nakkila.fi/). Lisäksi yleiskaavatyöstä tiedotetaan paikkakunnalla ilmestyvissä lehdissä tarpeen mukaan.
Lisätietoja antaa Nakkilan kunnan vs. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Matti
Sjögren. Kaavatyötä koskevat maanomistajien tiedustelut ja tarpeet käsitellään kunnan kaavatiimin kokouksissa.

1.5.3

Kaavoitusprosessi ja osallistuminen
Kaavatyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain vuorovaikutteista
maankäytön suunnittelun prosessia. Kaavan vireilletulosta on kuulutettu
30.12.2010. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ja siitä pidettiin avoin yleisötilaisuus 11.1.2011.
Osallisia on kuultu valmisteluvaiheessa pitämällä kaavaluonnosta valmistelumateriaaleineen nähtävillä 30 vrk:n ajan sekä ehdotusvaiheessa asettamalla
kaavaehdotus julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Nähtävilläoloista on ilmoitettu kuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus nähtävilläolon aikana jättää
kaavaluonnoksesta tai –ehdotuksesta kirjallinen mielipide/muistutus kuulutuksessa mainittuun osoitteeseen Nakkilan kuntaan.
Yleisötilaisuuksia on järjestetty aloitusvaiheessa ja luonnosvaiheessa ja lisäksi
on tarkoitus järjestää yleisötilaisuus ehdotusvaiheessa.

1.5.4

Viranomaisyhteistyö
Kaavatyötä koskevat viranomaisneuvottelut pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavatyön aloitusvaiheessa ja ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen. Viranomaisten kanssa voidaan järjestää tarvittaessa työneuvotteluja.
Porin seudun yleiskaavojen yhteishankinnan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin 29.11.2010. Yhteishankinnan yhteinen valmisteluvaiheen viranomaistyöneuvottelu järjestettiin 3.5.2011 ja lisäksi museon edustajien kanssa
neuvoteltiin 25.5.2011. Nakkilan yleiskaavan erillinen ehdotusvaiheen viranomaistyöneuvottelu pidettiin 29.10.2013. Näiden muistiot ovat liiteasiakirjoissa J.
Osayleiskaavan valmisteluvaiheen ja kolmen ehdotusvaiheen kuulemisten yhteydessä on pyydetty viranomaislausunnot (vastineraportit ovat liiteasiakirjoissa K, L ja M). ELY-keskus on katsonut 3. kaavaehdotukseen antamassaan
lausunnossa 18.12.2014, että kaavaehdotus on vietävissä hyväksymismenettelyyn heidän esittämillään tarkistuksilla varustettuna. Kolmannen ehdotusvaiheen vastineraportti on kaavan liitteenä 17.
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Kaavaprosessin keskeiset vaiheet
Konsultin valinta

6/2010

Aloituskokous kunnassa (ohjausryhmän I kokous)

6.10.2010

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, yleiskaavojen yhteishankinta

29.11.2010

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyv. kunnanhallituksessa

20.12.2010, § 431

Vireilletulokuulutus

30.12.2010

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

30.12.2010-31.1.2011

Yleisötilaisuus

11.1.2011

Ohjausryhmän II kokous (osallisten ilm. tavoitteiden täydentäminen)

26.1.2011

Ohjausryhmän III kokous (tavoiteraportti)

23.3.2011

Ohjausryhmän IV kokous (alustava luonnos)

18.4.2011

Valmisteluvaiheen työneuvottelu viranomaisten kanssa, yhteishankinta

3.5.2011

Neuvottelu suojelumerkinnöistä maakuntamuseon kanssa

25.5.2011

Ohjausryhmän V kokous (alustava luonnos)

8.12.2011

Valmisteluvaiheen luonnos hyväksytty kunnanhallituksessa

17.9.2012 § 265

Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos nähtävillä

27.9. - 31.10.2012

Osayleiskaavan esittely valtuustolle

24.9.2012

Yleisötilaisuus osayleiskaavaluonnoksesta

7.11.2012

Ohjausryhmän VI kokous luonnosvaiheen palautteesta

19.12.2012

Ohjausryhmän VII kokous luonnosvaiheen palautteesta

7.2.2013

Kaavaehdotus hyväksytty kunnanhallituksessa

27.5.2013, § 189

Kaavaehdotus nähtävillä

6.6.-5.7.2013

Ohjausryhmän kokous VIII vastineista, palaveri Ruduksen kanssa

5.9.2013

Viranomaistyöneuvottelu

29.10.2013

2. kaavaehdotus nähtävillä

9.1.-7.2.2014

Ohjausryhmän kokous IX

21.8.2014

3. kaavaehdotus nähtävillä

27.9.-31.10.2014

Ohjausryhmän kokous X

6.2.2015

Osayleiskaava hyväksyttiin kunnanhallituksessa

11.5.2015

Osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa

15.6.2015

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen oikaisukehotus

14.7.2015

Osayleiskaava esitetään hyväksyttäväksi kunnanhallituksessa

30.11.2015

Osayleiskaava esitetään hyväksyttäväksi kunnanvaltuustossa

14.12.2015

Kuulutus – kaava lainvoimainen
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Varsinais-Suomen ELY-keskuksen oikaisukehotus kaavan hyväksymispäätöksestä
Varsinais-Suomen ELY-keskus kehottaa oikaisukehotuksessaan 14.7.2015 kunnanvaltuustoa käsittelemään asian uudelleen siltä osin kuin yleiskaava koskee valtatien 2
länsipuolella Tervasmäessä olevia pientalovaltaisia asuntoalueita, joiden toteuttamisjärjestys on ensisijainen (AP/tot-1). ELY-keskuksen edustajien kanssa järjestettiin asiasta työneuvottelu 8.9.2015, jossa keskusteltiin etenemisestä (ELY-keskus, Nakkilan
kunta, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy). Kunta tilasi ELY-keskuksen edellyttämän selvityksen Tervasmäen AP/tot-1-alueen mahdollisuuksista: laadittiin vastineraportti ja
vt2 –toimivuustarkastelut, joista keskusteltiin viranomaisten kanssa.
Kaava-aineistoon tehtiin muutokset ja kaava viedään kunnan uuteen hyväksymiskäsittelyyn. Muutokset ovat: 1. Tervasmäen ensi vaiheessa asemakaavoitettavan tot-1alueen aluevarausta pienennettiin työneuvottelussa sovitun mukaisesti. 2. Keskustasta
muutettiin Arantilan tot-2 alue tot-1-alueeksi. 3. Kaavan yleismääräys muutettiin
ELY:n edellyttämänä muotoon: ”Valtatien 2 länsipuoliset uudet rakentamiseen tarkoitetut alueet voidaan toteuttaa vasta Ruskilan eritasoliittymän toteuttamisen jälkeen tai
kun alueen liikenne voidaan järjestää muulla tavalla, joka turvaa valtatien 2 pitkämatkaisen liikenteen sujuvuuden sekä valtatielle 2 liittyvän liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden.” Muutokset ja prosessi kuvattiin kaavaselostukseen (s. 3, 10, 11,
77, 92, 94 ja 133). Kaava-aineistoon ei tehty muita muutoksia.

1.8

Osayleiskaava
Osayleiskaavan aloitusvaiheessa on laadittu Lähtökohdat ja tavoitteet –
raportti, jossa on esitetty yksityiskohtaisemmin alueen suunnittelussa huomioitavia lähtötietoja sekä yksityiskohtaisia tavoitteita yleiskaavan laatimiselle.
Raporttia on jatkettu osayleiskaavan kaavaselostukseksi.
Osayleiskaavaluonnos on laadittu tehtyjen selvitysten ja suunnitelmien pohjalta kaavalle asetettuja tavoitteita noudattaen. Kunnan tavoitteena on uusien
asuinalueiden ja teollisuusalueiden osoittaminen asemakaavoituksen pohjaksi
sekä jo asemakaavoitettujen alueiden täydennysrakentaminen lähellä keskustan palveluita.
Nakkilan taajamaosayleiskaava mahdollistaa yhdyskuntarakenteen laajentamisen luoteeseen valtatien 2 länsipuolelle. Valtatien 2 länsipuolelle on osoitettu uusia asuntoalueita Tervasmäen alueille. Uusia yritysalueita on osoitettu
Tervasmäestä Ulvilan suuntaan. Myös keskustan läheisyyteen ja Viikkalaan on
osoitettu uusia asuntoalueita. Uusia työpaikka-alueita on osoitettu Villilän kartanon eteläpuoliselle peltoaukealle Tattaran-Soinilan liittymän läheisyyteen ja
keskustan eritasoliittymän luoteispuolelle. Lisäksi elinkeinotoiminnan reservialueita on osoitettu valtatien 2 tuntumaan myös keskustan eteläpuolelle
Lammaisiin. Liikenneverkon suunnittelussa on huomioitu valtatien 2 nelikaistaistaminen ja seudulliset kevyen liikenteen yhteystarpeet. Rautatie on osoitettu parannettavana ratana erityisesti henkilöliikenteen kehittämistarpeen
vuoksi.
Erityistä huomiota on kiinnitetty kunnan ominaispiirteiden säilyttämisen turvaamiseen osayleiskaavassa osoitetuin suojelumerkinnöin.

1.9

Osayleiskaavan toteuttaminen
Osayleiskaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan tultua maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisen kaavaprosessin päätteeksi lainvoimaiseksi kuulutuksella. Nakkilan taajamaosayleiskaavassa ei suoraan osoiteta rakennusoikeuksia tai uusia rakennuspaikkoja.
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LÄHTÖTIEDOT
Tässä on esitetty yleiskaavasuunnittelun kannalta tärkeimmät lähtötiedot
suunnittelualueen nykytilanteesta ja suunnitteluun vaikuttavista muista suunnitelmista ja selvityksistä.

2.1

Suunnittelualue
Nakkilan kunta on perustettu vuonna 1861. Nakkilassa on asuttu muinaisjäännöslöytöjen perusteella kivikauden lopulta alkaen. Kivikauden ja pronssikauden vaihteessa alueella oli vielä laaja merenlahti, sillä merenpinnan korkeus oli tuolloin n. 30 m nykyisen merenpinnan yläpuolella. Kokemäenjoen
suu oli Lammaistenkosken paikkeilla. Keskiajalla asutus on vakiintunut, kun
meren alta paljastuneet maat on otettu viljelyskäyttöön. Pääosa asutuksesta
on syntynyt vasta sotien jälkeen, jolloin J.W.Suominen Oy jakoi alueelta tontteja rintamalla palvelleille työntekijöilleen. (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011. Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys)
Nakkila on merkittävä teollisuuskunta, suurin työnantaja on Suominen Kuitukankaat Oy. Kunnassa on runsaasti erityyppisiä metalliteollisuuden ja palvelualan yrityksiä. Nakkilassa sijaitsee Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus, jonka
toiminta on keskittynyt Villilän kartanoalueelle. Viime vuosina kunnan elinkeinorakenteessa palveluiden osuus on ollut kasvava. Nakkilassa on lähes 6000
asukasta. Kunnan väestötilannetta ja elinkeinorakennetta on esitetty tarkemmin luvuissa 3.4 - 3.6.
Osayleiskaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 5 800 ha, josta ennestään yleiskaavoittamatonta aluetta on noin 1 100 ha. Koko kunnan pintaala on noin 185 km2, josta vesipinta-alaa on noin 176 ha.

Kuva 2.

Suunnittelualueen rajaus (ei mittakaavassa). Punainen viiva kuvaa Nakkilan taajamaosayleiskaavan 2010 aluerajausta (noin 4700 ha) ja viivoitettu punainen alue kuvaa ennestään yleiskaavoittamatonta laajennusaluetta (noin 1100 ha).

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johanna Närhi, Mari Seppä

2.2

Suunnittelutilanne

2.2.1

Satakunnan maakuntakaava
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Satakuntaliiton laatima Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 30.11.2011 (maakuntavaltuusto hyväksynyt 17.12.2009) ja
se on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä
13.3.2013. Nakkila kuuluu maakuntakaavassa seudulliseen kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeeseen (kk-1), joka kattaa Porin, Ulvilan, Nakkilan,
Harjavallan ja Kokemäen keskustat lievealueineen. Merkinnällä on osoitettu
Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti merkittävä monikeskuksinen aluerakenteen kehittämisvyöhyke, jolle kohdistuu työpaikka- ja teollisuustoimintojen, taajamatoimintojen, joukkoliikenteen ja palvelujen sekä virkistysverkoston pitkän aikavälin alueidenkäytöllisiä ja toiminnallisia yhteensovittamis- ja
kehittämistarpeita.
kk-1 –aluetta koskeva suunnittelumääräys:
Alueen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kasvua edistetään korostamalla alueen
keskuksien kehittämistä. Suunnittelulla tulee edistää alueen ominaispiirteitä ja
liikenne-, energia- ja virkistysverkkojen toiminnallisuutta seudullisena kokonaisuutena.
Lisäksi maakuntakaavan selostuksen mukaan: Kk1-alueen yhdyskuntarakenteen kehittäminen perustuu palvelujen saavutettavuuteen ja joukkoliikenteen kehittämiseen asutusrakennetta eheyttämällä sekä palvelujen ja työpaikka-alueiden
tasapainoiseen kehittämiseen jokilaaksossa.

Kuva 3.

Ote ympäristöministeriön vahvistamasta maakuntakaavasta (ei mittakaavassa), maakuntavaltuuston hyv. 17.12.2009. Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus sinisellä.

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johanna Närhi, Mari Seppä

Selostus
14 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

Nakkilan kunnan taajamatoimintojen alue (A) ulottuu maakuntakaavassa
valtatien 2 länsipuolelle. Maakuntakaavassa on osoitettu taajama- ja teollisuustoimintojen alueiden laajenemissuunnat nuolilla kohti Ulvilaa valtatien 2 länsipuolella.
Taajamatoimintojen aluetta (A) koskevat suunnittelumääräykset:
Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen
eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi
rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta.
Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko.
Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja
-kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä silloin, kun
kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään paikallinen kaupan suuryksikkö on Porissa
kooltaan alle 5000 k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2. Päivittäistavarakaupan
osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman kasvun perusteella.
Yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntaa (nuolimerkintä) koskevat suunnittelumääräykset:
Yhdyskuntarakenteen laajenemisen suunnittelussa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteelliset ja liikenteelliset edellytykset uusien rakentamisalueiden toteuttamiselle, viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuus sekä alueen luonnon ja maiseman ominaispiirteet.

Teollisuus- ja varastotoimintojen alueita (T) on osoitettu Tervasmäelle,
Ruskilaan, radan ja valtatien väliin keskustan kohdalla ja Lammaisiin.
T-aluetta koskee suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää liikenteellisten olosuhteiden
järjestämiseen sekä huolehtia, että teollisuustuotannosta tai muusta toiminnasta viereisten alueiden ympäristölle ja asutukselle sekä mahdollisille pohjavesialueille aiheutuvat merkittävät haitalliset vaikutukset estetään.

Ruskilan T-alueen ympärille on osoitettu suojavyöhyke (sv-1 -10, Ruskila),
merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke). Alueella sijaitsee Kromatek Oy.
Myös kunnan eteläosaan Lammaisiin ulottuu Harjavallan Torttilan teollisuusalueelta suojavyöhyke sv-1 -1, Torttila.
Sv-1 -10 -aluetta koskee suunnittelumääräys:
Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten
kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle
sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle
sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon
antamiseen.
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Villilän kartanon eteläpuolelle radan ja valtatien väliin sekä sisääntulotien yhteyteen kartanon pohjoispuolelle on osoitettu työpaikka-aluetta (TP). Villilän
kartanon alue ja Satakunnantien ympäristö on osoitettu palvelujen alueena
(P).
TP -aluetta koskee suunnittelumääräys:
Alueelle voidaan pääkäyttötarkoitusta muuttamatta suunnitella myös asumista. Alueelle ei saa suunnitella sellaisia työpaikkatoimintoja, joiden haitalliset ympäristövaikutukset läheisille alueille ja asutukselle voivat olla merkittäviä.

Maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA) on osoitettu keskustan ja
Ruskilan välinen taajamarakennetta jakava pelto sekä Villilän kartanon eteläpuoleinen, välittömästi lähin peltoaukea.
MA -aluetta koskee suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää alueen säilymiseen avoimena ja sen merkitykseen taajama- ja kulttuurimaisemassa.

Kunnan pohjoisosassa Ulvilan rajalla on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (MU), jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Lisäksi Leistilänjärven pohjoispuolelle on osoitettu ulkoilureitin yhteystarve (nuolimerkinnällä), jonka toteuttamismahdollisuus on turvattava maankäytön suunnittelulla.
MU -aluetta koskee suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää alueen ulkoilumahdollisuuksien turvaamiseen sekä ulkoilua palvelevien reittien toteuttamismahdollisuuksiin.

Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (MY), jolla on erityisiä ympäristöarvoja, on osoitettu Natura-aluetta oleva Lammaisten-Pirilänkosken
alue.
MY -aluetta koskee suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja
ympäristöarvot.

Liikenne ja tekniikka
Maakuntakaavassa on osoitettu olemassa oleva eritasoliittymä nykyisen sisääntuloliittymän kohdalle ja yhteensä kaksi uutta eritasoliittymää Tervasmäelle ja Lammaisiin. Valtatie 2 on osoitettu kaksiajorataiseksi parannettavaksi päätieksi (vt), merkinnällä on osoitettu ne päätiet, joiden nykyisen
ajoradan viereen rakennetaan toinen ajorata. Tärkeänä yhdystienä / kokoojakatuna (yt) on osoitettu Porintie, Harjavallantie joen länsipuolella ja
Viikkalantie-Anolantie joen itäpuolella.
Uusia eritasoliittymiä koskee suunnittelumääräys:
Uuden eritasoliittymän alueella on suunnittelussa varauduttava liittymän toteuttamiseen. Liittymä voidaan ensivaiheessa toteuttaa myös tasoliittymänä, mikäli se liikennemäärien perusteella on mahdollista. Tasoliittymän toteuttamisella eikä muullakaan
maankäytön suunnittelulla saa vaarantaa eritasoliittymän myöhempää toteuttamismahdollisuutta.
Valtatietä koskee suunnittelumääräys:
Maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että pääsy kaksiajorataiseksi parannettavalle päätielle tapahtuu pääasiassa eritasoliittymien kautta ja paikalliselle sekä kevyelle liikenteelle on osoitettu erillinen väylä.
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Kokemäenjoen suuntaisesti on osoitettu vesihuollon kannalta tärkeät ohjeellinen siirtoviemäri (j, katkoviivalla) Nakkilan ja Harjavallan välille ja siirtoviemäri (j) Nakkilasta Ulvilaan sekä yhdysvesijohto (v), jonka toteuttamismahdollisuus on turvattava maankäytön suunnittelulla.
Vedenottamot (et-v) sijaitsevat Anolassa ja Viikkalassa, jotka ovat vesihuollon kannalta tärkeitä pohjavedenottamoita. Lisäksi aluetta halkoo muutamassa kohdassa sähkölinjat (z), uuden sähkölinjan rakentamiseen on varauduttu
Tattarasta Viikkalaan kulkevan olemassa olevan linjan vierellä ohjeellisen
voimalinjan merkinnällä. Energiahuollon alueena (EN) on osoitettu Lammaisissa suunnittelualueen kaakkoiskärjessä oleva Harjavallan voimalaitos.
Olemassa olevat sähköasemat (en-z) sijaitsevat Soinilassa, Torttilassa ja
Ruskilassa. Lisäksi Huovintie ja Eurajoelle johtava Huhdantie-Nakkilantie
(Hormistontie) on osoitettu historiallisiksi teiksi (ht).
Historiallisia teitä koskee suunnittelumääräys:
Kaikista niistä tien linjaukseen tai muuhun muuttamiseen liittyvistä suunnitelmista tai
toimenpiteistä, jotka koskevat asemakaavoittamattomia tien osia, tulee varata museoviranomaiselle tilaisuus lausunnon antamiseen.

Kulttuuriympäristö ja luonnonsuojelu, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen osalta
maakuntakaava perustuu museoviraston inventointiin, joka on julkaistu Rakennettu kulttuuriympäristö 1993 –kirjana. Uusi valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi tuli voimaan valtioneuvoston päätöksellä 2009.
Maakuntakaavassa valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (kh-1) ovat Kokemäenjoen kulttuurimaisema (531057) ja
Leistilä-Tattara-Villilä-Masia –kulttuurimaisema (531058). Suunnittelualueeseen ja sen välittömään läheisyyteen sisältyy maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristön kohteita (kh): työväentalo Koti, Ruskilan kivisilta ja Mäkelä Soinilassa. Pyssykankaan tienvarsiasutus (suunnittelualueen
ulkopuolella), Kyllijoen kulttuurimaisema (suunnittelualueen ulkopuolella) sekä suunnittelualueelle ulottuva Leistilänjärven kulttuurimaisema ovat maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä (kh2).
kh1 ja kh2 –vyöhykkeitä ja kh-kohteita koskee suunnittelumääräykset:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien
arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet. Kaikista
aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä
edellä mainittujen arvojen säilymistä.

Nakkila kuuluu maakuntakaavaehdotuksen mukaiseen matkailun kehittämisvyöhykkeeseen (mv-2), Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemavyöhyke. Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet.
mv-2 -vyöhykettä koskee suunnittelumääräys:
Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä
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erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen.
Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden
ominaispiirteiden säilyttäminen.

Suunnittelualueen luoteiskärjessä Massin alue on maakuntakaavassa maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta (MU), jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Leistilänjärven sivuitse on osoitettu ulkoilureitin yhteystarve. Kokemäenjoelle on osoitettu ohjeellinen melontareitti. Arantilankoski ja Ruskilankoski on osoitettu suojelualueeksi (S) ja suojelukohteeksi (s, kooltaan alle 10 ha) Kukkaskoski, jotka ovat luonnonsuojelulain tai muun lainsäädännön
nojalla suojeltuja. Lisäksi on osoitettu luonnonsuojelualueita. Kaava-alueelle
sijoittuu virkistysalueita (v, alle 10 ha) Arantila, Kistu, Pämppi ja Ruskila.
Ulkoilureitin yhteystarvetta koskee suunnittelumääräys:
Maankäytön suunnittelulla on turvattava ulkoilureitin yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus.
Suojelualueita (S ja s) koskee suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttöön mahdollisesti vaikuttavista merkittävistä suunnitelmista ja
hankkeista tai ennen vallitsevia olosuhteita merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin
ryhtymistä tulee luonnonsuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle
varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Suojelualueita (S ja s) koskee suojelumääräys:
Alueella ei saa toteuttaa sellaisia toimenpiteitä tai hankkeita, jotka voivat oleellisesti
vaarantaa tai heikentää alueen suojeluarvoja.
Virkistysaluetta (v) koskee suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen virkistyskäytön ja virkistyskäytön kehittämisedellytysten turvaamiseen. Rakentamismääräys Alueilla sallitaan
yleistä ulkoilu-, retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevan rakentamisen lisäksi jo olemassa olevien rakennusten korjaus-, muutos- ja laajentamistyöt.

Anolassa joen itäpuolella on arvokas geologinen muodostuma (ge-1), joka
on maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokas harjualue. Tervasmäessä
on arvokas geologinen muodostuma (ge-2), Kallioaronkallio, joka on maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokas kallioalue. Maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokasta aluetta, ge1 (osa-aluerajaus) sijoittuu Anolaan. Merkittävä turvetuotannon alue (EO3) sijaitsee Kurkelansuolla (149
ha). Pohjavesialuetta (pv) on Harjavallan rajalla Viikkala-Pirilässä (434 ha)
ja Ulvilan rajalla Haistila-Ravannissa (yht. 440 ha).
Arvokkaita geologisia muodostumia (ge-1 ja ge-2) koskee suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueella olevat maa-aineslain tarkoittamat maisema- ja luonnonarvot sekä mahdollisten maisemavaurioiden korjaustarve.
Pohjavesialueita (pv) koskee suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen
turvaaminen.

Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevä vaihemaakuntakaava 1 on hyväksytty maakuntahallituksessa 13.12.2013 ja on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu yksi tuulivoimatuotantoon soveltuva alue Nakkilan, Ulvilan ja Harjavallan alueelle. Alue ei sijoitu nyt
osayleiskaavoitettavalle alueelle.
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Johanna Närhi, Mari Seppä

2.2.2

Seututason selvitykset
Suunnittelualuetta koskevia seututason selvityksiä ja suunnitelmia ovat:
-

-

-

Porin seudun PARAS –kaupunkiseutusuunnitelma ja Porin seudun rakennemalli
(luonnos 8.9.2010); Porin seutu Karhukunnat
Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma 2009-2015 (Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2009)
Porin seudun kestävän kehityksen toimintaohjelma, agenda 21: Harjavalta,
Nakkila, Noormarkku, Luvia, Pomarkku, Ulvila, Pori, Kokemäki
Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2010-2013 Ympäristöstrategian toteuttamiseksi Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, Varsinais-Suomen ELYkeskuksen julkaisuja 11/2010
Karhukuntien julkaisuja 2/2007. SEMOPOSU, Porin seudun Karhukuntien Maaainesten ottoa ja pohjaveden suojelua ohjaava hanke Porin seutukunnassa. Porin seutu Karhukunnat, Reijo Pitkäranta.
Tarveselvitys Tampere-Pori/Rauma, Liikennevirasto 2011

Lisäksi Satakuntaliitossa on laadittu Satakunnan maakuntakaavan laatimisvaiheessa seuraavista teemoista laaditut selvitykset, joita hyödynnetään osayleiskaavaa laadittaessa soveltuvilta osin:

-

1. Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne: Satakunnan
aluerakenne (15.2.2008), Satakunnan kylät (13.9.2006)
3. Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt: Vesihuolto, jätehuolto (13.3.2007), Energianhuolto (21.2.2007), Liikennejärjestelmä ja liikenneverkko (12.6.2006)
4. Vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö: Turvetuotanto Satakunnassa
(16.2.2007), Maa-ainesvarat ja pohjavesi (30.3.2006)
5. Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen: Matkailualueet Satakunnan maakuntakaavassa, 12.7.2007
6. Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen: Satakuntalaiset
kulttuuriympäristöt (28.5.2007)
7. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys: Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys, 2005-2006, 16.8.2006
Satakunnan rakennusperintö 2005

-

Tuulivoimala-alueet Satakunnassa (19.10.2005)
Melutasoltaan hiljaiset alueet (9.1.2006)
Moottoriurheilualueet, ampumaradat ja raviradat (30.3.2007)
Maanpuolustus (3.4.2007)
Kauppa Satakunnassa (21.9.2009)
Asuminen Satakunnassa (luonnos 2010)

-

-

Selvityksiin on viitattu tässä raportissa suunnittelualueen lähtötietoja selvitettäessä jäljempänä.
2.2.3

Porin seudun rakennemalli
Porin seudulle on laadittu PARAS -kaupunkiseutusuunnitelma 2008. Omalta
osaltaan kuntien maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvää kehittämistyötä ohjaa Porin kaupunkiseudun kuntien – Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Meri-Karvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila – yhteistyössä laatima
PARAS rakennemalli. Kaupunkiseutusuunnitelmassa todettiin, että yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan Porin kaupunkiseudun rakennemalli, jossa
sidotaan Kokemäenjokilaakson suuntainen nauhamainen kehittämisvyöhyke
rannikon suuntaisen vyöhykkeen kanssa ”rusetiksi” (PARAS rakennemalli). PARAS rakennemalli kuvastaa kuntien yhteistä tahtoa ja näkemystä tulevaisuuden
kehittämiskohteista. Rakennemalli on toimitettu hyväksyttäväksi kuntiin
19.1.2011.
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Rakennemallin lisäksi kaupunkiseutusuunnitelmassa (2008) maankäyttöön liittyviä tavoitteita ovat:
Asumisen kärjet:
laaditaan seutu- ja kuntakohtaiset asumisprofiilit (monipuoliset asuinympäristöt ja
–muodot)
laaditaan ja toteutetaan seudullinen hissiohjelma
laaditaan ja toteutetaan palveluasuntostrategia
Liikenteen kärjet:
lisätään liikenneväylämäärärahoja (edunvalvonnan tehostaminen)
tiivistetään ja kehitetään seudullista yhteistyötä liikenneasioissa
parannetaan liikenneturvallisuutta yhteistyötä tiivistämällä ja liikenneympäristön
turvallisuustoimenpiteillä
Joukkoliikenteen kärjet:
kunnat ottavat vastuun joukkoliikenteen tulevaisuudesta
aikaansaadaan toimiva työmatkaliikenne (laatukäytävät: Meri-Pori-Kokemäki, Luvia-Noormarkku)
edunvalvontaa tehostetaan
palkataan maakunnallinen henkilöliikennelogistikko
Rajat ylittävien palveluiden kärjet:
yhteisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden luominen
toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen

Rakennemallin lähtökohdaksi on valittu asukkaiden arjen sujuvuus. Rakennemallin raportissa on todettu Porin seudun suurimmiksi haasteiksi ikääntyvän
väestön aiheuttama paine alueen palvelurakenteelle sekä alueen positiivisen
työllisyyskehityksen säilyttäminen. Lisäksi alueen imagossa ja tunnettavuudessa on parantamisen varaa. Porin seutu tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja latautumiseen ja vapaa-ajan viettoon. Seudun vesistöt Selkämeri ja Kokemäenjoki
on erikseen mainittu seudun vahvuutena.
Rakennemallin karttakuvasta nousee esiin Porin kaupunkiseudun kasvusuunnat
ja kehittämiskohteet. Keskustaajama-asutuksen täydentymisen ja laajenemisen
alueita on osoitettu laajimmin vt 2 ja vt 8 väliselle alueelle Porin eteläpuolella,
tästä edelleen kohti Ulvilaa ja Nakkilaa aina Nakkilan Tervasmäelle asti, sekä
Noormarkun ja Porin välille Porin koillispuolella. Lisäksi Nakkilan keskusta on
keskusta-asumisen ja -palveluiden kehittämisen kohde. Rakennemallin tavoitekuvassa 2020 korostuu taajamien täydentyminen ja tiivistyminen sekä kyläasumisen kehittyminen. Tulevaisuuden Pori tiivistyy asumisrakenteeltaan ja
asuntotarjonta keskittyykin palvelukeskusten läheisyyteen. Yleiskaavan suunnittelussa huomioidaan Nakkila osana Porin kehittyvää kaupunkiseutua (matkaaika alle puoli tuntia Porista).
Elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksistä rakennemallin raportissa mainitaan
mm. monipuolisten, kilpailukykyisten tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen
ja niihin liittyvien seudullisten sijoittumispalvelujen kehittäminen ja systemaattinen käyttö, alueen logistiikan toimivuuden kehittäminen, joukkoliikenteen
palveluiden parantaminen erityisesti työssäkäyntiliikenteen näkökulmasta. Rakennemallissa Nakkilaan on osoitettu uusia ja täydentyviä yritys- ja elinkeinoalueita valtatien 2 varteen keskustan tuntumaan ja Harjavallan rajan tuntumaan Lammaisiin. Ruskilan yritysalue on nimetty Metallilaaksoksi paikallisesti
merkittävänä yritys- ja elinkeinoalueena, Suominen yhtiöt on rakennemallissa
osoitettu kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä yrityksenä ja Satakunnantien varren yritysalueet paikallisesti merkittävänä yritys- ja elinkeinoalueena.
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Valtatie 2 on kehitettävä joukkoliikennekäytävä ja ensisijaisesti kehitettävä valtatie. Rata on osoitettu ensisijaisesti kehitettäväksi junayhteydeksi. Nakkilan
mahdollisen aseman (junat eivät nykyisin pysähdy Nakkilassa) ympärillä on väestöä vuoden 2008 tilastojen mukaan 1 km säteellä asemasta 1616 henkeä ja
2 km säteellä 3011 henkeä.
Liikenteen osalta on esitetty kuusi tavoitetta, joista kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta merkittäviä ovat liikenneväylärahojen lisääminen, liikenneturvallisuuden parantamisen osalta kevyen liikenteen ja muiden turvallisuushankkeiden toteutuksen edesauttaminen, liikenteen päästöjen hallittu vähentäminen
sekä laaja-alaisen yhteistyön lisääminen. Liikenteen päästöjen vähentämisen
keinoina kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittäminen nousevat keskeisesti esille. Toimiva ja asukkaita hyvin palveleva liikenneverkko tarkoittaa kävelyn ja pyöräilyn osalta kevyen liikenteen hyviä olosuhteita sekä yhtenevää
verkkoa erityisesti kuntakeskusten välillä. Kevyen liikenteen väylät ovat myös
suosittuja liikuntapaikkoja, minkä vuoksi niiden kattavuuteen ja pyöräilyreitteihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Yhtenä kävelyn ja pyöräilyn edistämiskeinona tuodaan esille taajama-alueiden tiivistäminen ja täydennysrakentaminen yhteistyössä kuntien kesken.
Lisäksi rakennemallissa huomiota kiinnittää kehitettävä virkistysalue Kokemäenjoen varressa koko matkan Porista Huittisten ja Kauvatsan Puurijärvelle asti.
Seudun profiloitumis- ja vetovoimatekijöinä nähdään erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet, tasokas kaupunki- ja keskusta-asuminen, jokien varsi- ja meren läheisyys, loma-asuminen ja ympärivuotinen asuminen, koerakentamisalueet, teknologian käyttö vanhusten palveluasumisessa, elinvoimaiset
kylät ja maaseutuasuminen.
Rakennemallin liitekartassa Latautuminen on nostettu esille Nakkilan kohdalla
maisemalliset arvot (peltoalueet ja jokilaakso) sekä seudulliset kevyen liikenteen kehittämisen yhteystarpeet Ulvilan suuntaan molemmin puolin Kokemäenjokea ja Harjavallan suuntaan joen eteläpuolella. Muita uusia kevyen liikenteen
yhteyksiä on osoitettu Masiantien varteen ja Hormistontien varteen Tattaran ja
Hormiston välille. Tervasmäki on osoitettu kehitettävänä virkistysalueena Kokemäenjokilaakson virkistysalueen lisäksi.
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Kuva 4. Ote Porin kaupunkiseudun rakennemallin 2020 (19.1.2011) liitekartasta Latautuminen,
pienennös (ei mittakaavassa).

2.2.4

Yleiskaava ja asemakaavat
Voimassa olevan Nakkilan oikeusvaikutteisen taajamaosayleiskaavan (vahv.
31.5.1993) keskeisiä maankäyttöratkaisuja ovat olleet asuinalueiden laajentaminen valtatien ja joen välisellä vyöhykkeellä sekä joen koillispuolella. Teollisuudelle (T) on varattu uudet kasvualueet Tervasmäeltä ja Lammaisista valtatien liittymien tuntumasta, mutta näiden osalta osayleiskaava jäi aikanaan
vahvistamatta. Palvelujen kehittäminen on keskittynyt keskusta-alueelle (C),
jota on laajennettu Porintien ja uuden Satakunnantien varteen.
Osayleiskaavalla tavoiteltiin taajaman nauhamaisen rakenteen korostamista
uusien joen suuntaisten yhteyksien toteutuessa. Maatalouden harjoittamiseen
tarkoitetut alueet on osayleiskaavalla suojattu sellaisilta rakentamisen aiheuttamilta pysyviltä muutoksilta, jotka vaikeuttavat maatalouden harjoittamista.
Voimassa oleva taajamaosayleiskaava ulottuu pohjoisessa Ulvilan ja etelässä
Harjavallan kaupungin rajalle, idässä Kokemäenjoen idänpuoleisen taajamaasutuksen rajalle ja lännessä valtatie 2 länsipuolelle.
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Nakkilan taajamaosayleiskaava 2010, pienennös (ei mittakaavassa). Nyt yleiskaavaa laaditaan tätä
laajemmalle alueelle.

Vuosien 2007-08 aikana laadittiin taajamaosayleiskaavan pohjaksi tavoitekartoitus ja suunnittelutarpeen selvitys. Kartoituksen ja selvityksen perusteella
todettiin, että taajamaosayleiskaavan tarkistamisen yhteydessä yleiskaavaaluetta tulee laajentaa luoteeseen, valtatien 2 länsipuolelle.
Nyt laadittavan yleiskaavan tavoitteena on kunnan sisäisten maankäyttötarpeiden lisäksi painottaa erityisesti kunnan keskeistä asemaa Kokemäenjoen
laakson monikeskuksisessa yhdyskuntarakenteessa.
Asemakaavat
Suunnittelualueelle sijoittuu kolme toisistaan erillistä asemakaavoitettua aluetta: Keskusta, Ruskila ja Lammainen. Etäisyys keskustasta Ruskilan kaavoitetun alueen keskelle on katu- ja tieverkkoa pitkin noin 4 km ja Lammaisiin
noin 8 km.
Nakkilassa on voimassa noin 60 kpl eri-ikäisiä asemakaavoja. Vanhin asemakaava on laadittu vuonna 1959. Asemakaavoitettua aluetta on noin 860 ha.
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Teollisuusalueita on asemakaavoitettu pääasiassa radan ja valtatien vaikutusalueelle kaikilla mainituilla asemakaava-alueilla. Keskustan asemakaavaalueen laajimmat teollisuusalueet on asemakaavoitettu valtatien 2 ja Satakunnantien ja radan väliselle alueelle. Palveluiden ja julkisen hallinnon alueet
sijoittuvat Nakkilan keskustassa pääosin Porintien, Kauppatien ja Kirkkotien
varsille. Lisäksi palveluita on Ruskilassa keskustan pohjoispuolella ja Viikkalassa Kokemäenjoen itäpuolella. Viime vuosina asuinalueita on asemakaavoitettu pääosin kunnan pohjoisosassa Ruskilaan ja eteläosassa Soinilaan. Virkistyspalvelut on keskitetty pääosin Kokemäenjoen varteen Arantilaan. Asemakaava-alueelle sijoittuu myös luonnonsuojelualueita. Taajamarakennetta jäsentää monin paikoin itä-länsisuuntaiset merkittävien peltoalueiden vyöhykkeet.
Keskustan läheiset asemakaava-alueet ovat pääosin toteutuneet. Satakunnantien tuntumassa on rakentumattomia teollisuusalueita.

Kuva 6.

Nakkilan Keskustan asemakaavayhdistelmä vuodelta 2008, pienennös (ei mittakaavassa).
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Nakkilan Lammaisten asemakaavayhdistelmä vuodelta 2007, pienennös (ei mittakaavassa). Kaava-alueen itäosassa on käytöstä poistetun jätevedenpuhdistamon yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevaa aluetta (ET).

Lammaisiin (kuva edellä) on asemakaavoitettu lähinnä pientaloaluetta ja radan varteen teollisuusaluetta. Asuinrakentaminen (Huopila) on toteutunut
vain osittain, eikä teollisuusalue ei ole rakentunut ollenkaan. Kaavoitetun alueen pohjoisosassa sijaitsee Kukonharjan koulu ja itäosassa vesivoimalaitos.
Ruskilan asemakaavoitettua aluetta (kuva jäljempänä) halkoo junarata. Ruskilassa teollisuusalueet sijoittuvat Ruskilantien eteläpuolelle, junaradan molemmin puolin ja pientaloasutus pääosin Ruskilantien pohjoispuolelle. Asemakaavoitetut alueet ovat hyvin toteutuneet, muutamia yritystontteja on vielä
rakentumatta. Ruskilan koulu ja vanhainkoti sijaitsevat Porintien itäpuolella.
Liite 2

Asemakaavayhdistelmä, toteutumattomat rakennuspaikat
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Kuva 8.

2.2.5

Selostus
25 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

Nakkilan Ruskilan asemakaavayhdistelmä vuodelta 2007, pienennös (ei mittakaavassa).

Muut suunnitelmat
Nakkilan kunta on hyödyntänyt asemakaavamuutoksissa seuraavia keskustaa
koskevia suunnitelmia:
o Nakkilan keskustasuunnitelma: Tampereen teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin osasto, Yhdyskuntasuunnittelun laitos, Anne Sandelin, 1998
o Nakkilan keskustaajaman yleissuunnitelma ja siihen liittyvä kaupallinen ja
toiminnallinen tarkastelu, valtuusto 17.4.2001 § 15
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Rakennusjärjestys
Nakkilan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2002 ja muutoksia
on tullut voimaan 1.1.2006 ja 1.8.2011.

2.2.7

Rakennuskiellot
Nakkilan valtuusto päätti 26.1.2009 § 29 hyväksyä Nakkilan kunnan taajamaosayleiskaavan 2010 laajentamisen Selkätien ympäristöön Leistilänjärven
pohjois- ja koillispuolelle. Samalla valtuusto päätti, että MRL:n 38 §:n tarkoittama rakennuskielto sekä MRL:n 128 §:n tarkoittama toimenpiderajoitus ovat
voimassa 31.12.2011 saakka kuitenkin niin, että rakennuskielto ei koske
maatalousrakennuksen, talousrakennuksen eikä enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen korjaamista tai sen vähäistä lisärakentamista. Lisäksi
valtuusto on päättänyt kokouksessaan 7.11.2011 (§ 40), että rakennuskielto
ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä. Valtuusto on päätöksellään
13.6.2011 jatkanut rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta 28.2.2013 asti.
Valtuusto on päätöksellään 24.9.2012 (§ 32) uudelleen jatkanut rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta 31.12.2013 asti. Valtuusto on päätöksellään
7.4.2014 § 18 päättänyt jatkaa rakennus- ja toimenpidekieltoa 31.12.2014
saakka.

2.2.8

Pohjakartta
Kaavoituksen pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen maastotietokantaa, käyttöoikeuslupa nro MML/VIR/PISA/031/08.

2.3

Maanomistus
Osayleiskaava-alueella on julkisten tahojen sekä yksityisten omistamia maita.
Kunnalla ei ole laajalti maanomistusta, joten yleiskaavan laadinnassa on
huomioitava myös vaihtoehtoiset mahdollisuudet maanhankintaan.
Liite 4

Kunnan maanomistus

Seurakunnan omistamat maa-alueet Nakkilassa ovat Kirkkomaa 33:0 ja Laurila 2:17. Osa Kokemäenjoen rannoista on yhteisomistuksessa (liite 4b).
2.4

Väestö ja asuminen
Porin seutukunta on Suomen seitsemänneksi suurin 11 kunnan ja lähes 140
000 asukkaan seutukunta. Porin seudun taajama-väestön suhteellinen kasvu
on Suomen suurinta. Taajamaväestön määrä kasvoi vuosina 2000-2005
10,2%. Porin seudun kiinteä taajamarakenne luo hyvät edellytykset kestävän
kehityksen mukaiselle maankäytön suunnittelulle ja yhteistyölle. Kaupunkiseutu
on väestöpohjaltaan yli puolet Satakunnasta ja seutukunnan merkitys sekä
painoarvo ovat selkeästi maakunnallisia. Seutukunnan väestökehitys on ollut
edelleen lievästi negatiivista viimeisen viiden vuoden aikana. Väestökehityksessä on kuitenkin nähtävissä positiivista kehitystä. Vähenevä kehitys on hidastunut edelliseen viiden vuoden jaksoon verrattuna. Merkittävää on, että keskuskaupunki Porin väestö on viimeisinä vuosina kasvanut. (Lähde: Porin seudun
PARAS kaupunkiseutusuunnitelma, 2008.)
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Satakunnan Aluerakenne -selvityksen mukaan Nakkilan 5 832 asukkaasta (v.
2005) asui 4229 taajamissa eli taajamaväestön osuus on 73 %. Kylissä asuu
17 % (n. 991 as) ja haja-asutuksen osuus on 10 % (583 as). Taajaman asukastiheys oli samana vuonna 218 as/km2, asukastiheys koko kunnassa 35
as/km2. Koko Satakunnan väestöstä 80 % asuu taajamissa.
V. 2005

% väestöstä

Asukkaita

Taajama

73 %

4229

Kylät

17 %

991

Haja-asutus

10 %

583
Yhteensä 5832

Satakunnan kylät –selvityksen mukaan Nakkilan kunta kuuluu kehitystyyppiin
vanhat teollisuuskeskukset, joita Nakkilan lisäksi Satakunnassa ovat Eura,
Harjavalta ja Rauma. Nakkilan kunnan pinta-alasta 53,2 % on metsää, 35,9
% peltoa, vesistöä 1 % ja suota 0,9 %. Rakennettu ympäristö kattaa noin 9
% kunnan pinta-alasta.
2.4.1

Väestökehitys, asumisväljyys ja huoltosuhde
31.12.2012 Nakkilan väkiluku oli 5 747, väkiluvun muutos 2011-2012 oli
0,6%. 31.12.2010 Nakkilan väkiluku oli 5788, kasvua 2009-2010 oli 1,3 %
(koko maan keskiarvo 0,4 %). Vuonna 2006 väkiluku oli 5768 asukasta. Väestön määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla viime vuodet. Tilastokeskus ennustaa Nakkilan väkiluvun olevan vuonna 2025 5846 asukasta ja kaavan tavoitevuonna 2035 5768 asukasta.
Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys
jatkuisi toteutuneen kaltaisena myös tulevaisuudessa. Koska ennusteet perustuvat menneeseen kehitykseen voi toteutunut kehitys erota ennusteesta. Tilastokeskuksen ennuste sisältää luonnollisen väestömuutoksen ja muuttoliikkeen. Kunnan väestökehitys on ollut tilastokeskuksen ennustetta positiivisempaa.
Taulukko 1. Nakkilan väestöennuste ja toteutunut väkiluku (Satamittari,
2012).

2011

2012

2013

2015
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2025

2030

2035

2040

5780

5797

5808

5819

5840

5846

5819

5768

5703

Vuonna 2010 väestön huoltosuhde oli 0,63 huollettavaa jokaista huoltajaa
kohden. Väestöennusteen mukaan huoltosuhde on vuonna 2025 jo 0,85. Porin
seutukunnassa huoltosuhde oli vuonna 2010 0,58 ja vuonna 2025 ennusteen
mukaan 0,81. Koko Satakunnan alueella vuoden 2010 huoltosuhde oli 0,57, ja
sen on ennustettu vuonna 2025 nousevan lukuun 0,81.
Taulukko 2. Nakkilan väestön ikärakenne 31.12.2012 (Tilastokeskus).
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2.4.2

Asuminen
1.1.2012 Nakkilan taajama-aste oli 74,2 % (koko maassa 84,6 %).
Yleisen kehityksen mukaisesti asuntokuntien koko pienenee myös Nakkilassa.
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 1-3 henkilön talouksien määrä oli
Nakkilassa lähes 84 % ja tätä suurempia asuntokuntia on vain 10,4 % (vastaava luku vuonna 2000 oli 20,5%). Asuntokuntien koon kehitys 1990 - 2009
selviää seuraavasta kuvasta.
Nakkilan asuntokuntien koot 1990-2009

35,5

2009

36,2

12

10,4
1 henk.

2000

31,2

32,7

15,4

2 henk.

20,5

3 henk.
4 henk.

1990

25,3

0%
Kuva 9.

29,1

20 %

40 %

18,2

60 %

27,2

80 %

100 %

Nakkilan asuntokuntien jakauma koon mukaan 1990-2009 (Tilastokeskus 2010).

Tilastokeskuksen mukaan Nakkilassa oli asuntoja yhteensä 2 869 kpl vuonna
2005 ja 2 642 vuoden 2012 lopussa. Näistä suurin osa on ollut erillispientaloja
(2 068, 72,1 %), rivi- ja ketjutaloja 363 (12,7 %) sekä kerrostaloja 378 (13,2
%). Tilastokeskuksen listauksessa vuonna 2009 yleisin asumismuoto oli edelleen erillispientalo, 74 % asuntokunnista. Erillisten pientalojen osuus asuntokuntien jakaumassa on pysynyt hyvin tasaisena vuodesta 1990 vuoteen 2009,
vaikka asuntokuntien henkilömäärä onkin vähentynyt koko ajan. Vuonna
2009 13 % asuntokunnista asui rivitalossa, ja 11 % kerrostalossa.
Nakkilan asuntokuntien jakauma asumismuodoittain
1990-2009
100 %
90 %
80 %
70 %
Muu tai tuntematon

60 %

Asuinkerrostalo

50 %

Rivi- tai ketjutalo

40 %

Erillinen pientalo

30 %
20 %
10 %
0%
1990

Kuva 10.

2000

2005

2009

Nakkilan asuntokuntien jakauma asumismuodoittain 1990-2009 (Tilastokeskus 2010).
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Nakkilassa oli vuonna 2009 yhteensä vain 67 loma-asuntoa. Loma-asuminen
on vähäistä: vuoden 1990 jälkeen määrä on lisääntynyt vain kahdella asunnolla.
2.4.3

Kunnan väestötavoite
Yleiskaavan mitoitus perustuu kunnan itse laatimaan väestötavoitteeseen, joka poikkeaa Tilastokeskuksen trendiennusteesta. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen
menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten,
sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen. Laskelmat ilmaisevat lähinnä sen,
mihin väestökehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen kaltaisena. Niitä ei siis tule
tulkita vääjäämättä toteutuvana kehityksenä. Väestöennusteen tehtävä on
tarjota päättäjille työkaluja sen arvioimiseksi, tarvitaanko toimia, joilla kehitykseen voidaan vaikuttaa. Väestöennuste on laadittu koko maan osalta vuoteen 2060 ja alueittain vuoteen 2040 asti. Väestöennusteessa oletetaan, että
syntyvyys ja muuttovoitto ulkomailta pysyvät havaitulla tasolla ja kuolevuuden aleneminen jatkuu havaitun kaltaisena. (Tilastokeskuksen www-sivut,
2013.)
Nakkilan väestökehityksen positiivisuuteen uskotaan mm. kunnan sijainnin
takia (Poriin 20 min, Nakkila Kokemäenjokivarren nauhataajamarakenteen
keskellä, hyvien liikenneyhteyksien varrella). Myös seudullinen muuttoliike laitamilta seudun kaupunkikeskustaa (Poria) kohti ja muuttoliike hajaasutusalueelta keskustaajamiin lisää suunnittelualueen väestön kasvua. Lisäksi yleiskaavan mitoituksessa tulee huomioida maapolitiikka. Kunnalla on oltava vaihtoehtoisia asuin- ja yritysalueita maapolitiikan toteuttamiseksi, koska
jollakin alueella voi maanhankinnassa tulla vaikeuksia. Kunnassa on tehty
päätös viemäriverkoston laajentamisesta kymmeneen potentiaaliseen viemäröintikohteeseen.
Kunta tavoittelee väestön lievää kasvua ja tätä tukee viime vuosien tonttien
kysyntä. Kunnan arvion mukaan väkiluku Nakkilassa nousee 6 000 asukkaaseen v. 2025 ja 6200 asukkaaseen v. 2035 (taulukko ja kaavio alla), kun väkiluku oli 2011 5780 asukasta. Kunta tavoittelee keskimäärin 17 uutta asukasta vuotta kohden eli noin 420 uutta asukasta.

Taulukko 3. Nakkilan kunnan väestönkehitysarvio 2040 asti (Nakkilan kunta 2011).
2000
2005
2010

6030
5834
5770
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2020
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6200
6000
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5400
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2025

2030

2035

2040

Taajama-aste on todennäköisesti kasvussa, kun väestön ikääntyessä muuttoliike suuntautuu kyliltä ja haja-asutusalueilta keskustaan.
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2.4.4

Kunnan tonttivaranto ja kasvualueet
Satakuntaliiton Satakunnan aluerakenne (2008) ja Satakunnan kylät (2006) selvityksissä Nakkilassa on keskustaajaman lisäksi neljä huomattavampaa kylää, joissa on myös palveluita: Ruskila, Viikkala, Lammainen ja Tattara.
Tonttivaranto
Alkuvuonna 2011 Nakkilan kunnalla oli tarjota 40 asemakaavoitettua asuintonttia. Asuintontteja Nakkilan kunta luovuttaa keskimäärin 2-5 vuodessa.
Nykyisten asuintonttien on arvioitu riittävän vuoteen 2015 asti. Osa tonteista
sijoittuu pelloille, eikä niillä ole kysyntää. Metsäiset tontit myydään yleensä 12 vuodessa loppuun. Uusia asuintontteja valmistuu n. 12 kappaletta, pääasiassa asemakaavoitettavalle Säkkimäen ja Soinilan alueille.
Taulukko 4. Vapaat asemakaavoitetut pientalotontit 4/2011
Alue

Vapaita tontteja (kpl)

Myllärintien asemakaava

2

Soinilanrinne

1

Pikkukartanon alue

3

Viikkalan Salmisen alue

5

Arantila, Penttalan alue

4

Viikkalan Parkkalin alue

6 (joista 2 kpl AR)

Lammaisten Huopilan alue

4

Vappulan alue

3 (AR)

Soinilan alue, Soinilantie ak ja akm

12

yhteensä

40 kpl (joista 5 kpl AR)

Alkuvuonna 2011 Nakkilan kunnalla oli tarjota 3 kaupan ja teollisuuden tonttia. Yritystontteja Nakkilan kunta luovuttaa keskimäärin 1-2 kpl vuodessa.
Kaupan ja teollisuuden tonttien osalta on nykyisen tarjonnan arvioitu riittävän
kahdeksi vuodeksi. Myös teollisuustonttien osalta kysyntää on kovapohjaisista
alueista. Uusia aluevarauksia osoitetaan yleiskaavassa valtatien 2 tuntumaan.
Yleiskaavaluonnosta laadittaessa on kevään 2011 aikana yhteistyössä kunnan
kanssa selvitetty alueet, joilla asemakaava on toteutumatta. Suurin osa toteutumattomista asemakaavoitetuista asumisen alueista sijoittuu yksityisten
omistamille maille.
Liite 2
2.5

Asemakaavayhdistelmä, toteutumattomat rakennuspaikat

Palvelut
Satakunnan aluerakenne –selvityksessä (Satakuntaliitto, 2008) on todettu
Nakkilan kunnasta seuraavaa:
Nakkila on Porin vaikutusalueen lähivyöhykkeen pieni kunta. Päivittäistavara-asioinneissa saavutetaan edelleen lähes 60 % taso ja erikoistavaroitakin on saatavana jonkin verran puhelimista rakennustarvikkeisiin,
optiikkaan kirjoihin ja kodintekniikkaan asti. Päivittäistavaroissa Pori vie
noin 25 % osuuden, joka johtuu Porissa työssäkäyvistä. Naapurikunnat
saavat myös vajaan 10 % osuudet. Erikoistavaroissa Pori vie yli 70 %
asioinneista, Nakkilaan jää vajaa 15 % ja Harjavaltaan ja Ulvilaan va-
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jaan 10 % osuudet. Palveluissa Nakkilan oma osuus on yli 60 % ja loput
haetaan Porista. Nakkilassa on tarjolla etenkin pankki-, vakuutus-, liikunta- ja julkiset terveydenhoitopalvelut.
Maakuntaliiton Kauppa Satakunnassa -selvityksessä on todettu, että Nakkilan
päivittäistavaran myymälät sijoittuvat kunnan keskustaan. Monipuolisia erikoistavarakaupan palveluita sijoittuu hieman hajanaisemmin taajamavyöhykkeelle. Nakkilan päivittäistavarakaupan myymälät riittävät kattamaan Nakkilan väestön päivittäistavarakaupan tarpeet myös tulevaisuudessa.
Edelleen Kauppa Satakunnassa –selvityksen mukaan päivittäistavarakaupan
myymälöitä Nakkilassa on kolme. Päivittäistavaran ostovoiman kasvun vuodesta 2007 vuoteen 2025 on arvioitu olevan nollasta kahteen miljoonaa euroa, ostovoima vuonna 2007 on ollut 16 miljoonaa euroa. Erikoistavaran ostovoiman kasvun arvioidaan olevan vastaavalla ajanjaksolla 2-7 miljoonaa euroa, vuonna 2007 erikoistavaran ostovoima on ollut Nakkilassa 19 miljoonaa
euroa. Kuten selvityksessäkin on todettu, ostovoiman alueelliseen suuruuteen
vaikuttavat monet tekijät kuten alueen oma palvelutarjonta, asukkaiden ostokäyttäytyminen, etäisyys lähimpään keskukseen, liikenneyhteydet, työpaikkojen sijainti, henkilöautonomistus, kesäasutus, turistien määrä, varuskuntien
sijainti ja ohikulkeva liikenne.
Liite 10
2.6

Palvelut

Työpaikat ja elinkeinorakenne
Valtakunnallisesti katsoen Porin kaupunkiseudulla on hyödyntämätöntä potentiaalia. Kokemäenjokilaaksoon on muodostunut Suomen mitassa merkittävä
Kokemäenjokilaakson nauhamainen taajama- ja teollisuuskeskittymä. Keskuskaupunki Pori on Satakunnan pääkaupunki ja useiden maakunnallisten
palveluiden sekä verkostojen keskuspaikka. Porin seudulla on runsaasti vahvasti vientivetoista teollisuutta, jonka tukena ovat Suomen suurimpiin kuuluva
satama, vireä lentokenttä sekä maantie- ja rautatieyhteydet, joita tulee edelleen jatkuvasti kehittää. Vahvan teollisuuden lisäksi palvelusektori on kasvanut merkittävästi viime vuosina. (Lähde: Porin seudun PARAS kaupunkiseutusuunnitelma, 2008.)

2.6.1

Elinkeinorakenne
Satakunnan aluerakenne -selvityksessä on todettu Nakkilan kunnassa olleen
työpaikkoja 1 812 (v. 2005) ja työpaikkajakauman: alkutuotanto 6 %, jalostus 46 % ja palvelut 46 %, muut 2 %. Elinkeinorakenteen muutoksesta voidaan todeta, että teollisuuden (D) osuus on vähentynyt suunnilleen saman
verran kuin yhteiskunnallisten palvelujen (L-Q) osuus on kasvanut vuosien
1998 - 2008 välillä. Rakentamisen (F) ja rahoituksen ja liike-elämän palveluiden (J-K) osuudet ovat myös kasvaneet. Vuonna 2009 elinkeinorakenne jakautui seuraavasti: alkutuotanto 6,3 %, jalostus 44,2 %, palvelut 47,7 % ja
muut toimialat 1,8 %. Verrattuna 2000-luvun alun tilanteeseen alkutuotannon
osuus on pienentynyt 2,7 prosenttiyksikköä, jalostuksen osuus on pienentynyt
3,7 prosenttiyksikköä,, palveluiden osuus on noussut noin 7 prosenttiyksikköä.
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Nakkilan elinkeinorakenne 1998-2008
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Lähde: Tilastokeskus ja TuKKK, Porin yksikkö, 2010

Kuva 11.

2.6.2

Nakkilan elinkeinorakenne 1998-2008 (Satamittari 2010).

Työpaikat
Tilastokeskuksen tilastot kertovat (luvut seuraavassa taulukossa), että työvoiman määrä on lievästi laskusuuntainen Nakkilan kunnassa. Työllisten määrä on lievästi kasvanut vuosien 2005 - 2008 välillä ja työttömien määrä samalla laskenut. Vuoden 2009 tilaston mukaan työllisten määrä on taas laskenut vuodesta 2008, ja samaan aikaan työttömien määrä on kasvanut.
Taulukko 5. Nakkilan työvoima 2005-2009 (Tilastokeskus 2010).
2005

2006

2007

2008

2009

Työvoima

2671

2626

2632

2656

2568

Työlliset

2275

2289

2366

2375

2229

396

337

266

281

339

Työttömät
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Nakkilan työpaikkojen toimialarakenne 1996-2008
60 %

50 %

46,7 %

47,9 %

47,9 %

47,1 %
43,4 %

41,4 %

41,5 %

47,1 %

46,5
45,8
% %

47,0 %
45,8 %

43,4 %

40,7 %

40 %

Alkutuotanto, %-osuus
Jalostus, %-osuus
Palvelut, %-osuus
Toimiala tuntematon, %-osuus

30 %

20 %

10,0 %

9,0 %

8,7 %

10 %

7,0 %
1,9 %

2,4 %

2,0 %

6,9 %
2,5 %

6,6 %

6,2 %
2,5 %

1,5 %

0,5 %

0%
1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Lähde: Tilastokeskus ja TuKKK, Porin yksikkö 2010

Kuva 12.

Nakkilan työpaikat toimialoittain 1996 - 2008 (Satamittari 2010).

Tilastokeskuksen mukaan Nakkilassa oli 1842 työpaikkaa vuonna 2008. Työpaikkojen jakaumassa toimialoittain huomataan vuoden 2004 tilastossa palvelujen osuuden ohittaneen jalostuksen. Alkutuotannon osuus on vähentynyt
noin 10 prosentista 6,6 prosenttiin. Vuonna 2008 työpaikkoja oli eniten teollisuudessa (551), palveluissa (844) sekä rakennusalalla (282). Työpaikkaomavaraisuusaste oli tuolloin 77.6 % ja työttömyysaste 9,0 %. Työttömyysaste oli
vuonna 2009 11.7 %.
Nakkilassa oli vuonna 2009 yhteensä 353 yritystä. Eniten yrityksiä on rakennusalalla, teollisuudessa sekä vähittäis- ja tukkukaupassa. Suurimpia työllistäjiä ovat Nakkilan kunta, Suominen Kuitukankaat Oy, Nakkila Works Oy, Teijo Pesukoneet Oy, Sampo-Components Oy, Nakkilan Pyörä ja Mopo Oy, Reikko Oy, Ruoppaus P. Suominen Oy, Siivous Rannikko, ST Satakunnan Tilitoimisto Oy ja Temal Oy.
Porin seutukunnan alueella yrityksiä oli vuonna 2009 yhteensä 8 170. Vuonna
2008 eniten ihmisiä työllistivät yhteiskunnalliset palvelut (18 633), teollisuus
(11 597) sekä rahoitus- ja liike-elämän palvelut (7 767), työpaikkoja oli yhteensä 56 453. Porin seutukunnan työttömyysaste oli vuonna 2009 11.6 %.
Koko Satakunnassa oli vuonna 2009 yrityksiä 14 046. Työpaikkoja oli vuonna
2008 yhteensä 95 554. Satakunnan työttömyysaste oli samana vuonna 8.9
%.
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Työpaikkojen jakautuminen Nakkilassa toimialoittain vuonna 2008,
%
Maa-, metsä- ja kalatalous
Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-,
viemäri- ja jätehuolto
Teollisuus
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi;
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Informaatio ja viestintä
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Kiinteistöalan toiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallintoja tukipalvelutoiminta
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen
sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv.
Muut palvelut
Toimiala tuntematon
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2.6.3
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Nakkilan työpaikkojen jakautuminen v. 2008 (Tilastokeskus).

Työssäkäyntialue ja pendelöinti
Satakunnan aluerakenne –selvityksen mukaan Nakkilan työllisen työvoiman
määrä oli vuonna 2003 2 348 henkilöä, joista puolet oli oman kunnan ulkopuolella työskenteleviä (1 174), toisesta kunnasta Nakkilaan töihin tulevia 738
ja Nakkilan työpaikkaomavaraisuus 81 %. Eniten Nakkilasta käydään töissä
Porissa ja Ulvilassa (noin 600 henkilöä) ja toiseksi eniten Harjavallassa (noin
200 henkilöä). Nakkilan ulkopuolelta tuli kuntaan työntekijöitä eniten Porista,
Ulvilasta ja Harjavallasta.
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Maisema
Yksityiskohtaisempi Nakkilan taajamaosayleiskaavaa varten laadittu maisemaselvitys on valmistunut 2011 maaliskuussa (Niina Uusi-Seppä ja Risto Vilen, 2011).

2.7.1

Maisemarakenne
Maisemarakenteeltaan selvitysalue jakautuu alavaan jokilaaksoon viljelymaineen ja sitä reunustaviin metsäisiin selänteisiin. Muinaisen merenlahden paikalle on muodostunut selkeä maisematila, jonka keskellä kulkee Kokemäenjoki.
Korkeuserot ovat suhteellisesti pieniä, mutta maisemasta voidaan erottaa
pienipiirteisesti toisistaan eroavia elementtejä. Ympäröivästä maastosta erottuvia, korkeampia selänteitä muodostavat Leistilänjärven koillispuolen diabaasi- ja hiekkakiviselänteet, sekä Anolan peltoaukeiden koillispuolelta alkava
kumpumoreeniselänne. Selänteet noudattelevat 7000 vuotta sitten viime jääkauden lopun luonnonvoimien muokkaamaa luode-kaakkosuuntaisia ruhjelinjoja ja vyöhykkeisyyttä. Tämä maastonmuotojen suuntautuneisuus erottuu
selvästi paitsi selänteissä, myös niiden välisissä tasamaiden laaksoissa ja niihin uurtuneessa Kokemäenjoessa. (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011. Nakkilan
osayleiskaava-alueen maisemaselvitys.)
Alueen keskiosaa halkova Kokemäenjoki jyrkkine rantatörmineen hallitsee
maisemaa yhdessä ympäröivien viljelyaukeiden kanssa. Peltoalueita rikkovat
hienojakoiseen maaperään syvään uurtuneet pikkujoet ja ojat. (Uusi-Seppä ja
Vilen, 2011. Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys.)
Joen koillispuolella avautuvat Viikkalan ja Anolan laajat viljelykset. Anolan aukean koillispuolella pellot vaihtuvat metsämaaksi maaston kohotessa hiekkakivialueen ja peruskallion rajapinnalla. Laajimmat avoimet peltoalueet löytyvät Tattaran ja Leistilän kylien alueilta kunnan keskustan eteläpuolelta. Alueen tasaisuutta rikkovat vain savi- ja hiesulaakson hienojakoiseen maaperään
mutkittelevat uomansa uurtaneet Palo- ja Tattaranjoet. (Uusi-Seppä ja Vilen,
2011. Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys.)
Viljelyaukeita löytyy myös Soinilasta ja keskustan jälkeen luoteen suuntaan
aina Ruskilaan saakka. Vesistöjen pinta-ala on selvitysalueella hyvin pieni.
Alueen halki virtaava Kokemäenjoki muodostaa ainoan merkittävän vesistön.
(Uusi-Seppä ja Vilen, 2011. Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys.)

2.7.2

Maiseman erityispiirteet ja arvokohteet
Nakkila kuuluu maisemamaakuntajaossa Lounaismaahan ja siinä AlaSatakunnan viljelyseutuun. Maisematyypiltään Nakkila on maaseutumaisemaa. Maisemakuvaa hallitsevat peltomaisemat, joita elävöittävät talonpoikaistalot.
Kokemäenjoki hallitsee ja jakaa aluetta luoden oman ainutlaatuisen ominaispiirteensä maisemakuvaan. Joki on kovertanut reittinsä syvään hiedasta ja
hiekasta koostuvaan maaperään. Kokemäenjoki virtaa Nakkilan alueella runsaan kymmenen kilometrin matkan. Nakkilan kohdalla joen arvoa nostaa vielä
se, että joesta on vapaa yhteys mereen, mikä mahdollistaa arvokalojen nousun Nakkilaan saakka. Muutoinkin jokiuoma on säilynyt muodoiltaan hämmästyttävän muuttumattomana ja on näin Kokemäenjoen harvoja suhteellisen
hyvin säilyneitä jokiosuuksia. (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011. Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys.)
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Nakkilan kirkko on paitsi maamerkki, myös identiteetti ja imagotekijä. Kirkon
lisäksi huomiota kiinnittää vesitorni. Valtatien varressa maamerkkinä voidaan
pitää Villilän kartanoa. Tärkeitä solmukohtia maisemassa ovat keskustaLeistilä –liittymä sekä Viikkalan risteys joen itäpuolella. Massiivinen eritasoliittymä meluvalleineen on selkeä maisemavaurio lähellä Villilän kartanoa. Muina
maisemavaurioin maisemaselvityksessä on mainittu maa-ainesten ottoalueet.
Joen koillispuolella maantien varrella on useita hiekkakuoppia, jotka näkyvät
tielle hyvin. Leistilänjärven koillispuolella on kallionottoaluetta historiallisen
Selkätien varressa. Ainoa turpeenottoalue Kurkelansuo sijaitsee valtatien 2
länsipuolella, Tattaran kylän eteläpuolella. Maisemavauriona voidaan pitää
myös Villilän kartanon ja junaradan kupeeseen syntynyttä teollisuusaluetta.
Toinen maisemaa hallitseva teollisuusalue on Suominen Oy, jonka tehdasalue
näkyy kirkonmäelle ja Kuritunmäelle. Jossain määrin jo aiheutuneita maisemavaurioita voidaan korjata puustolla. (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011. Nakkilan
osayleiskaava-alueen maisemaselvitys.)
Nakkilan maisemaselvityksen (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011) swot -analyysissä
on todettu seuraavaa:
VAHVUUDET









Paljon monipuolista ja arvokasta rakennusperintöä: kartanoita, talonpoikaistaloja,
teollisuusarkkitehtuuria, funktionalismia
Jokiluonto: Kokemäenjoki koskineen, kolveineen, rantalehtoineen ja sortumarantoineen
sekä mutkittelevat Tattaran- ja Palojoki lehtomaisine rantoineen
Avoimina säilyneet laajat peltomaisemat: Tattara-Leistilä-Masia, Anola-Viikkala,
Leistilänjärvi
Hyvin säilynyt historiallinen tieverkosto tienvarsimaisemineen
Lähellä sijaitsevat hyvät virkistysalueet (kalastusalueet, ulkoilumaastot)

UHAT












HEIKKOUDET





Keskustan taajamakuvan hajanaisuus
Muutamat maisemaa hallitsevat suuret teollisuuslaitokset
Maisemassa näkyvät maa-ainestenottoalueet
Voimaperäisen
metsätalouden
aiheuttama
metsärakenteen pirstoutuminen

MAHDOLLISUUDET
Avoimen peltomaiseman umpeutuminen rakentamisen tai pensoittumisen takia
Elinkeinorakenteen ja maatalouden muutoksesta johtuva vanhojen tuotantorakennusten
jääminen vaille käyttöä ja rappeutuminen
Rakennetun ympäristön ajallisen kerroksellisuuden ja eri aikakausien arkkitehtuurin
ominaispiirteiden häviäminen korjaus- ja muutostoimenpiteissä
Maisemaa hallitsevat uudet rakennelmat (suuret teollisuushallit, mastot, mainostornit,
voimalinjat)
Yhdyskuntarakenteen hajautuminen
Rantalehtojen liiallinen siistiminen arvokasta
kasvillisuutta poistamalla
Rantalehtojen maaston kuluminen ja roskaantuminen
Tulokaslajien leviäminen (mm. valkokarhunköynnös, jättipalsami)













Maiseman vahvuudet esiin matkailu- ja kuntamarkkinoinnissa
Uusien ympäristöselvitysten tunnetuksi tekeminen ja käyttäminen opetuksessa
ja tiedotuksessa, jolloin tietoisuus oman asuinympäristön arvoista
lisääntyy ja syntyy myös halu hoitaa sitä
Restaurointikisällikoulutuksen hyödyntäminen
rakennetun ympäristön
hoidossa
Huolellinen suunnittelu uusien asuinalueiden ja
teollisuusrakennusten
sijoittamisessa maisemaan
Maisemavaurioiden häivyttäminen esimerkiksi
puustoa istuttamalla tai
rakennusten väritystä muuttamalla.
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
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2.8

Rakennettu ympäristö ja muinaisjäännökset

2.8.1

Rakennetun kulttuuriympäristön erityispiirteet ja arvokohteet
Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaisemien arvoa määriteltäessä
puhutaan mm. historiallisista, rakennushistoriallisista, arkkitehtonisista, rakennusteknisistä, taiteellisista ja maisemallisista arvoista. Kohteen arvon
määrittämisessä käytetään vakiintuneita kriteerejä. Alueiden ja kohteiden hoito ja suojelu perustuu tunnistettuihin arvoihin ja niiden valtakunnalliseen,
maakunnalliseen tai paikalliseen merkittävyyteen. (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011.
Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys.)
Nakkilan osayleiskaavatyötä varten on laadittu rakennusinventointi vuosina
1992-93, ja inventointialuetta on laajennettu Nakkilan rakennusperinnekirjan
julkaisemista varten, 1994.
Uusin rakennuskannan inventointi on laadittu Niina Uusi-Sepän toimesta 2009
ja siinä olevia luokitustietoja on tarkistettu 2011 (Satakunnan Museo). Inventoinnissa kohteet on luokitettu A - suojeltaviksi kohteiksi, B – lievemmin suojeltaviksi kohteiksi ja C – kohteiksi, jotka voidaan jättää suojelun ulkopuolelle.
Kaavaselostuksen liitteenä on kohdeluettelo, jossa on esitetty ainoastaan A ja
B luokituksen kohteet, jotka osoitetaan yleiskaavassa suojelluiksi rakennuksiksi. Taulukon kohdenumerointi vastaa liitekartan numerointia.
Lisäksi maakuntamuseolta saadusta inventoinnista puuttuneet kohteet selvitettiin maakuntamuseon Pakki-sovelluksesta, näitä ovat:
A-luokan kohteet: Lääkärintalo (asunto), Ruskilan ala-aste, Vanha Paloasema.
B-luokan kohteet: Keskilä (kerrostalot), Kirjasto, Kirkonseudun koulu, Vesitorni, Viinikanrinne, Viinikanrinne I, Yhteiskoulu ja lukio sekä Pankkitontti.
Näiden kuvaukset on liitetty museon inventoinnin loppuun ja kohdenumerot
jatkettu edelleen juoksevana numerointina.
Liite 6
Myös
-

Rakennettu kulttuuriympäristö

maisemaselvityksessä on säilytettäviksi mainittu kohteet:
Lääkärintalo (asunto)
Ruskilan ala-aste
Vanha Paloasema
Peltonen Järvikyläntien arvoalueelta
Präskintien arvoalue kokonaisuudessaan
Puistokulma Vuohimäen arvoalueelta

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on määritelty
museoviraston inventoinnissa 2009. Suunnittelualueella olevat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on kuvattu seuraavan sivun
taulukossa.
Maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuuksia
on selvitetty Satakunnan Museon Pakki-sovelluksesta, koska kaikkia ei ole
huomioitu 2011 valmistuneessa maisemaselvityksessä (näitä koskeva taulukko jäljempänä valtakunnallisesti merkittävien rakennetun kulttuuriympäristökohteiden jälkeen).
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Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
(Lähde: RKY, 2009; www.rky.fi, Museovirasto.)
Nimi
Anolan kartano
(kulttuurimaisema)

Kuvaus
kohteeseen sisältyy: kartano, puisto, talousrakennus, kirkkosaari
Anolan kartanon päärakennus on uudemman kartanoarkkitehtuurin merkkiteos, johon
liittyy arvokas kartanopuisto.
Anolan kartano sijaitsee Kokemäen rantamaisemassa, missä joki haarautuu historiallisesti merkittävän Kirkkosaaren kohdalla. Arkkitehti Jarl Eklundin suunnittelema päärakennus on rakennettu 1937-1938 vanhan empirerakennuksen paikalle. Kaksikerroksisen tiilestä muuratun päärungon jatkeena ovat yksikerroksiset balustradikaitein reunustetut sivuosat, pääsisäänkäyntiä on korostettu pylväiden kannattelemalla altaanilla
ja puistosivua klassillisilla arkkitehtuuriaiheilla, tympanonilla, pilastereilla ja ranskalaisten ikkunoiden umpikaarikoristeilla. Kartanopihan varrella on yksikerroksinen alkujaan tilanhoitajan asuinrakennus samalta ajalta. Kartanoalueen muita merkittäviä rakennuksia ovat harmaakivestä ja tiilestä rakennetut karjasuojat ja meijeri.
Kokemäenjokeen liittyvän puiston sanotaan olevan peräisin 1600-luvulta. Maisemapuutarhan luonteen se on saanut 1870-luvulla ruotsalaisen puutarha-arkkitehti Kurt
Forsbergin toimesta ja nykyinen muoto on Paul Olssonin suunnittelema.
Perimätiedon mukaan Kirkkosaari olisi Ulvilan vanhan kirkon paikka.

Nakkilan kirkko
ympäristöineen
(taajama)

kohteeseen sisältyy: asuinkerrostalo, hautausmaa, kauppa- ja liikerakennus, kunnatalo, kirkko, koulu, lainamakasiini, siunauskappeli
Nakkilan taajaman ja teollisuuslaitosten yläpuolelle mäenkumpareelta kohoava Nakkilan kirkko on varhainen funktionalistinen kirkko ja kuuluu myös kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosten
valikoimaan. Kirkkoympäristöön kuuluu myös kunnan hallintoon liittyviä rakennuksia.
Arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelema Nakkilan kirkko on yksinkertainen suorakaide,
jota kattaa matala satulakatto. Kuoriosa ulkonee suorakaiteen päästä dynaamisena
kaarena. Pääsisäänkäynnin avarien portaiden vieressä kirkon lounaiskulmassa on erillinen korkeaan ristiin päättyvä torni. Arkkitehtuurin muodot ovat yksinkertaisia ja selkeitä, kokonaisuus massiivisen veistoksellinen. Yksilaivaisen kirkkosalin valaistus lankeaa korkeista sivuikkunoista, alttarille valo tulee kuoriosan eteläsivun suuresta ikkunaseinästä. Kirkkosalin katteena on akustinen, sahateräisesti taitteinen puupaneelilaudoitus. Kirkon kuoriosan alla on Suomisen lahjoittajasuvun hautakrypta alttareineen sekä sen vieressä pieni siunauskappeli. Portaat kryptaan laskeutuvat kuorin takaseinän kaarevassa osassa, siunauskappeliin pääsisäänkäynnin luona.
Kirkon juurella on maastoa seuraileva monimuotoinen seurakuntakeskus (arkkitehti
Juha Leiviskä 1970) ja sen vieressä koulukeskus. Kirkon ja seurakuntatalon miljööseen liittyvät myös hautausmaa, tiilinen lainajyvästön makasiini (1859) ja entinen
kunnanlääkärin asuintalo (1937). Kirkolle johtavaa katua reunustaa yhtenäisten pienkerrostalojen rivi.

J.W.Suomisen
nahkatehdas ja
Koskilinna
(taajama)

kohteeseen sisältyy: kartano, muu teollisuusrakennus, puisto
Suomisen nahkatehdas on teollisuushaaran tärkeä edustaja ja Koskilinna esimerkki
monumentaalisista teollisuuden johtajistolle suunnitelluista asuinrakennuksista.
Kokemäenjoen sivuhaaran, Tattaranjoen, varrella on J.W. Suomisen 1898 perustama
nahkurinverstas, josta vuosien varrella on kasvanut yksi maamme merkittävimmistä
nahkatehtaista. Tehdasrakennusten lisäksi punatiiliseen kokonaisuuteen kuuluu J.W.
Suomisen rakennuttama ja arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnittelema kartanomainen
asuinrakennus puistoineen.
Tehdasaluetta on laajennettu 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Tattaranjoen varrella
sijaitsevalla teollisuusalueella vanhimman tehdasrakennuksen ensimmäistä, 1908
valmistunutta osaa on laajennettu 1916, 1920 ja 1929. Kivimuurina tunnettu kolmikerroksinen entinen työväen asuntola on valmistunut 1920 ja puinen konttorirakennus
1913.
Tehtailija Suomisen yksityiskodikseen tehtaan eteläpuolelle jokimaisemaan 1926-28
rakennuttama Koskilinna on klassistinen tiilirakennus, joka rakentuu muurimaisista
pinnoista. Päärakennusosa on kolmikerroksinen, torniosa nelikerroksinen ja siipi kaksikerroksinen. Julkisivua hallitsee neljän pylvään kannattama sisäänkäyntiportiikki.
Rakennukseen kuuluu lisäksi terasseja ja pergoloita. Rakennus on ulko- ja sisätiloil-
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taan säilynyt suurelta osin alkuperäisenä. Rakennus liittyy kiinteästi läheiseen tehdasalueeseen ja sen ympärillä levittäytyy laajahko puisto. Joen toisella puolella on tenniskenttä.
J.W. Suomisen testamentin lahjoitusvaroilla on rakennettu läheinen Nakkilan kirkko
(ks. erillinen Nakkilan kirkko ympäristöineen -kohde).
Lammaistenlahden
kulttuurimaisema

kohteeseen sisältyy: kylä, talonpoikaistalo, tie, voimalaitos
Lammaistenlahden arvokas kulttuurimaisema muodostuu Kokemäenjoen kapeikossa
sijaitsevan kosken pohjoisrannalla olevan Pirilän kylän vanhasta asutuksesta, eteläpuolella olevista Huovintiestä, Torttilan ja Lammaisten kylän talonpoikaistaloista sekä
kosken kahlinneesta voimalaitoksesta.
Pirilän kylän taloja vanhan kylätien varrella ovat Yli-Priian, Yli-Futka ja Heikkilä. Torttilan vanhaa rakennuskantaa edustavat maantiessä kiinni oleva Tolvin talon rakennusryhmä sekä Kangasniemen tila. Lähellä Harjavallan voimalaitosta Nakkilan puolella on
Lammaisten kylään kuuluva merkittävä Uuloon talon rakennusryhmä. Uulon talon pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi pirttirakennus ja kivinavetta.
Nakkilan ja Harjavallan rajalla Kokemäenjoessa oleva vesivoimalaitos on arkkitehti
Erik Bryggmanin suunnittelema. Se on varhaisimpia suurvoimaloita. Voimalaitos on
valmistunut 1939 ja sen komea teollisuusarkkitehtuuri liittyy laajempaan Kokemäenjoen voimalaitokset -kokonaisuuteen (ks. erillinen kohde). Voimalaitoksen asuntoalue
on puistokujanteen päässä kosken etelärannalla.

Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristön kokonaisuudet
(Lähde: Nakkilan yleiskaava-alueen maisemaselvitys 2011, Uusi-Seppä ja Vilen, sekä PAKKI-sovellus, Satakunnan Museo.)
Nimi
Seuraintalo Karhula (A - suojeltava
kohde), Koivurinne
(B – lievemmin suojeltava kohde)

Kuvaus
kohteeseen sisältyy: seuraintalo ja asuinrakennus Koivurinne; asuinrakennus, saunarakennus, ulkorakennus
Seurojentalo Karhula on rakennettu vuonna 1922 rakennusmestari F.K. Erikssonin piirustusten mukaan. Arkkitehtonisesti hyvin edustavan, klassisistisen puurakennuksen
omistaa nykyisin Nakkilan Maataloustuottajat. Ennen sotia siinä toimivat mm. paikallinen nuorisoseura, suojeluskunta ja lotat. Seurojen talon lähellä on jokirannassa vanha, ilmeisesti 1800-luvulla rakennettu asuinrakennus. (SATAKUNNAN RAKENNUSPERINTÖ 2005.)
Poikkeuksellisen hyvin säilynyt, historiallisesti todistusvoimainen 1920-luvun seuraintalo maisemallisesti merkittävällä paikalla.
Koivurinne
Rautatien pumppuhuoneen tontti on erotettu Nakkilan kylän Alaviinikan talon tiluksista
pakkolunastuskatselmuksessa kesäkuussa 1892. Samoin muu osa Nakkilan rautatieaseman alueesta on pakkolunastettu Alaviinikan talosta. Pumppuhuone lienee rakennettu melko pian tämän jälkeen.
Hyvin säilynyt, historiallisesti todistusvoimainen ja tyypillinen rautatieläisrakennuksen
pihapiiri.

Nakkilan rautatieasema (B - lievemmin suojeltava kohde)

kohteeseen sisältyy: rautatierakennukset; asema, asuinrakennus ja navettarakennukset, tiilinen myllyrakennus
Nakkilan puinen rautatieasema on rakennettu vuoteen 1895 mennessä pysäkin tyyppipiirustusten mukaan. Sitä on laajennettu alkuperäistä rakennustapaa noudattaen
vuosina 1910 ja 1927-32. Radan vastakkaisella puolen on asemakokonaisuuteen liittyvä Nakkilan Myllyn tiilirakennus, jonka vanhin kaksikerroksinen osa on vuodelta
1919. (SATAKUNNAN RAKENNUSPERINTÖ 2005.)
Hyvin säilyneet, ajalleen tyypilliset rautatierakennukset aivan kunnan keskustassa
maisemallisesti merkittävällä paikalla.

Nakkilan keskustan vanhat liikerakennukset

kohteeseen sisältyy: entinen apteekki, Penttalan sisarusten matkustajakoti, kauppana toiminut Rambergin talo (Jokela)
Nakkilan kirkon maisemaan liittyy maantien varressa kaksi vanhaa puutaloa, joista
toinen, 1800- ja 1900-luvun vaihteessa rakennettu, on entinen apteekki ja toinen, Te-

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johanna Närhi, Mari Seppä

Selostus
40 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

rijoelta 1920-luvulla siirretty rakennus, entinen Penttalan sisarusten matkustajakoti.
Näistä kahdesta rakennuksesta hieman kauempana sijaitsee tien varrella Rambergin
talo, joka on ennen ollut kauppana.
Kirkonkylän vanhoja liikerakennuksia 1900-luvun alusta.
Työväentalo Koti
(A - suojeltava kohde)

kohteeseen sisältyy: työväentalo

Nakkilan kotiseutumuseo (Pohjanpuisto)
(A - suojeltava kohde)

kohteeseen sisältyy: aitta I, aitta II, luhtirakennus, päärakennus, paja, savusauna,
savusauna II, tuulimylly

Villilän kartanon
miljöö
(A - suojeltava kohde)

kohteeseen sisältyy: autovaja, karjanhoitokoulu ja asuntola, kartano, navetta,
pumppuhuone, sauna, tallirakennus, viljamakasiini

Nakkilan työväenyhdistys perustettiin Porin yhdistyksen haaraosastoksi vuonna 1903.
Nykyinen, punamullattu työväentalo on rakennettu 1920-luvun alussa. (SATAKUNNAN
RAKENNUSPERINTÖ 2005.)

Vuonna 1951 perustettu ulkomuseo sijaitsee virkistysalueella. Kaikki rakennukset ovat
muualta siirrettyjä. Päärakennuksena toimii entinen Porin rykmentin rumpalin puustelli, Pakkala, joka on rakennettu 1870-luvulla ja siirretty aivan läheltä. Mamsellityyppinen tuulimylly on tuotu Kiukaisista, kyläsepän paja Tattaran kylästä ja luhti Ruskilan
kylästä. Lisäksi alueella on sauna ja aittoja. (SATAKUNNAN RAKENNUSPERINTÖ
2005.)

Villilän kartanon juuret ovat peräisin myöhäiseltä keskiajalta. 1970-luvun alusta Villilän kartano siirtyi Nakkilan kunnalle ja 1980-luvun alusta Nakkilan teollisuus Oy:n haltuun. 1930-luvun lopulla Villilän kartanon kokonaispinta-ala oli 1118 ha, mistä peltoa
213 ha. Tuohon aikaan kartanossa oli 25 hevosta ja 105 lehmää. Vuodesta 1905 lähtien kartanossa on toiminut Villilän karjanhoitokoulu vuoteen 1935 saakka.
Erittäin edustavat, hyvin säilyneet ja historiallisesti todistusvoimaiset kartanorakennukset maisemallisesti keskeisellä paikalla.
Villilän kartano on merkittävimpiä kohteita Nakkilassa. Sillä on huomattavaa rakennushistoriallista ja maisemallista merkitystä ja se liittyy paikalliseen historiaan monin
tavoin. (Nakkilan rakennusinventointi 1993)

Kirkkosaari

Kuuluu myös Anolan kartanon valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.
Anolan kartanosta johtaa silta Kokemäenjoen Kirkkosaareen, jonka perimätieto on yhdistänyt Ulvilan vanhan kirkon paikkaan.

Mäkelä (Soinila)
(A - suojeltava kohde)

kohteeseen sisältyy: aitta, kivinavetta, ulkorivi, vanha asuinrakennus

Penttala
(A - suojeltava kohde)

kohteeseen sisältyy: asuinrakennus, sauna, varastorakennus

Alunperin paritupatyyppinen, edustavasti rakennettu talonpoikaistilan päärakennus,
jonka hirsirungon vanhin osa on 1790-luvulta. Rakennusta on jatkettu 1900-luvun
alussa, jolloin sen julkisivukoristelu uusittiin. Harmaakivinen karjarakennus on vuodelta 1890. Ulkorivin vanhin osa, porttiluhti periytyy sekin 1790-luvulta.
(Satakunnan rakennusperintö 2005.)

Nakkilassa ns. Penttalan tyttöin talona ja matkustajakotina tunnettu rakennus on todistettavasti tuotu Kannakselta Terijoelta. Tästä kertoo paikkakunnalla elävä muistitieto sekä mm. opettaja Juhani Örmän hallussa oleva kuitti, jonka mukaan Herra Aarne
Österlund on tallettanut Kansallis-Osake-Pankin Nakkilan konttoriin 7000 mk siirrettäväksi pankin Terijoen konttoriin Herra Efren Borisin tilille. Suoritus on kirjattu Nakkilassa 19. maaliskuuta 1924. Rakennus tuotiin hirsinä junalla Nakkilaan ja koottiin ilmeisesti samana vuonna. Aarne Österlund (sittemmin Örmä), joka oli naimisissa Penttalan tyttären kanssa myi talon vuonna 1928 vaimonsa sisarille Rauha, Hanna ja Aino
Penttalalle, jotka asuivat talossa sekä pitivät siinä matkustajakotia. Kankaanpäät ostivat talon 1970-luvulla.
Hyvin säilynyt, historiallisesti todistusvoimainen pihapiiri ja rakennushistoriallisesti
merkittävä ja harvinainen asuinrakennus maisemallisesti keskeisellä paikalla.
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kohteeseen sisältyy: aitta, asuinrakennus, kivikellari, navetta, piharakennus, suuli
Viikarin (nyk. Eskolin) tilan rakennusryhmä sijaitsee erittäin edustavasti Kokemäenjoen rantamaisemassa viljelysten ympäröimänä. Maantieltä johtaa pihaan koivukuja.
Viikarin jugendtyylinen pitkä päärakennus on vuodelta 1914. Kivinavetta on vuodelta
1895. Lisäksi pihapiiriin kuuluu ryhmä punamullattuja talousrakennuksia. (SATAKUNNAN RAKENNUSPERINTÖ 2005.)
Erittäin edustava talonpoikaistalo komeine rakennuksineen maisemallisesti merkittävällä paikalla. Elinkeinotoiminnan kannalta tarpeelliset muutokset mahdollisia, mutta
niistä neuvotellaan Satakunnan Museon kanssa.
Osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä; talonpoikaistalo avoimessa viljelymaisemassa.

Pämppi
(A - suojeltava kohde)

kohteeseen sisältyy: aitta, maakellari, navetta, päärakennus, pikkurivi, ulkorivi,
vanha maakellari
Pämpin tilan talouskeskus sijaitsee vanhan Kokemäenjokea seuraavan maantien varrella. Pitkä, paritupatyyppinen päärakennus on 1800-luvulta ja komean kivinavetan
rakennusvuodeksi on mainittu 1851. (SATAKUNNAN RAKENNUSPERINTÖ 2005.)
Hyvin säilynyt ja edustava, historiallisesti todistusvoimainen maatilan pihapiiri.
Eheä talonpoikaistilan rakennusryhmä Kokemäenjoen kulttuurimaisemassa. Osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä.

Uuloo
(A - suojeltava kohde)

kohteeseen sisältyy: navetta, päärakennus, pakaririvi, puimala, puori (puari), sauna, traktoritalli, tuulimylly, ulkokellari
Talonpoikaisen suurtilan rakennusryhmä, jossa päärakennuksen runko on peräisin
1800-luvun alusta. Rakennuksen nykyinen ulkoasu on vuoden 1909 korjauksen tulosta. Puistomaisen pihan toisella sivulla on lähes alkuperäisessä asussa säilynyt pirttirakennus 1800-luvun alusta. Kivinavetta on vuodelta 1896. Uuloon länsipuolella on soranoton muuttamassa maisemassa Klomsin tilan kaksi vanhaa, 1800-luvun keskivaiheilta olevaa hirsistä aittaa. Maantien toisella puolen on Seppälän (Yli-Laurila) päärakennus 1910-luvulta ja navetta 1920-luvulta. (SATAKUNNAN RAKENNUSPERINTÖ
2005.)
Erittäin hyvin säilynyt ja edustava kokonaisuus.
Talonpoikaistilan rakennusryhmä Kokemäenjoen kulttuurimaisemassa. Osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä, joka jatkuu kunnanrajan yli Harjavallan
puolella.

Harjavallan voimalaitos
(A - suojeltava kohde)

kohteeseen sisältyy: asuinrakennus N:0 4, asuinrakennus N:o 2, Harjavallan voimalaitos, väliaikainen konttorirakennus
Arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelema funktionalistinen voimalaitos on valmistunut
vuonna 1939. Teknillisenä suunnittelijana oli insinööri Sandsund. Tiilestä muurattu
voimala on aikansa tyypillinen patolaitos pystyakselisine Kaplan-turbiineineen. Kahden
turbiinin kokonaisteho on 72 MW, joten se on Etelä-Suomen toiseksi suurin vesivoimalaitos.
Voimalaitokseen liittyi aikoinaan neljän puisen paritalon ryhmä vuodelta 1937. Puistokujanteen päässä on yhä kaksi näistä rakennuksista. (SATAKUNNAN RAKENNUSPERINTÖ 2005.)
Etelä-Suomen suurimpia vesivoimalaitoksia funktionalismin kaudelta. Osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä.

Masian kylä

kohteeseen sisältyy: Yli-Kurittu, Talonpoika, Sillankorva, Lahdenranta, Kaapeli
Masian kylä on asutettu varhaiskeskiajalla. Nykyisin asutustihentymä on Masian sillan
luona. Sillan pielessä sijaitsevat Yli-Kuritun ja Talonpojan rakennusryhmät. Molempien
tilojen päärakennukset ovat vuosilta 1916-17, talousrakennukset ovat vanhempia. Sillankorvan asuinrakennus on vuodelta 1934 ja Kaapelin tilan päärakennus 1800-luvun
lopulta. Kyläkeskuksesta pohjoiseen sijaitsee 1914 rakennettu Lahdenrannan asuinrakennus, jossa on koristeellinen uusrenessanssivuoraus.
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Keskiaikaisperäistä kyläasutusta historiallisen tien varrella Kokemäenjoen kulttuurimaisemassa. Osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä.
Myllärinkylä

kohteeseen sisältyy: Rantanen, Koskinen, Pietilä (Vaahteramäki), Nissilä
Masian kylän pohjoispuolella on vanhan maantien varrella Myllärinkylän tiiivis kokonaisuus, jossa Rantasen, Koskisen ja Pietilän päärakennukset ovat 1800-luvun lopulta ja
Nissilän vuodelta 1901.

Ruhade

kohteeseen sisältyy: Puonti, Ranta-Ahde, Leppäkoski, Knuutila, Vappula
Myllärinkylän pohjoispuolella maisema-alue jatkuu Ruhadeen, jossa Puontin vanha
asuinrakennus on 1800-luvun alkupuolelta, Ranta-Ahteen asuinrakennus 1800-luvun
keskivaiheilta ja Leppäkosken päärakennus vuodelta 1919. Knuutilan kivinen asuinrakennus vuodelta 1934 on rakennusmestari K.K. Sparfvénin piirtämä.

Ruskilan kivisilta
(B - lievemmin suojeltava kohde)

kohteeseen sisältyy: silta
Ruskilan kivisillan rakennusajasta ei ole löytynyt asiakirjatietoja. Satakunnan rakennusperinnettä -kirjassa sen rakennusvuodeksi mainitaan 1891. Ruskilan kivisilta on
kyllä mainittu Satakunnan rakennusperinne -kirjassa, mutta mahdollisesti väärin perustein. Monista muutoksista johtuen Ruskilan kivisillalla ei ole sellaista rakennushistoriallista arvoa kuin Satakunnan rakennusperinne -kirja antaa ymmärtää.
Vuonna 1891 rakennettu Ruskilan kivisilta on erittäin massiivinen yksiaukkoinen silta.
(SATAKUNNAN RAKENNUSPERINTÖ 2005.)

Leistilän ja Tattaran kylät

kohteeseen sisältyy: Jaakola, Osalan vanha kauppa, Tonttisillankorva, Uusi-Huovari,
vanha paloasema, Kuja-Kares, Lind, Mattila, Nissilä, Vanha-Lampola, Vanha-Huovari,
Yrjälä, Tattarasta: koulu, osuusmeijeri, Knihti, Puosi, Vähä-Teinilä, Mäkelä
Leistilän ja Tattaran kylät on asutettu varhaiskeskiajalla. Molemmat Tattaranjoen varrella sijaitsevat kylät ovat säilyttäneet varsin hyvin perinteisen rakenteen ja niiden rakennuskanta on iäkästä. Maisemallisesti kylät näyttäytyvät edustavasti Pori-Helsinki
tietä matkaavalle kapean peltoaukean takaa. Erittäin laajat viljelyaukeat avautuvat
niiden länsipuolella akselilla Tattara-Leistilä-Masia. Leistilän rakennuksista ovat mainittavat mm. seuraavat:
 Jaakola, jonka vanhempi päärakennus vuodelta 1852 on uusrenessanssityylinen,
kivinavetta on vuodelta 1902. Vanha viskurihuone on säilytetty kotimuseona. Tilan
kohdalla ylittää Tattaranojan vanha yksiaukkoinen kivisilta.
 Uusitun sillan pielessä on vanha Osalan kaupparakennus 1800- ja 1900-lukujen
vaihteesta. Tonttisillankorvan rakennus on vuodelta 1911.
 Uusi-Huovarin kaksikerroksinen puiston ympäröimä päärakennus on vuodelta 1921.
Suunnittelijana oli rakennusmestari Heikki Honkanen. Tien varressa on vanharivi
1800-luvulta.
 Kylässä on lisäksi vanhaa rakennuskantaa mm. Kuja-Kareksen, Lindin, Mattilan,
Nissilän, Vanha-Lampolan, Vanha-Huovarin ja Yrjölän tiloilla.
 Nakkilan VPK:n komea, funktionalistinen paloasema on vuodelta 1938.
Tattarassa on säilynyt vanhaa rakennuskantaa mm:
 Knihti, jonka päärakennus on vuodelta 1900. Pihalla on kaksi 1800-luvun aittaa.
Tilaa ympäröi tiivis kuusiaita.
 Tattaran kaksikerroksinen, aumakattoinen kivikoulu on vuodelta 1935. Sen suunnitteli rakennusmestari Niilo J. Ranne. Tien toisella puolen ovat Nakkilan Osuusmeijerin rakennukset, joissa vanhimmat osat vuodelta 1905, laajennuksia 1920,
1925 ja 1950-luvulla.
 Kyläkeskuksessa perinteistä rakentamista edustavat Puosin, Vähä-Teinilän ja Mäkelän rakennusryhmät.
Laajan viljelytasangon laidalla sijaitsevat kaksi kylää, joissa on säilynyt monipuolisesti
vanhaa rakennuskantaa. Osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä.
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Kuva 14.
Ote maisemaselvityksestä – maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt punaisella ja yksittäiset arvokohteet niiden sisällä (musta reunaviiva) sekä paikallisesti arvokkaat ympäristöt
(Uusi-Seppä ja Vilen, 2011. Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys).

Lisäksi yleiskaavassa huomioidaan maisemaselvityksessä mainitut paikallisesti
arvokkaat ympäristöt sekä rajaukset valtakunnallisesti merkittävien maisemaalueiden päivitysinventoinnista:
-

Mäkirinnantien varren peltoalue (ulottuu aina Harjavallan rajalle asti)
Viikkalan jälleenrakennuskauden yhtenäinen ja edustava asuinaluekokonaisuus
Präskintien varren yhtenäinen ja edustava 1950-luvun asuinalue
Arantilan 1960-70 –lukujen vaihteessa kaavoitettu asuinalue
Kissakujan varren vanha asutus ja Bäckin tilalta aukeava peltomaisema
(perinnemaiseman piirteitä) Lammaisissa
Ruskilasta Tervasmäkeen johtavan, maaston muotoja seurailevan vanhan tien varrelle syntynyt asutus
Uudenlevon-Protson lettosuo ja sen läheinen lehto
Maksasuon räme, ojittamaton suo Viikkalassa
Rapakonmäen muinaisjäännökset ja arvokkaat luontokokonaisuudet
Selkätien varren metsät (retkeily ja ulkoilu)

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johanna Närhi, Mari Seppä

2.8.2

Selostus
44 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

Muinaisjäännökset
Nakkilan alueelle aikaisemmin laadittuja muinaisjäännösinventointeja ovat Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset (Satakuntaliitto, 1994) ja Nakkilan kunnan kiinteät muinaisjäännökset (Satakunnan Museon inventointiraportti, Jouni
Taivainen, 2001). Uusin muinaismuistoinventointi on laadittu 2009 (Satakunnan Museo, Esa Hertell).
Nakkilassa on asuttu muinaisjäännöslöytöjen perusteella kivikauden lopulta
alkaen. Kivikauden ja pronssikauden vaihteessa alueella oli vielä laaja merenlahti, joka peitti alleen nykyiset peltoaukeat. Merenpinnan korkeus oli tuolloin
noin 30 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella. Kokemäenjoen suu oli
Lammaistenkosken paikkeilla. Muinainen merenlahti on edelleen selvästi nähtävissä Nakkilan maisemassa joen molemmin puolin avautuvana laajana peltoaukeana, jota reunustavat metsäiset harjanteet. Penttalan kalmistolöytö sijoittuu vanhemmalle roomalaisajalle (50 – 200 jaa.) ja on aikansa merkittävimpiä Satakunnassa. Penttala sijaitsi tuolloin joen suussa. (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011. Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys.)

Kuva 15.
Ote maisemaselvityksestä – muinaismuistojäännökset ja valtakunnallisesti merkittävät
rakennetun kulttuuriympäristön kohteet (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011. Nakkilan osayleiskaava-alueen
maisemaselvitys).

Keskiajalla asutus alueella vakiintui ja meren alta paljastuneet rehevät maat
otettiin viljelykseen. Alueelle alkoi muodostua pysyviä kyliä. Keskiaikaisia kyliä Nakkilassa ovat Anola, Lammainen, Leistilä, Kukonharja, Masia, Myllärinkylä, Ruhattu eli Ruhade, Ruskila, Tattara ja Viikkala. (Uusi-Seppä ja Vilen,
2011. Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys.) Muinaismuistolaki ei
aseta rajoituksia vallitsevalle maankäytölle asuttujen kylätonttien kohdalla,
esimerkiksi peltojen viljely on sallittua. Arkeologisia lisäselvityksiä voidaan
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Johanna Närhi, Mari Seppä

kuitenkin edellyttää uudisrakennushankkeiden ja muiden isompien kaivuutöiden yhteydessä.
Uusimmassa muinaisjäännösinventoinnissa (Satakunnan Museo, Esa Hertell,
2009) Nakkilan muinaisjäännöskanta kasvoi ja täydentyi. Uusia muinaisjäännöskohteita dokumentoitiin toistakymmentä, joista pääosa on esihistoriallisen
ajan muinaisjäännöksiä.
Suunnittelualueelta tunnettuja muinaisjäännöskohteita ovat:
1. Päivärinta, kivikautinen asuinpaikka
(esihist. ajan uusi kohde)

13. Tarvala, pronssikauden asuinpaikka, röykkiö-,
kuoppajäännös

2. Aarikankallio, varhaismetallikauden hautapaikat, röykkiöt (esihist. ajan uusi
kohde)

14. Santikko, pronssikautinen röykkiö + kuoppajäännös

3. Onnela, varhaismetallikauden röykkiö +
asuinpaikka (esihist. ajan uusi kohde)

16. Keskimäki, pronssikauden hautapaikat, röykkiöitä

4. Pikatienvarsi, pronssikauden hautapaikat, röykkiö

17. Levomäki, pronssikauden hautapaikat, röykkiöt

5. Pimeäkorpi, pronssikautinen asuinpaikka
(esihist. ajan uusi kohde)

18. Kurru, pronssikauden hautapaikat, röykkiöt

15. Sipilä, pronssikauden hautapaikat, röykkiöt

6. Viita, kivikautinen asuinpaikka

19. Vilenin metsä, varhaismetallikauden hautapaikat, röykkiöt

7. Luikko, kivikautinen asuinpaikka (esihist. ajan uusi kohde)

20. Kankerin metsäpalsta, pronssikauden hautapaikat, röykkiö

8. Saksankivi, keskiaikainen rajamerkki

21. Isopere 3, pronssikauden hautapaikat, röykkiö

9. Huovintie, historiallinen tie (ainakin jo
keskiajalla, historiallisen ajan kohde)

22. Kukonharja, pronssikauden hautapaikat, röykkiö

10. Anola, kartano (historiallisen ajan kohde)

23. Klomsi, pronssikauden hautapaikat, röykkiö

11. Hepokorpi, pronssikauden asuinpaikka
(esihist. ajan uusi kohde)

25. Viikkala, rakennettu historiallinen kylätontti

12. Mikkola, pronssikauden röykkiö + kuoppa (esihist. ajan uusi kohde)

24. Ampumarata, kivikautinen asuinpaikka
26. Kukonharjan kylätontti
27. Penttalan rautakautiset hautapaikat ja kal
misto.
28. Valjala, rautakautinen irtolöytö

Muut inventoinnissa tarkastetut kulttuuriperintökohteet
1.

Arantila, rakennettu historiallinen kylätontti (Arantilankosken lähellä Kokemäenjoen länsipuolella)

2.

Kirkkosaari, autioitunut 1560-luvun yksinäistalon tontti, sijaintia ei tunneta, Kirkkosaaren kirkko, historiallisen ajan kirkonpaikka

3.

Lammainen, rakennettu historiallinen kylätontti

4.

Lautila, autioitunut tilan tontti

5.

Leistilä, rakennettu historiallinen kylätontti

6.

Masia, rakennettu historiallinen kylätontti

7.

Myllärinkylä, rakennettu historiallinen kylätontti

8.

Nakkila, rakennettu historiallinen kylätontti

9.

Ruhattu, rakennettu historiallinen kylätontti

10. Ruskila, rakennettu historiallinen kylätontti
11. Soinila, rakennettu historiallinen kylätontti
12. Tattara, rakennettu historiallinen kylätontti
13. Villilä, rakennettu historiallinen kylätontti

Liite 5

Muinaisjäännökset
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Kasvimaantieteellisen aluejaon mukaan Nakkila kuuluu eteläboreaaliseen
vuokkovyöhykkeeseen. Luontoselvityksessä (Ahlman Santtu, 2010. Nakkilan
taajaosayleiskaavan luontoselvitys 2010) inventoidut, vanhan taajamaosayleiskaavan alueella olevat, huomionarvoiset kasvillisuuskuviot sijoittuvat
pääosin Kokemäenjoen rannoille ja valtaojien varsille. Myös maisemaselvityksessä on todettu näyttävintä ja monipuolisinta Nakkilan luontoa olevan Kokemäenjokivarren lehdot. Laajennusalueen huomionarvoiset kasvillisuuskuviot
sijoittuvat suunnittelualueen läntisimpään kärkeen.
Taajama-alueen elinympäristöt ovat lähes kauttaaltaan kulttuurivaikutteisia,
sillä erilaiset viljelys- ja peltoalueet hallitsevat yleismaisemaa. Peltoja puolestaan rikkovat pienet metsäsaarekkeet sekä asutusalueet ja yksittäiset pihapiirit. (Ahlman Santtu, 2010. Nakkilan taajaosayleiskaavan luontoselvitys 2010.)
Oman vivahteensa luo kuitenkin Kokemäenjoki rantametsineen, joista osa on
reheviä lehtoja. Joki ei ole luonnontilainen, sillä muun muassa Lammaisissa
on vesivoimala suurine patoineen. Säännöstely vaikuttaa Kokemäenjoen ekologiaan jatkuvasti ja voimakkaan virtauksen vaikutuksesta rannat ovat lähes
poikkeuksetta erittäin jyrkkiä ja eroosion muovaamia. Joen laiteille on aikoinaan syntynyt myös kolveita, jotka ovat jyrkkäseinäisiä ”kanjoneita”. Alueella
on myös merkittävä vanha jokiuoma, Aronoja, joka on umpeutumassa nopeaa
tahtia. Myös Tattaranjoki on merkittävä vesistölinja, mutta varsinaisia järviä
tai lampia ei ole lainkaan tutkimusalueella. (Ahlman Santtu, 2010. Nakkilan
taajaosayleiskaavan luontoselvitys 2010.)
Metsämaita löytyy taajamaosayleiskaava-alueelta Viikkalan ja Anolan viljelyaukeiden koillisreunalta ja toisaalta Anolan ja Ulvilan rajalta. Koillispuolen
metsät ovat pääosin aukkoisia ja nuorehkoja eri kasvatusvaiheissa olevia talousmetsiä. Joitakin iäkkäämmän ja sulkeutuneen metsän kuvioitakin toki löytyy. Kuviot koostuvat pääasiassa tuoreesta ja kuusivaltaisesta kangasmetsästä. Anolan ja Ulvilan rajalla on paikoin järeää harjumännikköä. Puistikkomainen iäkkäitä mäntyjä kasvava metsä Isopalontien varressa on edustava ja
säilyttämisen arvoinen kokonaisuus. Tervasmäen ja Viikinkulman alueella
metsät ovat nuoria, eri kasvatusvaiheen metsiä. Metsät ovat lähes yksinomaan mäntyvaltaisia. Laajennusalueen metsät koostuvat nuorista ja nuorehkoista eri kasvatusvaiheiden talousmetsistä. Hakkuuaukot ja taimikot hallitsevat maisemaa. Puusto on hyvin mäntyvaltaista, mutta aivan alueen länsireunalta Leistilänjärven kupeesta löytyy myös tuoreita ja kuusivaltaisia kangasmetsiä. Laajennusalueen hienoin kohde on viljavan diabaasin päälle syntynyt
suojeltu Uudenlevon-Protson lettosuo Ulvilan rajalla. (Uusi-Seppä ja Vilen,
2011. Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys.)
Luontoselvityksessä on inventoitu eläimistä liito-oravat, lepakot (pohjanlepakko, vesisiippa, isoviiksisiippa ja viiksisiippa), viitasammakko, sudenkorennot,
linnusto (noin 65 lajia) ja putkilokasvit. Mahdolliset uhanalaiset ja EU:n luontodirektiivin mukaan suojeltavat lajit on inventoitu ja selvitetty lakien mukaisesti suojeltavat luontotyypit ja arvokkaat elinympäristöt kaavoitusta ja muuta maankäyttöä varten.
Liite 7

Luonnonympäristön arvoalueet
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Muita aluetta koskevia selvityksiä ovat:
o Nakkilan Arantilankosken alueen luontoselvitys: Kari Karhu ja Janne Lampolahti, 2000
o Nakkilan Aronojan alueen luontoselvitys: Kari Karhu ja Ene Kroon, 2000
o Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995-1998: Satakuntaliitto 2000, Raimo Hakila
o Porin seutukunnan ilmasto-ohjelma: Prizztech, Marjo Kekki ja Jyrki Holttinen, 15.1.2008
(http://www.pori.fi/ymparisto/ajankohtaista/ILPOStiivistelma11.1.2008.pdf)
o Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2010-2013 Ympäristöstrategian toteuttamiseksi Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, Varsinais-Suomen ELYkeskuksen julkaisuja 11/2010
2.9.2

Maa-ainesvarat ja pohjavesi
Koska Nakkilan taajamaosayleiskaavan laadinnassa sovitetaan yhteen asumisen, virkistyksen ja maa-ainesten oton vaatimukset, tukeudutaan maaainesten ottoalueiden suunnittelussa olemassa oleviin maakunnallisiin, seudullisiin ja kunnan teettämiin selvityksiin:
o Satakuntaliitto /Jyrki Liimatainen, 2006. Maa-ainesvarat ja pohjavesi, maakuntakaavan valmisteluvaiheen selvitys.
o Seudullinen maa-aines- ja pohjavesihanke (SEMOPOSU, Karhukuntien julkaisu
2/2007)
o Nakkilan maa-aineksen otto: Yleissuunnitelma, Kari Ylikoski, 1992
o Nakkilan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma: Ari Ahomäki, 2008
o Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarve Porin seutukunnassa, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5 /2008

Maa-ainesottoalueiden nykytila ja kunnostustarve Porin seutukunnassa - raportissa on esitetty maa-ainestenottoalueiden jälkihoitoluokat ja kunnostustarveluokat. Suunnittelualueelle sijoittuvat Viikkala-Pirilän pohjavesialueelle
sijoittuvat maa-ainestenottoalueet numerot 05-12 (taulukko ja kartta seuraavalla sivulla) ovat nykytilassaan luokkaa VI, jälkihoitamaton. Alueet saattavat
olla luonnostaan maisemoituneita. On myös mahdollista, että puutteellisesti
maisemoidut kohteet on merkitty jälkihoitoluokkaan VI. Alueiden kaivuu on
aloitettu yleisimmin ennen maa-aineslain voimaantuloa. Alueiden kunnostusluokka vaihtelee 1-4, asteikko:
Kunnostusluokka

Kuvaus

1 Kunnostustarve
suuri/kiireellinen

• ottoalueen kunnostus on tärkeää erityisesti pohjaveden suojelun
vuoksi
• alue sijaitsee asutuksen läheisyydessä tai ison tien vieressä, on maisemaltaan ruma ja mahdollisesti vaarallinen liikkujille
• alueella romuja, jätteitä tai muuta sinne kuulumatonta
• alue sijaitsee lähellä vedenottamoa
• alueella on matalia pohjavesilampia
 muuten samat kriteerit kuin kunnostustarveluokassa 1, mutta alueella ei ole välittömiä pohjaveden riskitekijöitä (jätteitä, romuja) tai se
ei sijaitse lähellä vedenottamoa
 alue on maisemallisesti ruma, mutta ei ole pohjaveden kannalta erityinen riski
• yleensä hyödytöntä joutomaata
• voi tulla myös lisäotto kysymykseen
• voi edellyttää myös pelkästään seurantaa tai lisäselvityksiä jatkotoimenpiteiden varalle
• myös kohteet, joilla on havaittu maa-ainesten ottoa, on merkitty tähän luokkaan
 alue on maisemoitu, itsestään maisemoitunut (vanha), pieni tai syrjäinen, joten kunnostukseen ei ole välitöntä tarvetta
• erityisiä pohjaveden riskitekijöitä ei ole

2 Kunnostustarve
kohtalaisen suuri
3 Kunnostus suositeltavaa / alueella
tehtävä lisäselvityksiä tai seurantaa

4 Kunnostustarve
vähäinen
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Kuva 16. Viikkala-Pirilän pohjavesialueelle sijoittuvat maa-ainesten ottoalueet 0512 (Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2008).
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Haistila-Ravannin pohjavesialueelle sijoittuvia maa-ainestenottoalueita 01-10
(Lähde: Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2008).
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Maa-ainesvarat ja pohjavesi –selvitys
Maakuntaliiton teettämän kuntakyselyn mukaan Nakkilassa on ollut vuonna
2004 toukokuussa viisi soran tai hiekan ottoaluetta (luvat yhteensä 255 000
m3) ja yksi kallionottoalue (lupa 400 000 m3). Maakuntaliiton Maa-ainesvarat
ja pohjavesi –selvityksen mukaan Satakunnan alueella liikenteen kiviainestarve liittyy sekä jatkuvaan liikenneverkon ylläpidon että aika ajoin tehtävien perusparantamisten tai –korjausten ja uusien yhteyksien rakentamisen vaatimaan kiviainestarpeeseen. Valtateiden 2 ja 8 vaikutusalueella tulee olla saatavissa riittävästi vaatimukset täyttävää kiviainesta. Sopivan materiaalin kuljetus pitkiä matkoja aiheuttaa liikenne- ja ympäristöhaittoja eikä ole taloudellisesti tehokasta. Edelleen selvityksessä on todettu, että materiaalin riittävyys
ei ole ongelma, vaan sen jakautuminen Satakunnan alueella ja riittävän laadukkaan aineksen saaminen sopivan kuljetusmatkan etäisyydeltä.
Nakkilassa on huomattava oliviinidiabaasialue Leistiläjärven ja valtatien 2 välisellä selänteellä.
Maakuntaliiton laatiman Maa-ainesvarat ja pohjavesi –raportin mukaan
Nakkilan kunnassa maa-ainesten otto tulisi keskittää Kokemäenjoen eteläpuolelle hyvien liikenneyhteyksien ulottuville. Asutuksen ja liikenteen vuoksi voidaan todeta, että Kokemäenjoen pohjoispuolella tapahtuva maakunnallisesti
merkittävä keskitetty maa-ainesotto ei ole toivottavaa Nakkilan kunnassa. Joen pohjoispuolelta aineksia voi ottaa normaalin maa-aineslupamenettelyn
mukaisesti erikoistarpeisiin ja paikalliseen käyttöön.
Nakkilan ja Harjavallan rajalla Viikkalassa (ak-599) on noin 10 ha seudullisesti
merkittävä kallioalue. Lisäksi Nakkilassa on noin 5 ha Kallioaronkallion (ak600) seudullisesti merkittävä kallioalue. Arvokasta harjualuetta on Anolassa (ah-498) 63,6 ha, joka on maisemaluokaltaan AI -aluetta, jolla ei maaainesten ottoa sallita. Luokitusperusteena on, että alue on maisemakuvaltaan
kaunista ja pohjavesialuetta. Lisäksi Pyssykangas (ah-500) on noin 53 ha harjualue, jolla sallitaan vain vanhojen ottamispaikkojen maisemavaurioita korjaava maa-ainesten otto (maisemaluokka IB), luokitusperusteena kaunis maisemakuva, pohjavesialue ja asutus tai tiemaisema.
Samassa selvityksessä Nakkilan pohjavesialueita ovat suunnittelualueen ulkopuolelle jäävät kolme aluetta: Pyssykangas (pv-18, pv-396, I-luokka, 320,7
ha), Pässi (pv-18 ja pv-396, I-luokka, 204,9 ha) ja Kyllijoki (pv-17, II-luokka,
145,9 ha) sekä suunnittelualueen itäosaan sijoittuva, lähes Lammaisiin asti
ulottuva Viikkila-Pirilä (0253151, pv-394, I-luokka, 434,4 ha, antoisuus
1500 m3/d ja Ulvilan puolelle ulottuva Haistila-Ravani (0288651, pv-395, Iluokka, 440 ha, antoisuus 4500 m3/d). Laaja-alainen maa-ainesten otto pohjavesialueella on aina riski, eikä pohjavesialueille tulisi kaavoituksessa osoittaa keskitetyn oton alueita eli maa-ainesten oton aluevarauksia.
Seudullinen maa-aines- ja pohjavesihanke
(SEMOPOSU, Karhukuntien julkaisu 2/2007):
Maa- ja kalliokiviainesten ottopaikkoja Porin seudun Karhukunnissa on kaikkiaan kartoitettu 568 kpl (sekä vanhat että nykyään toiminnassa olevat). Maaainesten otto Porin seutukunnassa kuten muuallakin Suomessa on keskittynyt
harjuille, jotka ovat suurimmalta osaltaan myös pohjavesialueita. Pohjavesialueilla ottoaluerajauksia on yhteensä 391 kpl, joiden yhteispinta-ala on 730
ha (kuva 4). Pohjavesialueiden ulkopuolella ottoalueita on 157 kpl (240 ha) ja
kallioalueilla 20 kpl (120 ha). Pohjavesialueiden ulkopuolisilla harjualueilla
maa-ainesottopaikkoja on yhteensä 54 kpl, yhteispinta-alaltaan 60 ha.
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Seudullisen maa-ainesten ottoa ja pohjaveden suojelua koskevan hankkeen
raportin (Karhukuntien julkaisu 2/2007) suosituksen mukaan Satakunnan
seutukaavassa määritellyillä arvokkailla harju- ja kallioalueilla maa-ainesten
ottoa ei tulisi sallia lainkaan maa-aineslain 3 §:n nojalla (ah- ja ak-alueet, jotka
ovat samoja kuin maakuntakaavan valmisteluvaiheessa merkinnällä ge/h ja ge/k olleet
kohteet (joista ge/k on poistettu maakuntakaavasta). Tärkeillä eli luokan I pohja-

vesialueilla, joissa on vedenottoa, ei tule avata uusia maa-ainesten ottoalueita, mutta näillä alueilla on mahdollista tutkia kohdekohtaisesti olemassa olevien ottamispaikkojen muotoiluun ja kunnostamiseen liittyvää maa-ainesten
ottoa. Näistä seudullisista suosituksista seuraa, että harjualueilla kaivu on
keskitettävä tärkeiden pohjavesialueiden ja arvokkaiden harjualueiden ulkopuolelle sekä niille alueille, joilla jo on voimakasta ottotoimintaa. Tämä on
tarkoituksenmukaista myös ihmisten ja luonnon elinolojen turvaamisen, maisemavaikutusten, asumisviihtyvyyden sekä kustannustehokkuuden kannalta.
Harjuainesten säästämiseen tulisi tähdätä mm. kaavoituksen ja tiesuunnittelun avulla, sijoittamalla toiminnot ja tiestö maaperältään rakentamiselle suotuisiin olosuhteisiin. Myös itse suunnittelussa tulisi todeta ainesten vähimmäislaatuvaatimukset, että sopivanlaatuista maa-ainesta käytettäisiin oikeissa
paikoissa.
Edelleen seudullisessa selvityksessä (SEMOPOSU) on esitetty alueet, joilla tulisi tehdä ensisijaisesti tarkentavia tutkimuksia ja selvityksiä. Näitä ovat Nakkilan kunnan alueella: Pyssykankaan itäosa (ei kaava-aluetta) ja hiekkakiven
ja diapaasin kontakti (jos paljastuu louhinnan yhteydessä, pitäisi siistiä pysyväksi nähtävyydeksi). Selvityksessä on kartoilla hahmoteltu alueet, joilla
maa-ainesottoa voidaan varauksella suositella (tutkittava aineksen laatu ja
määrä, luonnonolot ja pohjavesiolosuhteet). Näitä ovat Nakkilassa neljän
vanhan montun alueet (Karhukuntien julkaisuja 2/2007, s. 42 kartalla, nro:t
16-19), joiden pinta-ala on selvityksen mukaan noin 19 ha ja arvioitu maaainesten määrä yhteensä noin 830 000 m3. Ehdotetuista alueista yksi sijaitsee
Kokemäenjoen pohjoispuolella Viikkalassa (Viikkalan hienon hiekan alue).
Seudullisessa maa-aines- ja pohjavesihankkeessa (SEMOPOSU) on todettu,
että Viikkala-Pirilän pohjavesialueella on asutusta ja liikennettä kohtalaisen
paljon ja myös useita hiekkakuoppia, joissa otto on ulotettu pohjaveden pintaan. Alueella on kaksi maankaatopaikkaa, kaksi konepajaa, kaksi korjaamoa
ja hiekan jalostuslaitos. Vedessä on runsaasti rautaa ja mangaania, joten vettä joudutaan ilmastamaan vedenottamolla. Haistila-Ravanin pohjavesialueella
kunnan pohjoisosassa on todettu olevan runsaahkosti asutusta, peltoa ja liikennettä sekä kauppapuutarha, öljyvoimala ja jätevedenpuhdistamo (lopetettu).
Nakkilan maa-aineksen ottamisen yleissuunnitelma
Nakkilan maa-ainesten oton yleissuunnitelmassa (Ylikoski, 1992) on hahmoteltu suuntaviivat maa-aineksen ottamiselle Nakkilassa vuoteen 2015 asti.
Selvityksessä on huomioitu maa-aineksen ottoa rajoittavat tekijät ja tekijät,
jotka aiheuttavat kiinnostusta maa-aineksen ottamiseen. Selvityksessä on etsitty alueet, joilta maa-aineksia ottamalla ympäristöhaitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Suunnitelmassa on maa-aineksen ottaminen jaettu kolmeen ottamistapaan: kotitarvekäyttö, maisemoiva maa-aineksen ottaminen
ja tehostettu maa-aineksen ottaminen.
Yleissuunnitelmassa on esitetty kartta, johon on osoitettu maa-ainesten ottamista rajoittavia tekijöitä (s. 10-11):
-

arvokkaat kulttuurimaisemat
maisemalliset arvokkaat harju- tai kallioalueet
seutukaavan mukaiset lähivirkistysalueiksi soveltuvat alueet

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johanna Närhi, Mari Seppä

-

Selostus
52 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

arvokkaat luonnonsuojelukohteet
kulttuurimaiseman ulkopuolella olevat kulttuurihistorialliset kohteet
maiseman, luonnonolosuhteiden tai virkistyskäytön vuoksi arat alueet
pohjavesialueet
seutukaavan mukaiset maisemallisesti arat harjualueet

Leistilänjärven pohjois-itä puolelle on osoitettu laaja maiseman, luonnonolosuhteiden tai virkistyskäytön vuoksi arka alue Hormistonmäestä aina Aarikankallion pohjoispuolelle asti. Anolassa rajoittavana tekijänä on maisemallisesti
arvokas harju- tai kallioalue Haistila-Ravannin pohjavesialueella. Viikkalassa
rajoittava tekijä on Viikkala-Pirilän pohjavesialue.
Yleissuunnitelmassa on osoitettu myös maa-ainesten ottamiseen soveltuvia
alueita ja maa-aineksenottamispaineita aiheuttavia tekijöitä (kartta s. 13-14,
alla listassa suluissa mainittu kaava-aluetta koskevat merkinnät)
- käyttökelpoiset sora- tai hiekkaesiintymät
(Anolassa ja Viikkalassa, lähellä Massin ulkoilualuetta kunnan pohjoisosassa ja Tervasmäellä sekä Kurkelansuon eteläpuolella ja Lammaisissa lähellä voimalaitosta)
- seutukaavassa maa-ainesten ottamiseen osoitetut alueet
- vuoden 1992 alussa voimassa olevat maa-aineksenottoluvat
- malmikriittinen vyöhyke (E. Ruohosen tekemien malmikivilöydösten
perusteella)
- tehostettuun ottamiseen soveltuvat alueet
(Viikkalan hienon hiekan alue ja Anolan hienon hiekan alue)
- maisemoivaan ottamiseen tai muulla tavoin maisemoitavaksi soveltuvat alueet
(Anolassa ja Harjavallan rajalla Viikkalassa, Kurkelansuon eteläpuolella)
- moreenin ottamiseen käytetyt alueet, josta voidaan tulevaisuudessakin
ottaa moreenia (Vähäjärven pohjoispuolella)
Selvitysten perusteella on tehty johtopäätös, jonka mukaan suurimittainen
maa-aineksen ottaminen ohjataan tulevaisuudessa vain muutamalle alueelle,
joilla on runsaasti hyvälaatuista maa-ainesta ja joille on hyvät kulkuyhteydet.
Alueet valitaan siten, että niistä saatava maa-aines tyydyttää Nakkilan maaaineksen kysynnän pitkälle tulevaisuuteen. Nakkilassa tällaisiksi maaaineksen ottamisen alueiksi sopivat hienon hiekan ottamisalueet Anolassa (15
ha) ja Viikkalassa (15 ha) sekä karkean diabaasimurskeen alue Punapakassa.
Nakkilan maa-aineksen ottamisen yleissuunnitelmassa kiviaineksen ottaminen
on ohjattu kokonaisuudessaan Villilänkankaalle Punapakan alueelle (nyt kaavoitettavan alueen ulkopuolelle). Yleissuunnitelmassa on annettu yleisohjeet
näille tehostetun maa-aineksen ottamisen alueille. Näiden alueiden maaainesvaroista on vuoden 1992 kulutusarvioiden mukaan hyödynnetty vuoteen
2015 mennessä vain 20 %.
Nakkilan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Nakkilan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on laadittu v. 2008.
Suojelusuunnitelman avulla pyritään minimoimaan pohjavesiin kohdistuvia
riskejä sekä ennaltaehkäisemään pohjaveden määrään ja laatuun haitallisesti
vaikuttavia tilanteita ja onnettomuuksia. Pohjavesialueille ei tule kaavoittaa
pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimintoja. Pohjavesialueet tulee
merkitä kaavakartalle kaikkiin kaava-asteisiin. Nakkilan kunnan pohjavesialueille on vähän riskitoimintoja. Pääasiallisen pohjavesiriskin aiheuttaa asutus,
muita riskitekijöitä ovat liikenne, maatalous ja teollisuus.
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Pohjavesille aiheuttaa riskiä huonokuntoiset maanpäälliset ja maanalaiset öljysäiliöt,
jätevedenpumppaamot
ja
jätevesiverkoston
vuodot,
hajaasutusalueiden kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät. Liikenteestä ja tienpidosta aiheutuu riskiä pohjaveden laadulle pakokaasupäästöistä, vaarallisten
aineiden, öljyjen ja kemikaalien kuljetuksista ja mahdollisesti teiden kunnossapidosta (suolaus). Pohjavesialueiden teille ei ole rakennettu suojauksia.
Suojausten rakentaminen on vaikeaa, koska teiden varsilla on maaainesottokuoppia aivan tien vieressä. Myös muuntamoiden mineraaliöljy aiheuttaa pohjavesiriskin.
Kaikki yritystoiminta, jossa käsitellään, kuljetetaan, valmistetaan tai varastoidaan ympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita aiheuttavat vaaraa pohjavedelle. Pilaantumisriskiä aiheuttavia toimintoja ovat mm. huoltamot, jäteasemat, pesulat, romuttamot, sahat ja eri teollisuuden ja tuotannon alat (metalliteollisuus, betoni- ja sementtiteollisuus, asfaltti-, öljy-sora- ja murskausasemat, energialaitokset, turkistarhat, taimitarhat, kauppapuutarhat, kemian- ja
muoviteollisuus). Riskin suuruuteen vaikuttaa maaperä- ja pohjavesiolosuhteet ja maaperään valuneen aineen ominaisuudet, kuten myrkyllisyys ja vesiliukoisuus. Viikkala-Pirilän pohjavesialueella on lämpökeskus, nikkelikuonan
käsittelylaitos, konepajateollisuutta ja kaksi pienimuotoista korjaamoa. Nikkelikuonan käsittelylaitoksen toiminta on ympäristöluvan vaativaa. Laitoksen
toiminnassa on panostettu pohjavesiriskin vähentämiseen ja laitos valvoo pinta- ja pohjavesien laatua. Pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittaminen tärkeälle pohjavesialueelle edellyttää ympäristölupaa, ympäristöluvassa edellytetään pohjaveden laadun tarkkailua.
Maa- ja metsätaloudesta aiheutuvia riskejä voidaan vähentää monella tavalla
mm. toiminnanharjoittajia valistamalla pohjavesiasioissa. Lannoituksessa tulee huomioida ajankohta, lannoituskohteen mukainen tekniikka ja lannoitteiden valinta. Peltojen lannoitus tulee mahdollisuuksien mukaan suorittaa aina
keväällä sulamiskauden päätyttyä, jotta vähennetään lannoitteiden huuhtoutumista vesiuomiin. Metsien lannoitus yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta
tärkeillä pohjavesialueilla ei ole suositeltavaa. Myös torjunta-aineiden käyttöä,
uudistus- ja kunnostusojituksia ja muuta raskasta maanmuokkausta tulisi
välttää. Uusien eläinsuojien, lantavarastojen, kasvihuoneiden ja taimitarhojen
sijoittamista pohjavesialueille tulee välttää.
Maa-ainesten otto ja siihen liittyvä toiminta vaarantaa pohjavesiä monella tavalla, esim. koneiden ja polttoainesäiliöiden vuodot, maantäyttö ja maannoksen häviäminen muuttavat pohjaveden määrää ja laatua. Viikkala-Pirilän pohjavesialueella sijaitsee 12 maa-ainesottoaluetta, joiden yhteenlaskettu pintaala on noin 28 ha. Suurin osa alueista on jälkihoitamattomia eikä niillä ole
enää ottamistoimintaa. Yleensä otto näillä alueilla on aloitettu ennen maaaineslain voimaantuloa (1981). Maankaatopaikkoina toimivat entiset ottoalueet vaarantavat pohjaveden laadun. Maa-aineslupia ei tule myöntää lähisuojavyöhykkeen (jos määritelty) luonnontilaisina säilyneille osille eikä olemassa olevia ottoalueita tulisi enää laajentaa. Pohjavesialueille ei tule perustaa maankaatopaikkoja. Viikkalan pohjavedenottamolle ei ole määritelty lähisuoja- ja kaukosuojavyöhykkeitä.
Nakkilan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa on osoitettu taajamaosayleiskaavan alueelle sijoittuvan Viikkala-Pirilän pohjavesialueen riskikohteet (Pohjavesien suojelusuunnitelman liitekartta 3, kuva seuraavalla sivulla).
(Lähde: Ahomäki Ari, Nakkilan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma,
2008.)
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Nakkilan kunnan pohjavesien suojelusuunnitelman (Ahomäki, 2008) liitekartta 3, Viikkala-Pirilä pohjavesialueen riskikohteet.
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Kuva 19. Viikkala-Pirilän pohjavesialue, pohjaveden tarkkailupisteet, kaivot ja virtaussuunnat sekä vedenottamo (Lähde: Nakkilan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, 2008). Pohjavesi virtaa kaakko-luode suunnassa. Viikkalan vedenottamo on ympäröity punaisella katkoviivalla 500 metrin säteellä.

2.10

Virkistysalueet
Satakuntaliiton viher- ja virkistysalueselvityksessä 2005 - 2006 on mainittu
valtakunnallisesti merkittävät ympäristöt (Museovirasto ja YM 1993), valtakunnallisesti merkittävät kohteet ja maakunnallisesti merkittävät ympäristöt
ja kohteet.
Nakkilassa on useita luonnonsuojelualueita, jotka on osoitettu myös maakuntaliiton laatimassa viher- ja virkistysverkkoselvityksessä. Lisäksi Kokemäenjoen varressa on Suomen tärkeitä lintualueita (FINIBA). Virkistyskohteita ja -alueita on Arantilassa, Kistussa, Pämppissä, Ruskilassa ja Tynissä (V
808-812), Salomonkalliolla (suunnittelualueen ulkopuolella, V-438) ja Tervasmäessä (V-264). Kukonharja-Lammaisissa on Harjavallankin puolelle ulottuva Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue. Harjavallan ja Nakkilan raja-alue
on hirvien merkittävin Kokemäenjoen ylityspaikka. Uutena virkistyskohteena
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maakuntakaavassa on osoitettu Arantila vähintään seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävänä virkistyskalastuskohteena. Kokemäenjoki soveltuu melonta- ja kanoottiretkeilyyn (6). Jokea seuraileva maantie on valtakunnallisesti
merkittävä pyöräilyreitti.
Valtatien 2 länsipuolelle on maakuntakaavassakin osoitettu ulkoilureitin ohjeellinen yhteystarve Harjavallasta Nakkilan läpi Ulvilaan Massin virkistysalueelle jatkuen edelleen kohti Poria.
Vastavalmistuneessa luontoselvityksessä (Ahlman Konsultointi & suunnittelu,
2010) on esitetty suosituksia luontokohteiden virkistyskäyttömahdollisuuksista.
Nakkilan taajamaosayleiskaavan alueella ei ole seudullisesti merkittäviä melutasoltaan hiljaisia alueita.
Virkistys ja matkailu
Nakkilaan ei maakuntakaavan matkailua koskevissa selvityksissä ole osoitettu
matkailupalvelujen merkinnällä kohteita tai aluevarauksia.
Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristövyöhyke
on matkailunäkökulman kannalta merkittävä aluekokonaisuus. Aluekokonaisuuden matkailullinen vetovoima perustuu monipuolisiin kulttuuriympäristöihin ja -historiaan sekä maisemaan. Se on osoitettu maakuntakaavassa kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisvyöhykkeenä (mvku), jonka sisällä toteuttavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä
erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen.
Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja
vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen
erityisominaisuudet ja niiden omaleimaisuuden säilyttäminen. Nakkilasta on
erityisesti mainittu Arantilan ja Ruskilan kosket sekä Huovintie.

Kuva 20.

Ote Satakunnan maakuntakaavan Matkailualueet Satakunnan maakuntakaavassa –selvityksestä (Satakuntaliitto, 12.7.2007).
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Johanna Närhi, Mari Seppä

2.11

Liikenne
Pääliikenneverkon keskeisimmät muutostarpeet on selvitetty Satakunnan
maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (SatLJS), jossa myös
valtateiden 2, 8 sekä 12 merkittävä parantaminen on nostettu esille. Suunnitelmassa on määritelty muun muassa pääliikenneverkossa todetut yhteyspuutteet sekä visio vuoteen 2025. Liikennejärjestelmä ja liikenneverkko
–raportin mukaan valtatie 2 osoitetaan merkittävästi parannettavana tienä
välillä Mäntyluoto – Pori ja Harjavalta – Huittinen, ei siis Nakkilan kohdalla.
Uusina eritasoliittyminä osoitetaan maakuntakaavassa vain ne risteykset, jotka ylikunnalliselta merkitykseltään, yhdyskuntarakenteen, palvelujen saatavuuden, liikenneyhteyksien seudullisten tavoitteiden tai muun maankäytön
järjestelyiden kannalta ovat tarpeen.
Nakkilan taajamaosayleiskaavatyössä on laadittu erillinen liikenneselvitys, joka on tämän selostuksen liitteenä.
Liiteasiakirja E

2.11.1

Liikenneselvitys

Ajoneuvoliikenne
Valtatie 2
Kaava-alueen tieverkon muodostaa valtatie 2 (Helsinki – Pori), joka liittää
Nakkilan valtakunnan päätieverkkoon, ja se on pääyhteys kaava-alueella. Valtatien 2 keskimääräinen vuorokausiliikenne Nakkilan keskustasta Porin suuntaan on noin 10 000 ajoneuvoa, ja Harjavallan suuntaan noin 8 700 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus on melko suuri, 9,7 – 11,3 prosenttia.

Kuva 21.

Suunnittelualueen ajoneuvoliikenteen pääverkko toiminnallisesti luokiteltuna ja liikennemäärät vuonna 2010.
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Muut maantiet
Muut maantiet suunnittelualueella ovat teiden toiminnallisen luokituksen mukaisesti yhdysteitä. Kaava-alueen yhdysteistä merkittävimmät ovat Kokemäenjoen suuntaiset tiet: yhdystie 2453 (Harjavallantie) joen eteläpuolella Nakkilan keskustasta Harjavallan suuntaan sekä yhdystie 2440 (Anolantie – Viikkalantie) joen pohjoispuolella. Näiden teiden merkitys on toisaalta Kokemäenjokivarren taajamien välisiä alueita palveleva, mutta niillä on myös merkitystä
taajamien väliselle liikenteelle siltä osin kun se ei ohjaudu valtatien 2 kautta.
Yhdystie 2170 (Hormistontie) kulkee Nakkilan keskustasta lounaaseen. Tiellä
on merkitystä lähinnä haja-asutusalueille, mutta se myös liittää Nakkilan Luvian ja Euran suuntiin. Lisäksi kaava-alueella on alempiasteisia maanteitä,
joilla on merkitystä lähinnä haja-asutusalueiden paikallista liikennettä palvelevina teinä.
Merkittävää Nakkilan tieverkossa on, että se on voimakkaasti suuntautunut
kaakosta luoteeseen. Kokemäenjokeen nähden poikittaiset yhteydet ovat heikot.
Katuverkko
Nakkilan keskustan merkittävimmät kadut ovat Siltatie, joka liittää keskustan
valtatiehen 2, Porintie ja Arontie joen eteläpuolella ja pohjoispuolella Anolantie – Viikkalantie. Siltatieltä on ainoa yhteys Kokemäenjoen yli kaava-alueella.
Valtatien 2 ja Siltatien liittymä on eritasoliittymä. Kokoojakatuverkko täydentää pääkatujen muodostamaa runkoa, ja kokonaisuutena Nakkilan keskustan
katuverkko on varsin kattava.
Siltatien lisäksi valtatieltä 2 on kolme yhteyttä Nakkilan taajamiin. Pohjoisesta
tultaessa on Ruskilan liittymä ja Masiantien liittymä. Ruskilan-Tervasmäen
alueella katuverkon runkona on Ruskilantie. Valtatien 2 ja Ruskilantien liittymä on pääsuunnassa kanavoitu tasoliittymä. Valtatien 2 ja Masiantien liittymä
on porrastettu, kanavoitu tasoliittymä.
Etelästä tultaessa Suutarinmäentietä pitkin on yhteys taajaman eteläisiin osiin
ja Teiniläntien kautta valtatien 2 länsipuolelle. Myös valtatien 2, Suutarinmäentien ja Teiniläntien liittymä on porrastettu ja pääsuunnassa kanavoitu tasoliittymä.
Myös Porintie ja Masiantie ovat alueella katumaisia. Muuten alueen kadut ovat
tonttikatumaisia.
2.11.2

Kevyt liikenne
Nakkilan keskustan alueella on melko kattava kevyen liikenteen verkko, joka
pääasiassa noudattaa keskustan pääkatuja. Kevyen liikenteen verkko ei ulotu
kaikille keskustan reuna-alueille; Konimäen ja Vuohimäen alueet ovat verkon
ulkopuolella. Kaikki kevyen liikenteen väylien risteämiset valtatien 2 ja Tampere-Pori -rautatien kanssa on järjestetty eritasossa Säkkimäen (Ruskilan liittymässä) ja Nahkiaispaistamon kohdalla olemassa olevan eritasoliittymän luoteispuolella. Radan alitus on Ruskilassa ja ylitys Siltatiellä. Siltatiellä on kevyen liikenteen alikulku koulun ja kuntokeskuksen kohdalla Harjavallantien liittymän länsipuolella.
Porintien varrella on kevyen liikenteen väylä aina Ruskilaan asti, mikä liittää
Ruskilan ja keskustan taajamat toisiinsa. Myös Ruskilantien varrella on kevyen liikenteen väylä. Siltatien kevyen liikenteen väylä jatkuu yhdystien 2170
(Hormistontie) varrella ja edelleen Tattarantien varrella Teiniläntien liittymään
asti. Kokemäenjoen pohjoispuolella on Nakkilan ja Harjavallan keskustojen
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välillä yhtenäinen kevyen liikenteen väylä yhdystien 2440 (Viikkalantie) varrella. Lisäksi Kokemäenjoen eteläpuolella Harjavallan keskustan kevyen liikenteen verkko ulottuu yhdystien 2453 (Harjavallantie) varrella kaava-alueen
eteläosaan asti.

Kuva 22. Suunnittelualueen kevyen liikenteen pääverkko, nykytilanne. Kuvassa on
lisäksi osoitettu nykyinen ulkoilureitti Tervasmäellä. Tarkistettu 16.6.2014.

Ulkoilureittinä kaava-alueella on Tervasmäen länsipuolella oleva kuntorata.
Kevyen liikenteen verkko ei ulotu kuntoradalle asti. Ulkoilureitit eivät siis täydennä kevyen liikenteen väylien tarjoamia yhteyksiä, eikä se myöskään liity
kiinteästi ulkoilumahdollisuuksien kannalta kevyen liikenteen verkostoon.
Porin seudun kunnat, Noormarkku, Kokemäki, Nakkila ja Luvia, ovat olleet
mukana liikenneviraston johdolla tehdyssä Kävely ja pyöräily kaavoituksessa –tutkimuksessa (KäPy -tutkimus), jossa muina pilottialueina on Oulun
seutu (Haukipudas, Liminka ja Kiiminki), Kokkola ja Helsingin seudulta yksi
osayleiskaava-alue. Selvityksessä on todettu, että kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta yleiskaavatason merkityksellisiä kysymyksiä ovat toimintojen sijoittelun periaatteet, hajarakentamisen ohjaus, liikenneverkon jäsentely sekä
maankäytön ja liikennejärjestelmän toteutusjärjestys.
KäPy –tutkimuksessa on todettu, että alueet ja toiminnot tulee sijoittaa liikennetarvetta minimoiden. Sama tavoite korostuu myös valtakunnallisissa
alueidenkäyttötavoitteissa (ehyt yhdyskuntarakenne ja toimivat yhteysverkostot). Koulut, päiväkodit ja lähikauppa sekä mahdollisuuksien mukaan myös
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työpaikka-alueet tulee osoittaa kävelyetäisyydelle asunnoista. Siellä missä
kävely-etäisyyttä on vaikeaa toteuttaa, tulee päivittäiset toiminnot osoittaa
pyöräilyetäisyydelle ja hyvien pyöräily-yhteyksien päähän asunnoista. Kävelyja pyöräily-yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille tulee olla toimivat ja esteettömät. Lisäksi tulee välttää sijoittamasta päivittäispalveluja ja hoitolaitoksia
vilkasliikenteisten väylien varsille tai asutuksen kanssa eri puolelle vilkasliikenteistä väylää taikka vähintään huolehdittava siitä, että risteäminen ajoneuvoliikenteen kanssa on turvallinen ja tapahtuu eritasossa.
KäPy -tutkimuksessa on annettu toimenpidesuosituksia kävelyn ja pyöräilyn
huomioimisesta yleiskaavoituksessa työvaiheittain. Kaavatyön ehdotusvaiheessa huomioitavaksi annetut suositukset on esitetty alla olevassa otteessa:

2.11.3

Joukkoliikenne
Raideliikenne
Tampere-Pori radalla on toimiva henkilöliikenne, jonka liikennepaikat ovat Porissa Harjavallassa ja Kokemäellä. Lisäksi Nakkilassa sijaitsee junakohtauspaikka, mutta se ei ole henkilö- eikä myöskään tavaraliikenteen kaupallisessa
käytössä.
Linja-autoliikenne
Pori-Harjavalta-Kokemäki –vakiovuoroliikenteen runkoreitti kulkee Nakkilassa
Kokemäenjoen pohjoispuolella. Vuorot tekevät piston myös kuntakeskukseen.
Kyseisellä laatukäytävällä on joukkoliikenteellä mahdollista tehdä verrattain
hyvin työ-, koulu- ja asiointimatkoja. Linja-autovuoroja kulkee keskimäärin
ruuhka-aikoina kahdesti tunnissa sekä asiointiaikoina talvella kerran tunnissa
ja kesällä joka toinen tunti. Arki-iltaisin viimeinen vakiovuoro Porista lähtee
joka päivä iltapäivällä noin 17 aikaan. Porin ja Nakkilan välillä on vuoro viikonloppuna lauantaisin suuntaansa. Sunnuntaisin ei ole vakiovuorotarjontaa
kyseisellä reitillä. Vakiovuorotarjonta on heikentynyt 2000-luvulla merkittävästi iltaisin sekä viikonloppuisin. (Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma – Joukkoliikenne, 2004 & Satakunnan liikenteen aikataulut 2011.)
Nakkilassa on yksi pikavuoropysäkki valtatien 2 varrella, jonka kautta kulkee
pikavuoroja Poriin, Helsinkiin ja Turkuun. Vuorot sopivat soveltuvin osin työja opiskelumatkoille sekä asiointi- ja vapaa-ajan matkoille. (Matkahuollon aikataulut 2011.)

2.11.4

Liikenneturvallisuus
Uusimman liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneonnettomuusanalyysijaksolla Nakkilassa tapahtui keskimäärin 28 onnettomuutta/vuosi. Henkilövahinko-onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista oli noin 39 prosenttia.
Onnettomuuksien vakavuusaste on selvästi naapurikuntia huonompi.
Kaikista onnettomuuksista 83 prosenttia tapahtui yleisellä tieverkolla. Kunnan
ylläpitämillä kaduilla ja teillä onnettomuuksista tapahtui 13 prosenttia. Loput
onnettomuudet tapahtuivat pihoilla ja parkkipaikoilla. Kaikki kevyen liikenteen
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onnettomuudet tapahtuivat yleisillä teillä. Eniten onnettomuuksia tapahtui
valtatiellä 2 Masiantien kohdalla, jossa tapahtui vuosina 1999–2001 yhteensä
6 onnettomuutta.
Nakkilan kuntaa halkoo valtatie 2. Valtatien 2 pääkatuliittymä keskustaajamaan on eritasoliittymä, kun muut liittymät ovat tasoliittymiä. Valtatiellä on
useita vilkasliikenteisiä tasoliittymiä, joista hidasliikkeisempi paikallinen liikenne joko risteää tai liittyy valtatien nopeaan pitkämatkaiseen liikenteen
kanssa. Valtatien 2 liikennemäärä ja etenkin pitkämatkaisen liikenteen määrä
ovat niin suuria, ettei nykyisellä liittymätiheydellä ja tasoliittymillä saavuteta
valtateillä tavoiteltavaa liikenneturvallisuuden tasoa. Erityisesti Ruskilan eritasoliittymän toteuttaminen parantaisi liikenneturvallisuutta valtatiellä 2. Tiehallinto on toteuttanut liittymien parantamisia; mm. uusimman liikenneturvallisuussuunnitelman pahin onnettomuuksien kasautumispiste, Helsingintien ja
Masiantien liittymä, on parannettu porrastettuna kanavoituna liittymänä.
Keskustaajaman katu- ja kevyen liikenteen verkko on hyvin jäsennelty. Kevyen liikenteen väylästön kattavuus ja jatkuvuus muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta on riittävä. Kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden kannalta oleellista on kevyen liikenteen väylästön kattavuus, jatkuvuus ja risteämiset autoliikenteen kanssa. Taajamissa risteämisen turvallisuuteen vaikuttaa autoliikenteen nopeustaso ja suojatiejärjestelyt. Keskustaan on toteutettu 40 km/h
alue sekä useita turvallista kevyen liikenteen risteämistä ja autoliikenteen nopeuksien alentamista tukevia toimenpiteitä. Keskustaa halkoo myös rautatie,
joka risteää useammassa kohtaa tasossa katujen kanssa.
2.11.5

Liikennemelu ja –tärinä
Liikenteen aiheuttamista ympäristöhaitoista merkittävimmät ovat meluhaitat,
pohjavesien pilaantuminen ja pakokaasupäästöt.
Osayleiskaavaehdotusta laadittaessa laadittiin meluselvitykset valtatien 2 ja
rautatien liikennemelusta nykytilanteessa ja ennustetilanteessa 2030 sekä tärinäselvitys rautatieympäristöstä.
Liiteasiakirja G
Liiteasiakirja H

Tärinäselvitys
Meluselvitys
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Porintien ja rautatien aiheuttamaa melu- ja tärinähaittoja on tutkittu keskustan korttelissa 22
vuonna 2000 (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy),
jolloin mittaukset on suoritettu heinäkuussa 2000.
Mitatut melutasot alueella vaihtelivat 52,2 – 61
dB(A):n välillä. Pääasiallinen melun aiheuttaja on
raideliikenne, joka aiheuttaa sekä päivä- että yöajan
ohjearvojen ylittymistä alueen länsilaidalla. Tieliikenne alueen itäpuolella ei aiheuta päivä- eikä yöajan
ohjearvojen ylittymistä. Lisäksi alueella havaittiin
tärinää (huippuarvot jäivät kiihtyvyyslukemaan 3,8
mm/s2), mutta tärinä ei aiheuta rakennevaurioita
kunnossa oleville rakennuksille. Alueella tulisi torjua
melua joko meluestein tai käyttämällä hyväksi lähimpien rakennusten julkisivun ääneneristävyysmääräyksiä. Melua voidaan torjua myös käyttämällä hyväksi tarvittavia suoja-aitoja tai apurakennuksia (kuten
autotallit). Suunnittelemalla alueelle sopivat perustusratkaisut voidaan rakennusten herkkyyttä tärinän
välittymiseen asuinhuoneistoihin merkittävästi vähentää.
Kuva 23. Ote asemakaavayhdistelmästä (kortteli 22).

Lisäksi keskustan ja Villilän asemakaava-alueille on
laadittu raideliikenteen meluselvitys 2006 (WSP,
10.4.2006). Vähäisestä junamäärästä johtuen ei 55
dB päivämelun ohjearvo ylity asemakaava-alueiden
asumiseen tarkoitetuilla alueilla. Yömelutasot ovat
melutarkastelun kannalta mitoittavia. Melunsuojauksen tarvetta arvioitaessa on myös otettava huomioon, että uloimpien asuin-rakennusten piha-alueita ei
pystytä suojaamaan ilman tässä selvityksessä esitettyjä meluntorjuntatoimenpiteitä. Varsinaisiin meluntorjuntatoimenpiteisiin alueilla ei tarvitse ryhtyä, jos
radan liikennemäärät pysyvät tässä raportissa esitetyissä rajoissa, vaan melun aiheuttamat haitat voidaan estää rakennuksien sijoittelulla sekä julkisivujen
eristävyyden huomioinnilla.

Kuva 24. Ote Villilän ja keskustan raideliikenteen meluselvityksestä WSP, 2006. Villilän kartano
on kuvassa alhaalla hieman vasemmalla.
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Lentokenttä ja satama
Lähin lentokenttä sijaitsee Porissa, josta on lentoyhteyksiä reittiliikenteessä
Helsinkiin ja tilauslentoina ulkomaiden lomakohteisiin.
Metalliteollisuuden projektiviennissä Porin Satamalla on merkittävä rooli suomalaisessa metalliteollisuudessa, joten Porin Mäntyluodon väylän syventämishanke 10 metristä 12 metriin edistää myös maakunnan metalliteollisuuden ja
puunjalostuksen yritysten kilpailukykyä. Porin Satama on Suomen kuudenneksi suurin satama. Esimerkiksi Boliden Harjavalta Oy on lisäämässä kuparija nikkelisulaton tuotantoa, jolle satamalla on merkitystä raaka-aineiden
tuonnissa (kuljetukset Nakkilan lävitse).

2.11.7

Tampere-Pori –rata
Tampere-Pori ja Kokemäki-Rauma -radat ovat Porin seudulla yksiraiteisia,
sähköistettyjä, suojastettuja ja kauko-ohjattuja. Tavarajunien suurin sallittu
akselipaino on molemmilla radoilla 22,5 t ja nopeus 100 km/h. Lisäksi radoilla on kulunvalvonta. Junaliikenteen nopeustason nostamista estävät useat
suojaamattomat tasoristeykset ja radan kaarteisuus.
Sekä Tampere-Pori että Kokemäki-Rauma –radat ovat eteläisen Suomen merkittävimpiä tavaraliikenteen ratoja, ja niiden tavaraliikenteen tavoiteakselipaino on 25 tonnia. Molemmilla radoilla on käynnissä työt, jotta tämä akselipaino
voitaisiin ottaa käyttöön. Tavoitteena on, että 25 tonnin akselipaino olisi käytössä vuodesta 2012 alkaen.
Tampere-Pori radalla on toimiva henkilöliikenne, jonka liikennepaikat ovat Porissa Harjavallassa ja Kokemäellä. Rautatiekuljetukset ovat elintärkeitä Satakunnan metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden ja satamien kuljetusten kannalta. Vuonna 2003 Satakunnassa kuljetettiin rautateitse 4,7 miljoonaa tonnia
tavaraa.
Liikennevirasto ei ole tällä hetkellä varautunut suunnitelmissaan kaksoisraiteeseen Kokemäki-Pori –rataosalla.
Ratahallintokeskuksen julkaisussa Tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys
(verkkojulkaisu 1/2009, s. 60-62) on todettu kotimaan kaukojunaliikennettä
koskevassa kohdassa Porin radalla junaliikenteen kysynnän olevan asukasmäärään suhteutettuna melko vähäinen. Tehdyissä tarkasteluissa voi Porin
radan kysyntä kasvaa enimmillään 0,8 miljoonaan matkaan vuodessa. Tällöin
junamatkojen määrä olisi väkilukuun suhteutettuna samaa suuruusluokkaa
kuin Rantaradan käytävässä. Taajamajunaliikenteestä on Porin seudun osalta
todettu seuraavaa:
Taajamajunaliikenne on vaihtoehto myös hiljaisemman kysynnän ratasuunnille, joilla
se palvelee samanaikaisesti seudullisia ja pitempimatkaisia matkustustarpeita. Pysähtyminen useammassa taajamassa laajentaa matkustajapohjaa ja luo edellytykset hyvälle vuorotarjonnalle. Jos kysyntä on riittävää, taajamajunaliikenteellä hoidettua perustarjontaa voidaan suurimman kysynnän aikaan täydentää nopeammilla kaukojunavuoroilla. Esimerkkejä tällaisista ratakäytävistä ovat mm. Tampere–Pori ja Seinäjoki–Vaasa.
Tampereen ja Porin välillä Kokemäenjokilaakson nauhamainen, tiiviisti radan varteen
sijoittunut rakenne luo hyvät edellytykset kehittää yhteysvälin liikennettä ja yhdyskuntarakennetta taajamakeskuksissa pysähtyvän tiheän taajama-junaliikenteen ja sitä
täydentävien nopeampien juna-yhteyksien varaan. Taajamajunalla vyöhykkeeseen
voidaan kytkeä myös Rauman seutu, joka on Lohjan ja Porvoon jälkeen kolmanneksi
suurin nykyisin henkilöliikenteen ulkopuolella oleva kaupunkiseutu.
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Helsinki –Forssa – Pori –radan esiselvitys 2010
Helsinki – Forssa – Pori radan esiselvityksellä Hämeen liitto, Satakuntaliitto ja
Uudenmaan liitto selvittivät millaista tarvetta ja mahdollisuuksia on Helsinki –
Forssa – Pori rautatien toteuttamiseen ja mitkä ovat mahdolliset toimenpiteet,
joilla siihen voitaisiin varautua. Esiselvitys käynnistyi lokakuussa 2009 ja valmistui helmikuussa 2010.
Tampere-Pori/Rauma –tarveselvitys 2011
Tarveselvitys Tampere-Pori/Rauma on valmistunut Liikenneviraston toimesta
keväällä 2011. Selvityksessä otetaan kantaa mm. tasoristeysten poistamiseen
ja kehittämiseen Pori-Kokemäki välillä sekä nykyisten asemien ja asemanseutujen parantamiseen ja välisuojastuspisteiden rakentamiseen esim. Porin
Nakkilan välillä. Selvityksessä pohditaan myös lähiliikenteen käynnistämismahdollisuuksiin Porin ja Kokemäen välillä. Tällöin lähiliikenteen uudet asemapaikat olisivat aluksi Kokemäki keskusta sivuraiteellisena, Nakkila keskusta
sekä Ulvila. Myöhemmin toteutettavia asemia voisivat olla Nakkila (Ruskila)
sekä Porissa Mikkola.
2.12

Maa- ja kallioperä
Voimassa olevan taajamaosayleiskaavan yhteydessä on kartta- ja kirjallisuustutkimuksiin perustuen tehty rakennettavuusluokitus: Maa ja vesi, 1991. Kaavatyössä tukeudutaan maaperän rakennettavuuden osalta tähän Nakkilan taajamaosayleiskaavan 2010 rakennettavuutta koskevaan liitekarttaan (Taajamaosayleiskaavan 2010 raportin kuva 21). Valtatien 2 länsipuolelle tavoitellut
laajentumisalueet sijoittuvat rakennettavuudeltaan edulliselle maaperälle.
Myös vastalaaditussa maisemaselvityksessä on kuvattu alueen maa- ja kallioperää (kuvat seuraavalla sivulla). Kalliomaita löytyy selvitysalueelta ainoastaan Leistilänjärven koillispuolelta sekä niukasti Viikkalan peltoaukeiden koillispuolelta. Pienialaiset kalliomaat kohoavat hiekkamoreeniselänteistä jotka
ovat laajimmillaan Leistilänjärven ja Ruskilan välisellä alueella ja toisaalla
Viikkalassa selvitysalueen pohjoisrajalla. Joen lounaispuolen hiesutasanteesta
kohoaa moreenisaarekkeita, jotka muodostavat yhtenäisen jakson Tervasmäestä Lammaisiin Harjavallan rajalle. Tattaran-Palojoen viljelyaukean peltojen
maaperä koostuu lähinnä hiesusta ja savesta. Kokemäenjoen koillispuolella
alavat alueet koostuvat lähes yksinomaan hieta- ja hiekkamaista. Turvemaita
on Rapakonsuolla, Kurkelansuolla ja Maksasuolla. (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011.
Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys.)
Alueen kallioperä koostuu lähinnä jotunisesta hiekkakivestä. Lähes yhtenäisen
hiekkakiviesiintymän rikkoo vain Leistilänjärven pohjoispuolen kapea diabaasijuonne ja aivan koillisreunasta kapealti graniitti- ja gneissikaistaleet, jotka ovat osa alueen ulkopuolen laajahkoa vyöhykettä.
Diabaasi nousee paikoin Leistilänjärven koillispuolella pintaan Aarikankallion
ja Pakkalankallion kalliopaljastumien kohdalla. Selkätie kulkee juuri tämän
diabaasiselänteen keskellä. Tien varrella maaston korkeammat kohdat sijoittuvat Aarikankalliolle, jota voidaan pitää maisemallisesti ja geologisesti arvokkaana ja säästettävänä kohteena. Pakkalankallio kohoaa vielä Aarikankalliotakin korkeammalle. (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011. Nakkilan osayleiskaava-alueen
maisemaselvitys.)
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Kuva 25. Ote maisemaselvityksen maaperäkartasta (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011.
Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys).

Kuva 26. Ote maisemaselvityksen kallioperäkartasta (Uusi-Seppä ja Vilen, 2011.
Nakkilan osayleiskaava-alueen maisemaselvitys).
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2.13

Kunnallistekniikka ja energiahuolto
Kunnallistekniikka
Nakkilasta Poriin on rakennettu siirtoviemäri. Lisäksi Nakkilan ja Harjavallan
välillä on yhdysvesijohto sekä joen pohjoispuolella kriisivesijohtoyhteys Ulvilan ja Nakkilan välillä. Anolan ja Viikkalan vedenottamot on myös merkitty
maakuntakaavaan. Anolan vedenottamo toimii Ulvilan vedenottamona ja Viikkalan ottamo Nakkilan vedenottamona. Nakkilan kunnan vedenjakelujärjestelmään kuuluvat kunnan verkoston lisäksi Järvikylän ja Hormiston vesiosuuskunnat. Keskitetyn vedenjakelun piiriin kuuluu noin 95 % kunnan asukkaista.
Kunnan vesijohtoverkostoon liittymisasteen oletetaan nousevan 98 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Kunnalliseen jätevesiverkostoon kuuluu hieman yli puolet kunnan asukkaista. Verkoston ulkopuolella on noin 2500 asukasta. Kunnan
jätevedet johdetaan Porin Luotsinmäkeen keskuspuhdistamolle puhdistettavaksi. Entisellä jätevedenpuhdistamolla on jätevedenpumppaamo. Myös
Lammaisissa on jätevedenpumppaamo (entinen Harjavallan kunnan jätevedenpuhdistamo), johon Harjavallasta ja Euran Kiukaisista tulevat siirtoviemärit liittyy. Suominen Kuitukankaiden jätevedet johdetaan myös Poriin menevään siirtoviemäriin. Vesihuoltoverkoston laajentamistarpeet on käsitelty kaavan vaikutusten arvioinnissa ja kaavataloudellisen tarkastelun yhteydessä.
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset verkoston kehittämisen tarvealueet on esitetty selostuksen liitteessä. Kunta päivittää vesihuollon kehittämissuunnitelmaa tarpeen mukaan.
Liite 13

Kuva 27.

Vesihuoltoverkon kehittämisen tarvealueet

Ote Nakkilan kunnan Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 2010 (Kiuru & Rautiainen Oy, Savonlinna 1.10.2010). Ehdotus viemäriverkoston toiminta-alueeksi punaisella rasterilla ja vesijohtoverkon toiminta-alueeksi magentalla viivalla.
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Rakentamiseen osoitettujen alueiden kunnallistekniikan toteutuksen kuntataloudelliset vaikutukset arvioitiin AVE-mallilla ehdotusvaiheessa. Osayleiskaavan toteuttaminen edellyttää jätevesiverkoston laajentamista merkittävimmin
Tervasmäen alueille ja Viikkalaan osoitetuille uusille asuntoalueille. Uudet
asemakaava-alueet liitetään kunnan jätevesiviemäriverkostoon.
Liiteasiakirja I

Kaavataloudellinen tarkastelu

Jätehuolto
Nakkilan yhdyskuntajätteet käsitellään Porin Hangassuon jätteenkäsittelyalueella. Vanha kaatopaikka sijaitsee Pimeäkorven alueella lähellä Ulvilan rajaa.
Kaatopaikka on suljettu vuonna 2000.
Energiahuolto
Energiahuollosta maakuntakaavan energiahuollon verkkoa koskevalla kartalla
on osoitettu olemassa olevat vähintään 110 kV voimajohdot ja ne sähköasemat, joilla on valtakunnallista tai vähintään seudullista merkitystä. Nämä
osoitetaan myös yleiskaavassa. Olkiluodon 4. ydinvoimalan edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointimenettely on
käynnissä (Fingrid Oyj). Nakkilaan sijoitetaan uusi voimalinja nykyisen rinnalle Pyssykankaalta Tervasmäen ja Ruskilan kautta Ulvilan puolelle tai vaihtoehtoisesti korvataan nykyinen voimalinja osayleiskaava-alueen eteläosassa Tattarasta Kukonharjan kautta Tylymaalle.
Maakuntakaavan Turvetuotanto-selvityksessä on osoitettu turvatuotantoalue
(tu-301), Kurkelansuo. Selvityksessä on todettu Nakkilan yli 20 ha:n soiden
kokonaisalaksi 860 ha, josta noin 400 ha olisi vielä tutkittavaa suota. Nakkilan
ja Ulvilan rajalla on Protsonletto-Uudenlevonsuo, joka kuuluu soiden suojeluohjelmaan ja Protsonletto on myös Natura –aluetta.
Nakkilassa ei ole valtakunnallisia lauhde- ja varavoimalaitoksia, eikä prosessivoimalaitoksia. Länsi-Suomen Voima Oy:n omistama vesivoimalaitos sijaitsee
Nakkilassa, joten Nakkilassa on paikallista sähköntuotantoa. Suominen Kuitukankaat Oy:n tehdasalueella sijaitsevan lämpövoimalaitoksen omistaa Adven
Oy. Nakkilan Lämpö Oy:n osakekannasta hieman yli puolet on kunnan omistuksessa. Lämpölaitoksella ei ole enää omaa tuotantoa. Se ainoastaan jakaa
Fortumilta ostettua kaukolämpöä. Adven Oy:n lämpölaitos antaa Suominen
Kuitukankaat Oy:lle kuumaa höyryä ja jäännöslämpö menee kunnan kaukolämpöverkkoon. Laitoksessa poltetaan puuhaketta ja kuitukangastehtaankuitukangasjätettä. Lisäksi laitoksella on raskaspolttoöljykattila varavoimalana.
Lisäksi voimalaitoksessa käytetään kevyttä polttoöljyä.
Tuulivoima
Satakuntaliitto laati Mannertuuli Satakunnassa –selvityksen vuoden 2011 aikana. Satakunnassa on käynnistynyt I vaihemaakuntakaavan laatiminen
(kuulutettu 15.8.2011), jonka lähtökohtana on Mannertuuli Satakunnassa selvitys. I vaihemaakuntakaavalla osoitetaan tuulivoimarakentamiselle parhaiten soveltuvat alueet. Kaavatyölle asetetuissa tavoitteissa ei kaava-alueelle
tavoitella tuulivoimarakentamista. Mannertuuli Satakunnassa –selvityksessä
Harjavallan-Nakkilan-Ulvilan alueelta on löytynyt yksi potentiaalinen tuulivoima-alue nyt kaavoitettavan alueen itäpuolelta. Alueesta noin kolmasosa sijoittuu Nakkilan kunnan puolelle.

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Selostus
68 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

Johanna Närhi, Mari Seppä

2.14

Erityisalueet ja ympäristöhäiriöt

2.14.1

Moottoriurheilualueet ja ampumaradat
Nakkilassa ei ole moottoriurheilualueita. Nakkilan kunnalle on tehty moottoripyöräilyharrastuksille, kuten endurolle, soveltuvan alueen toteuttamista koskevia aloitteita. Moottoripyöräilyyn liittyvät harrastukset sinänsä soveltuisivat
hyvin Nakkilan kuntaan, koska paikkakunnalla toimii moottoripyöriä maahantuova yritys.
Olemassa oleva ampumarata sijoittuu suhteellisen lähelle Tervasmäen asutusta. Asutuksen laajentuessa sille olisi löydettävä uusi alue muualta, esim. entisen kaatopaikan alueelta tai läheisyydestä läheltä Ulvilan rajaa. Osayleiskaavan yhteydessä uusi ampuma-alue on päädytty esittämään entisen kaatopaikan yhteyteen.

2.14.2

Maanpuolustus
Suunnittelualueelle ei sijoitu maanpuolustuksen kannalta merkittäviä alueita.
(Maanpuolustus (3.4.2007), Satakuntaliitto.)

2.14.3

Pilaantuneet maa-alueet
Pilaantuneiden maiden riskikohteet on saatu alueelliselta ELY-keskukselta
MATTI-tietokannasta. Kohteet, joilla on todettu olevan maankäyttörajoite, tullaan osoittamaan kaavakartalla mahdollisena pilaantuneen maan riskikohteena. Muut kohteet on esitetty selostuksen liitteenä olevalla kartalla ja taulukossa.
Liite 9

Pilaantuneiden maiden riskikohteet (kartta ja taulukko)
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3

TAVOITTEET

3.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

3.1.1

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tavoitteet
MRL 5 §:n mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää:
1)

turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän
elin- ja toimintaympäristön luomista;
2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;
4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;
5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;
10) palvelujen saatavuutta; sekä
11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.
MRL 39 §:ssä yleiskaavalle on asetettu sisältövaatimukset. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä
tavalla;
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta
tasapainoiseen elinympäristöön;
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
ympäristöhaittojen vähentäminen;
rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Em. seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan
yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.
Yleiskaavoituksessa tulee ottaa huomioon voimassa oleva maakuntakaava.
Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle
kohtuutonta haittaa.
3.1.2

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja valtakunnan tason Kävelyn ja pyöräilyn strategia 2020
Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
30.11.2008. Tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. (www.ymparisto.fi/vat) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja
niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johanna Närhi, Mari Seppä

Selostus
70 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:







toimiva aluerakenne
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) on Museoviraston laatima inventointi,
joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen
(www.rky.fi, 18.1.2011).
Suunnittelualueeseen sisältyy viisi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä (Museovirasto 8.9.2009, VN 22.12.2009) Anolan kartano,
Huovintie (osittain), J.W. Suomisen Nahkatehdas ja Koskilinna, Lammaisten
kulttuurimaisema ja Nakkilan kirkko ympäristöineen.
Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen visio ja strategia 2020
Nakkilan kunta on ollut mukana liikenneviraston Kävely ja pyöräily kaavoituksessa –tutkimuksessa. Tutkimuksessa on selvitetty myös valtakunnallista kävelyn ja pyöräilyn vuoteen 2020 tähtäävää visiota ja strategiaa. Tavoitteena
on, että tulevaisuuden Suomessa liikkuminen jalan ja pyörällä on yleistä ja
arvostettua. Tavoitteena on, että kaupungeissa ja maaseudulla kävely ja pyöräily ovat lisääntyneet kaikissa liikkujaryhmissä ja moottoriliikenteen kasvu on
taittunut. Yhdyskunnat on suunniteltu ja rakennettu niin, että arjen lähipalvelut ovat kohtuullisesti kävellen saavutettavissa. Samoin kouluun, töihin ja
joukkoliikenteen pysäkeille voi kulkea jalan tai pyöräillen. Liikkumisympäristö
on viihtyisä, turvallinen ja se tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisiin elämyksiin
ja sosiaaliseen kohtaamiseen. Kävelyä ja pyöräilyä käsitellään liikenteen
suunnittelussa erillisinä liikennemuotoina ja ne otetaan liikenneratkaisuissa
tasavertaisina huomioon muiden liikennemuotojen joukossa. Tavoitteena on
liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan omaksuminen jo lapsena ja sen jatkaminen vielä eläkepäivinä, ja sitä kautta liikunnan vähyydestä aiheutuvien terveysongelmien vähentyminen.
Vision toteuttamiseksi on esitetty neljää strategista linjausta:
I
20 % enemmän kävely- ja pyöräilymatkoja
II
Lisää arvostusta ja motivointia
III
Lyhyet etäisyydet sekä miellyttävä ja turvallinen liikkumisympäristö
IV
Tahtoa ja yhteistyötä, rahoituksen uutta suuntaamista ja lainsäädäntömuutoksia sekä riittävää seurantaa
Kävelyn ja pyöräilyn 20 prosentin kulkutapaosuuden kasvu tarkoittaa noin
300 miljoonaa uutta kävely- ja pyöräilymatkaa vuoden 2005 tilanteeseen verrattuna. Sama määrä on tarkoitus saada pois henkilöautoliikenteen matkoista.
Kävelyn ja pyöräilyn arvostusta lisätään kulkutapavalintoja ohjaavissa toimissa, suunnitelmissa ja säännöksissä sekä julkisessa rahoituksessa. Keskeinen
tekijä kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvulle on eheä yhdyskuntarakenne, jossa asuminen, opiskelu- ja työpaikat sekä palvelut sijaitsevat lähellä toisiaan ja
liikkuminen on miellyttävää, sujuvaa, turvallista ja esteetöntä. Kaikki tämä
edellyttää tahtoa ja vastuunottoa niin valtiolta kuin kunnilta sekä johdonmuQ:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
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kaista panostusta ja yhteistyötä maankäytön suunnittelussa, liikennejärjestelmän kehittämisessä ja liikkumisvalintoja ohjaavien toimintojen käytössä.
3.1.3

Seudulliset tavoitteet
Maakuntatason tavoitteet
Yleiskaavan laadinnassa huomioidaan valtakunnallisen ja seudullisen liikenneja rataverkon kehittämistarpeet sekä maakuntakaavan yleiskaavalle asettamat tavoitteet (kohdassa Suunnittelutilanne  maakuntakaava). Lisäksi viranomaisyhteistyössä saattaa nousta esille kaavatyössä huomioitavia maakuntatason tavoitteita.
Porin seutukunnan tavoitteet
Porin seudun karhukunnissa on laadittu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun puitelain 7 §:n 2 momentin mukainen kaupunkiseutusuunnitelma,
jonka ensisijaisena tavoitteena on jäntevöittää kuntien välistä maankäytön,
asumisen ja liikenteen yhteistyötä. Kaupunkiseutusuunnitelman pohjalta on
laadittu kuntien yhteinen rakennemalli, joka kertoo kuntien yhteisen näkemyksen kaupunkiseudun maankäytön tulevaisuuden tavoitteista.
Keskeisiä aiheita tässä ovat:
o
o
o
o

ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiva maankäyttö,
asuminen vetovoimatekijänä,
energiataloudellinen liikenne ja
kuntarajat ylittävien palveluiden joustava käyttö.

Rakennemallityön tulokset on esitetty kohdassa Suunnittelutilanne.
Pori, Ulvila, Nakkila ja Harjavalta muodostavat Tilastokeskuksen luokituksessa
yhtenäisen taajama-alueen, joka on Suomessa asukasluvultaan seitsemänneksi suurin. Taajamaväestön määrä kasvoi vuodesta 2000 vuoteen 2005 yli
8 000 asukkaalla, mikä oli neljänneksi suurinta koko Suomessa. Taajaman
koko huomioiden kasvu on ollut suhteellisesti suurinta Tampereen taajaman
(15 %) kanssa. Porin seudun rakennemallin keskeinen tavoite on tämän yhtenäisen kaupunkitaajaman tiivistäminen.
Porin seudulla on meneillään kuntaliitosselvitys, jossa ovat mukana Porin, Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan, Luvian, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat.
3.1.4

Kunnan aikaisemmin asettamat tavoitteet
Kunnan strategia
Nakkilan kunnan 2012 strategiassa toiminta-ajatuksena on tarjota asukkaille
hyvät peruspalvelut sekä turvallinen ja innostava elinympäristö elämiseen ja
yrittämiseen. Strategian mukaan kunnan toimintaa ohjaavat arvot ovat taloudellisuus, suunnitelmallisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys ja ennakkoluulottomuus. Kunnan on pystyttävä myös reagoimaan muutostekijöihin, jotka osittain ovat koko Satakuntaa koskevia kuten ikärakenteen muutos. Yleiskaavatyössä tulee huomioida Nakkilan kunnan strategian tavoitteet.
Yleiskaavan tavoitekartoitus 2008 ja muut kunnan asettamat tavoitteet
Vuonna 2008 valmistuneessa yleiskaavan tavoitekartoituksessa on esitetty
kunnan maankäytön kehittämisen painopistealueita työpaikka- ja asuntora-
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kentamisen sekä liikenteen ja virkistyksen näkökulmista. Tavoitekartoituksen
mukaan yleiskaavatyössä on tarpeen:
o

tarkistaa yleiskaavan toteutumisen aste ja asemakaavavaranto
sekä keskustaajaman reuna-alueiden osalta pitää selvittää rakennettujen alueiden suhde avoimiin peltomaisemiin

o

uusien asunto- ja työpaikka-alueiden osalta pyritään hallittuun
vaiheistukseen (vältytään hukkainvestoinneilta ja taajamarakenteen hajoamiselta)

o

mahdollisen paikallisjunaliikenteen vaikutus keskustan tiivistämistarpeisiin tutkitaan yleiskaavatasolla

Tavoitekartoitusta koskevassa päätöksessä (15.12.2008) on todettu, että
yleiskaavatyössä huomioidaan keskeisesti Viikkalan asuntoalueiden kehittäminen (kolme seisaketta -malli), Villilän alue, Tervasmäen laajentuvat asunto- ja
yritystoiminnan alueet sekä Lammaisten suunniteltu eritasoristeysalue yritystoiminnan alueena.
Yleiskaavatason liikennetarkasteluissa keskitytään:
o
o

o
o

valtatien 2 nelikaistaistamiseen varautumiseen, yritystoimintojen
laajentumisalueet kytkeytyvät valtatien eritasoliittymiin
vt 2 rinnakkaistieyhteyksiin: Ulvilan ja Nakkilan keskustojen yhdistäminen rinnakkaisteillä ja Satakunnantien jatkaminen Harjavallan suuntaan
kevyen liikenteen pääreitteihin ja seudullisiin tarpeisiin sekä Ulvilan että Harjavallan suuntaan
joukkoliikenteen edellytysten parantamiseen.

Virkistysalueiden suunnittelussa pyritään reitistöjen jatkuvuuteen ja Kokemäenjoen virkistyskäytön edellytysten parantamiseen. Lisäksi tavoitekartoituksen mukaan on varauduttava seudullisen kehityksen myötä lisääntyneisiin
aluevaraustarpeisiin.
Yleiskaavan laajennusalueella tullaan tarkastelemaan mm. maa-ainesten ottoa ja osoittamaan yleiskaava-alueella mahdolliset maa-ainesottoalueet tai
mahdollisesti muilla merkinnöillä säilyttämään muita alueita maa-ainesten
oton ulkopuolella. Maa-ainesten ottamispainetta on yleiskaavan laajennusalueen lisäksi erityisesti Anola-Viikkalassa.
3.2

Prosessin aikana tarkennetut tavoitteet

3.2.1

Kunnan asettamat tavoitteet
Kaavatyön alussa koottiin yhteistyössä Nakkilan kunnan ohjausryhmän kanssa
taajamaosayleiskaavatyön tavoitteet.
Liite 3

Tavoitetaulukko

Suunnittelussa keskeisimpiä tavoitteita ovat:
o

o

o

valtatien 2 ja rinnakkaisteiden kehittäminen ja yritysalueiden laajentaminen valtatien varrella, kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kasvun turvaaminen
keskustan palveluiden säilymisen turvaaminen ja täydennysrakentamisen mahdollistaminen, samalla joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen
uusien vetovoimaisten asuinalueiden osoittaminen selänteille
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o
o
o
o
3.2.1.1

seudullisten ja kunnan sisäisten kevyen liikenteen pääyhteyksien
kehittäminen
maa-ainesten oton ohjaaminen yleiskaavoituksella
virkistysalueiden ja -reitistöjen jatkuvuuden turvaaminen
ominaispiirteiden vahvistaminen (jokivarsi, Suomisen tehtaiden
miljöö ja muut rakennetun kulttuuriympäristön kohteet)

Kaavatilanne – yleiskaavan päätavoitteet
Tavoitevuoteen 2035 mennessä Nakkilan kunnan taajamarakenne laajenee
valtatien 2 länsipuoliselle selännealueelle täydentäen ja laajentaen Tervasmäen alueen jo olemassa olevia asunto- ja yritysalueita. Tervasmäki tulisi vastaamaan myös seudulliseen väestönkasvun tavoitteeseen (vuodesta 2000
vuoteen 2005 mennessä seudun väkiluku on kasvanut 8000 asukkaalla).
Yleiskaavan aluevarauksissa huomioidaan seudullinen kehitys, lyhyt etäisyys
Porin keskustasta Nakkilaan ja Nakkilan kunnan keskeinen liikenteellinen
asema Kokemäenjoen nauhataajaman keskellä. Aluevaraustarpeissa huomioidaan erityisesti liikenteen, asumisen, elinkeinotoiminnan, virkistyksen ja palveluiden aluevaraustarpeet.

3.2.1.2

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Tavoitteena on olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen ja siten
käyttöasteen lisääminen. Uusia yritys- ja työpaikka-alueita sijoitetaan pääasiassa hyvien liikenneyhteyksien äärelle valtatien 2 varteen. Asuntoalueita laajennetaan ja täydennetään olemassa olevien asuinalueiden yhteydessä sekä
osoitetaan uusia aluevarauksia valtatien 2 länsipuolelle (tavoitekartoituksessa
2008).
Yhdyskuntarakenteen laajentamisessa ja täydentämisessä huomioidaan yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys huolehtimalla aluevarausten sijoittamisesta hyvien kevyen liikenteen yhteyksien ja
valtatien varren julkisen liikenteen yhteyksien ulottuville sekä olemassa olevien julkisten palvelujen läheisyyteen ja välttämällä erityisesti haavoittuvia yhdyskuntateknisiä järjestelmiä. Rakentamista alaville ja maaperältään huonoille
peltoalueille vältetään.

3.2.1.3

Väestökehitys
Yleiskaavaa 2035 laadittaessa varaudutaan ikärakenteen muutokseen osoittamalla keskusta-alueella asuinaluevarauksia sekä keskustatoimintojen aluetta (sallii myös keskusta-asumisen sijoittamisen alueelle). Lisäksi kunnan vetovoimatekijöiden ja elinympäristön omaleimaisuuden, ympäristön laadun ja
palvelujen laadun korostamisella pyritään lisäämään keskusta-asumisen houkuttelevuutta myös muiden väestöryhmien osalta.
Kunnan omaleimaisuuden ja pienen kunnan vetovoimatekijöiden korostamisella tavoitellaan myös perheiden osalta kasvua huoltosuhteen parantamiseksi. Hitaampaan kasvuun varaudutaan aluevarausten vaiheittaisuuden suunnittelulla. Yleiskaava antaa puitteet kunnan kasvulle, mutta myös joustoa toteuttaa sitä maapolitiikan rajoitteista huolimatta.

3.2.1.4

Vetovoima, vahvuudet ja imago
Valtatie 2, rautatie ja hyvät yhteydet Poriin, Porin satamaan ja muihin suuriin
kaupunkeihin nähdään kunnan elinkeinoelämän vetovoimatekijöinä. Kunnassa
on havaittavissa vireä ja innostava toimintaympäristö/-kulttuuri, jota pyritään
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vahvistamaan edelleen. Nakkilan kunta ottaa aktiivisesti osaa seutuyhteistyöhön.
Kunnan ympäristön vetovoimatekijöinä nähdään erityisesti Kokemäenjoki, joen suomat virkistysmahdollisuudet ja kauniit joki- ja peltomaisemat. Yleiskaavassa vaalitaan rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnonympäristön arvojen säilymistä kaavamääräyksin. Näiden kohteiden ja alueiden säilyminen vahvistaa kunnan ominaispiirteitä ja näiden paikallisten olosuhteiden
ansiosta kunta on tunnistettavissa omaleimaiseksi verrattuna muihin kuntiin.
Kunnan ominaispiirteitä, keskustan toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä ympäristön vetovoimaisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä tuodaan
esiin kaavaselostuksessa, suunnitelmat laaditaan yleispiirteisellä tasolla. Turvallisuutta korostetaan erityisesti kevyen liikenteen osalta. Virkistysalueiden
ja –yhteyksien, kevyen liikenteen yhteyksien jatkuvuus ja reitistöjen miellyttävyys ja peruspalveluiden läheisyys ovat kunnan vetovoimaa kasvattavia tekijöitä.
3.2.1.5

Taajamakuva
Yleiskaavassa tuodaan esille kunnan rakennetun ympäristön erityispiirteitä ja
arvokohteita, jotka luovat omaleimaista ja tunnistettavaa ympäristöä. Yleiskaavassa vaalitaan rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnonympäristön arvojen säilymistä kaavamääräyksin.
Taajamakuvaan ja keskusta-alueen viihtyvyyteen liittyen yleiskaavatyössä
tuodaan esille kehityspotentiaalia omaavia alueita kuten Suomisen tehdasalue
sekä sen ja keskustan välinen rautatieympäristön alue.

3.2.1.6

Ympäristö ja maisema
Yleiskaavamääräyksin pyritään ympäristöhaittojen vähentämiseen ja ympäristöarvojen suojelemiseen mm. pohjavesien suojeluun liittyvillä alueilla, luonnonsuojelualueiden ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden huomioimisella. Selänteille, jonne ei haluta sijoittaa esim. maa-ainesten
ottoalueita, sijoittuu tärkeitä ympäristö- ja maisema-arvoja, joiden säilyminen
turvataan kaavamääräyksin.
Mahdollisesti pilaantuneiden maiden riskikohteet osoitetaan kohdemerkinnöin,
millä pyritään minimoimaan niihin liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit.
Hulevesistä on tehty erillinen yleispiirteinen tarkastelu, jotta hulevesien hallinta olisi ekologisesti, taloudellisesti ja teknisesti kestävästi ratkaistavissa.
Liikennealueiden lähellä kaavamääräyksin osoitetaan meluntorjuntatarve rakentamiseen osoitetuille alueille. Mahdollisesti ympäristöä häiritsevän teollisuuden ja asutuksen väliin jätetään suojavyöhykkeet.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet osoitetaan tarvittavin suojelumerkinnöin.
Lisäksi huomioidaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin yhteydessä valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetyt alueet. Lisäksi rakennukset, jotka rakennuskannan inventoinnissa 2009 (Niina UusiSeppä) on mainittu A tai B luokkaan kuuluvina suojeltavina tai lievemmin suojeltavina kohteina huomioidaan kaavamääräyksissä suojeltavan rakennuksen
kohdemerkinnöin.
Maisemaselvityksessä on annettu suosituksia maankäytön suunnittelulle:
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-

keskustan yhdyskuntarakennetta tulisi tiivistää (väljää ja hajanaista)

-

kirkon ympäristössä on uudisrakentamisen laadun suhteen oltava tarkka

-

Präskinmäkeen voisi ajatella kerrostaloja, Pakkalan pellot soveltuisivat
paremmin pientalorakentamiseen

-

Viikkalan asuinalueen reunoille voidaan vielä sijoittaa rakentamista,
mutta ei Anolan peltoaukealle

-

Huopilan alueelle on mahdollista vielä rakentaa

-

rautatien varteen mahtuu vielä jonkin verran teollisuutta

-

rautatien Villilän kartanon puoleiselle pellolle ei tulisi rakentaa mitään,
vaan tarvittaessa valtatien varrelta lähempää Harjavallan rajaa voidaan
ottaa käyttöön alueita, samoin lähempänä Ulvilan rajaa voidaan Viikinkulmalla tarvittaessa laajentaa teollisuusaluetta

-

maa-aineksen otto tulisi keskittää olemassa oleville alueille, eikä ottaa
käyttöön uusia alueita

-

Ruskilan taajamarakennetta olisi mahdollista tiivistää ja laajentaa jonkin verran

-

Tervasmäen peltoaukean reunavyöhykkeelle on mahdollista rakentaa
lisää (vanha tiestö tulisi säilyttää ja sovittaa uudet asuinalueet niihin)

-

Leistilänjärven ympärillä rakentaminen tulee sijoittaa Järvikyläntien
koillispuolelle vanhan rakennuskannan tapaan

-

muutoksille herkimpiä alueita, joita ei ole syytä vaarantaa, ovat
o
o
o
o
o
o
o

3.2.1.7

peltomaisemat,
luonnontilaiset rantalehdot ja kolvelaaksot,
Leistilän ja Tattaran kylät (säilyneet autenttisina)
Kitukujan ja Kissakujan alueet
Huovintien maisemat (vanhaa rakennuskantaa säilynyt, maisemat koko matkalla todella hienot)
Anolan kartanon ympäristö
ranta-alue muinaisen Viikkalan kylän kohdalla

Yhdyskuntatekninen huolto
Nakkilan yhdyskuntajätteet käsitellään tai kuljetetaan loppusijoitettavaksi Porin Luotsimäen jäteasemalle. Jätevedet johdetaan käsiteltäviksi Porin Luotsimäen keskuspuhdistamolle. Laajin kunnallistekniikan uudisrakentamisen kohde tulee olemaan Tervasmäen asuinalueiden kunnallistekniikka.
Kaavaa laadittaessa huomioidaan kunnallistekniikan toteuttamisen vaiheistuksen mahdollisuudet. Kaavaa laadittaessa on tehty hulevesitarkastelu, jonka
pohjalta arvioidaan mm. hulevesien hallintaan liittyvät viheryhteystarpeet.

3.2.1.8

Liikenne
Yleiskaavassa osoitetaan valtatie 2 nelikaistaisena. Nelikaistaisuuden toteuduttua tasoliittymiä vähennetään ja eritasoja rakennetaan lisää. Valtatien
rinnakkaisteiden sijainti tarkentuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa,
mutta siihen on varauduttava valtatien 2 kehittämisen yhteydessä. Rinnakkaistiet tulevat palvelemaan ensisijaisesti paikallista liikennettä ja valtatien
pitkänmatkaista liikennettä poikkeustilanteissa (esim. onnettomuustilanteessa
kiertoteinä).
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Kunnan sisäisessä katuverkossa oleellinen uusi yhteystarve on Satakunnantien jatkaminen keskustasta kohti Harjavaltaa. Katuyhteys osoitetaan
ohjeellisena, jolloin sen tarkka sijainti määritellään yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa.
Ydinkeskustan aluevarauksissa huomioidaan lähiraideliikenteen aiheuttama
yhdyskuntarakenteen tiivistämistarve. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
turvaa myös muun joukkoliikenteen edellytyksiä ja on siten tarkoituksenmukaista, vaikka lähiraideliikenne ei toteutuisikaan kaavan tavoitevuoteen 2035
mennessä.
Yleiskaavassa huomioidaan seudulliset kevyen liikenteen pääyhteydet.
Kevyen liikenteen pääyhteydet kunnan sisällä kulkevat keskustasta asuinalueille ja valtatien 2 länsipuolelle. Yksittäisiä muita kevyen liikenteen väyliä ei
osoiteta kaavakartalla. Paikoin osoitetaan kevyen liikenteen yhteystarvemerkintöjä, joilla tavoitellaan yhteyttä paikasta toiseen, mutta ei vielä tarkenneta,
kuinka yhteys tulisi toteuttaa. Paikoin yhteydet voivat toteutua myös yksityisiä pelto-/metsäteitä hyödyntäen (sovittava maanomistajan kanssa).
Yleiskaavatyön alustavia tavoitteita, joilla on vaikutusta kävelyyn ja pyöräilyyn, tarkennettiin helmikuussa 2011 Kävely ja pyöräily kaavoituksessa tutkimuksen johdosta seuraavasti:

3.2.1.9

o

Ilmastomuutoksen kannalta on tavoiteltavaa tukea kevyen liikenteen ja
etenkin seututasolla joukkoliikenteen käyttöä

o

Taajamakuvan kannalta on tavoiteltavaa kevyen liikenteen reitistöjen
toimivuuden ja elämyksellisyyden tarkastelu

o

Liikenteeseen liittyen tuetaan kevyen liikenteen pääreittejä sekä seudullisia tarpeita Ulvilan ja Harjavallan suuntiin. Lisäksi lähtökohtia ovat kevyen liikenteen pääreitit Siltatien, Porintien/Satakunnantien, Harjavallantien, Viikkalantien/Anolantien ja Arontien varsilla.

o

Virkistykseen liittyen tavoitteena on kevyen liikenteen verkoston kattavuus

Elinkeinot ja työpaikat
Yritystoiminnan alueita keskitetään hyvien liikenneyhteyksien ulottuville valtatien 2 välittömään läheisyyteen. Yritysalueista tavoitellaan imagoltaan ja ympäristöltään korkeatasoisia kokonaisuuksia. Uusien aluevarausten osoittamisella mahdollistetaan yritystoiminnan kasvu ja uusien yritysten sijoittumismahdollisuudet Nakkilassa. Erityisesti kunnan pohjoisosassa valtatien länsipuolelle tavoitellaan seudullisesti merkittävää työpaikkakeskittymää (vastaavaa kaavoitettu myös Ulvilan puolelle). Tavoitteena on, että Kokemäenjoenlaakson nauhataajama muodostaa yhtenäisen työssäkäynti- ja asuinalueen.

3.2.1.10 Palvelut
Yleiskaavan laadinnassa keskitytään sijoittamaan uudisasutusta olemassa olevien palveluiden vaikutuspiiriin. Kunnan tavoitteena on tarjota hyvät peruspalvelut omassa kunnassa. Nakkilaan ei tavoitella suuria vähittäiskaupan yksiköitä, näiden osalta tukeudutaan seudulliseen tarjontaan. Keskustan kaupallisten palveluiden kehittäminen sijoittuu nykyisen keskustan alueelle tarvittaessa palvelurakennetta tiivistämällä. Keskustan asumisen mahdollisuuksia lisäämällä edesautetaan monipuolisen palvelutarjonnan säilymistä Nakkilassa.

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Selostus
77 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

Johanna Närhi, Mari Seppä

3.2.1.11 Asuminen ja elinympäristö
Kunnan tavoitteena on tarjota asukkailleen turvallinen, viihtyisä ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoinen elinympäristö. Keskustan ja välittömästi sen
läheisyydessä sijaitsevien alueiden täydennysrakentaminen vähentää liikkumistarvetta kunnan sisällä ja tukee liikkumismahdollisuuksia kävelyn ja pyöräilyn keinoin. Yleiskaavalla ohjataan haja-asutusta olemassa olevien rakennusten yhteyteen tai olemassa olevien teiden varsille.
Uusia asuinalueita osoitetaan erityisesti nykyisen keskustan yhteyteen sekä
maltillisesti myös valtatien 2 länsipuolelle, jossa on maaperältään ja luonnonoloiltaan suotuisia rakentamisen alueita. Tämä aiheuttaa kevyen liikenteen
yhteyksien parantamisen vaatimuksia valtatien ja rautatien ali tai yli Ruskilan
ja keskustan suuntaan. Uusien asuinaluevarausten osoittamisella pyritään
turvaamaan lapsiperheiden sijoittuminen Nakkilaan, mikä parantaisi kunnan
huoltosuhdetta väestön ikääntyessä.
Tervasmäen liityntäliikenteen kapasiteetin selvittämiseksi laadittiin ELY:n oikaisukehotuksen 14.7.2015 perusteella valtatien 2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä. Tarkastelun perusteella risteysalueiden nykyiset liikennejärjestelyt eivät kestä vuodelle 2040 ennustettuja liikennemääriä, sillä vt:n 2 suuntainen läpiajoliikenne tulee kasvamaan merkittävästi pelkästään yleisen liikenteenkasvuennusteen mukaan (kerroin 1,320). Herkkyystarkasteluiden perusteella nykyiset liikennejärjestelyt ovat riittävät noin vuoden 2025 tilanteeseen, jolloin osa Tervasmäen tot-1asuinalueesta on toteutunut ja alueelle on muuttanut noin 80 asukasta. Tarkastelun
perusteella vt:n 2 eritasoliittymäsuunnitelmia ja rinnakkaistieyhteyksien hyödyntämistä on jatkossa tarpeen tarkastella kuntarajat ylittävänä kokonaisuutena yhteistyössä
Ulvilan kanssa.

3.2.1.12 Virkistys
Yleiskaavan laadinnassa arvioidaan virkistysalueiden riittävyys, reitistöjen ja
ekologisten yhteyksien jatkuvuus uudisrakentamiseen osoitettavilla alueilla ja
olemassa olevilla alueilla, siten kuin se on jo rakennetun ympäristön osalta
mahdollista. Yleiskaavassa huomioidaan myös seudullisten virkistysyhteyksien
tarpeet ja jatkuvuus Nakkilan kunnan läpi. Myös kevyen liikenteen yhteydet ja
niiden jatkuvuus on oleellinen osa virkistysmahdollisuuksia. Kokemäenjoen
virkistyskäytön mahdollisuudet huomioidaan yleispiirteisellä tasolla.
3.2.2

Osallisten esille tuomat tavoitteet
Kaavatyön alussa ohjausryhmä käsitteli tammikuussa 2011 siihen mennessä
kuntaan osallisilta saapuneita maankäytön tavoitteita.
Osallisten tavoitteet tarkentuvat kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana saadun palautteen perusteella. Osallisilta saatu palaute koski mm. maa-ainesten
ottoa, tielinjauksia, virkistysalueita ja luonnonsuojelualuetta sekä yhtä AP-2
aluevarausta. Viranomaispalautteissa nousi esille mm. yleisesti ottaen asuntoalueiden varausten laajuus (kokonaismitoitus), tietyt peltoalueille sijoittuvat
TP- ja AP-aluevaraukset sekä eritasoliittymät. Yhteenveto palautteesta ja
kaavan laatijan vastineet on kaavaselostuksen liitteenä.
Osallisilta saatiin kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä muistutuksia ja
lausuntoja, jotka on koottu kaavaselostuksen liitteeseen. Palautteeseen on
laadittu kaavan laatijan vastineet.
Liite 11
Liite 16

Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen
Vastineet 2. ehdotusvaiheen palautteeseen
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3.3

Mitoitusperusteet

3.3.1

Seudullinen väestökehitys
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Ajanjaksolla 1993–2012 väkiluvun väheneminen on ollut määrällisesti mitattuna suurinta vuosituhannen vaihteen tienoilla kaikissa seutukunnissa Satakunnassa. Tämän jälkeen väkiluvun väheneminen on koko Satakunnassa hidastunut selvästi Pohjois-Satakuntaa lukuun ottamatta. Viime vuosina väkiluku on kasvanut Porissa ja mm. Luvialla. Vuonna 2011 ja 2012 myös Rauman
kaupungin ja v. 2012 Eurajoen väkiluku kasvoi.
Seutukuntatasolla väkiluvun väheneminen on hidastunut selvimmin Porin seutukunnassa, jossa väen väheneminen kääntyi vähittäisen hidastumisen jälkeen kasvuun vuonna 2010. Vuosina 2011-2012 väki väheni jälleen hieman
pääasiassa negatiivisen nettosyntyvyyden vuoksi.
Kuntatasolla määrällisesti eniten väkeään menettäneitä kuntia 1993–2012 olivat Rauma, Kankaanpää, Kokemäki, Eura ja Ulvila. Vastaavasti vähiten väestöään ovat menettäneet Pori (kasvua), Luvia, Eurajoki, Jämijärvi ja Köyliö.
Satakunnasta ainoana Porin väkiluku on kasvanut tarkasteluajanjaksolla. Parhaiten suhteellisilta väestötappioilta ovat välttyneet Pori (väestö kasvanut),
Luvia, Eurajoki, Rauma ja Huittinen. Suhteellisilta väestötappioilta ovat siis
parhaiten välttyneet Pori ja Rauma sekä niiden lähikunnat ja kaakkoinen Satakunta. Satakunnan nettomuutto on ollut negatiivista tarkasteltavan ajanjakson aikana. Väestötappio on tosin pienentynyt huomattavasti 2000-luvun kuluessa, sillä pahimmat tappiot maakunta koki 1990-luvun loppupuolella sekä
vuosituhannen vaihteen tienoilla. Merkittävää on, että keskuskaupunki Porin
väestö on viimeisinä vuosina kasvanut.
3.3.2

Kunnan väestökehitystavoite
Tilastokeskuksen väestöennuste kuvaa kunnan tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa
lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys
jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskus (2012) ennustaa lievää asukasmäärän
nousua Nakkilaan vuoteen 2025 mennessä, väkiluvun ennuste 2025 on 5846
asukasta ja vuoden 2035 ennuste 5768 asukasta.
Kunnan tavoite ja viimevuotinen kehitys, mukaan lukien seudullinen kehitys
Porin kaupunkiseudulla, on kasvusuuntainen. Kunta tavoittelee noin 17 asukkaan vuosittaista väestönkasvua (eli noin 420 asukkaan väestökasvua) vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen toteutuessa kunnan väkiluku olisi noin 6200
asukasta.
Yleiskaavan avulla pyritään kääntämään asukasluvun kehitys positiiviseksi
mahdollistamalla uusien asuntoalueiden rakentaminen. Nakkilan kunnan kasvutavoitteet perustuvat kunnan sijaintiin Kokemäenjokilaakson nauhataajaman keskellä, Porin kaupungin läheisyyteen (alle 20 km, noin 20 min ajoaika)
ja kuntarajat ylittävään seudulliseen kehitykseen työpaikka- ja palvelutarjonnassa. Valtatie 2, rautatie ja hyvät yhteydet Poriin, Porin satamaan ja muihin
suuriin kaupunkeihin nähdään kunnan elinkeinoelämän vetovoimatekijöinä.
Raideliikenteen edellytysten parantamiseksi tulisi Ruskilan ja keskustan yhdyskuntarakennetta tiivistää merkittävästi.
Taajaman kasvu perustuu myös kunnan sisäiseen muuttoliikkeeseen. Yleiskaavaa 2035 laadittaessa varaudutaan keskusta-alueella ikärakenteen muutokseen osoittamalla riittävästi asuinaluevarauksia sekä keskustatoimintojen
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aluetta (sallii myös keskusta-asumisen sijoittamisen alueelle). Lisäksi kunnan
vetovoimatekijöiden ja elinympäristön omaleimaisuuden, ympäristön ja palvelujen laadun korostamisella pyritään lisäämään keskusta-asumisen houkuttelevuutta myös muiden väestöryhmien osalta. Omaleimaisuuden ja pienen
kunnan vetovoimatekijöiden korostamisella tavoitellaan myös perheiden osalta lievää kasvua huoltosuhteen parantamiseksi.
Hitaampaan kasvuun varaudutaan aluevarausten vaiheistuksella. Yleiskaava
antaa puitteet kunnan kasvulle, mutta myös joustoa toteuttaa sitä maapolitiikan rajoitteista huolimatta.
3.3.3

Osayleiskaavan mitoitus
Asukasluku 2013 oli 5706 asukasta. Kunnan tavoitteena on hallittu väestökasvu. Vielä noin 0,5 % vuosivauhdilla kasvu on hallittua ja julkiset palvelut
pystytään järjestämään. Osayleiskaavan aluevarauksia mitoitettaessa voidaan
varautua noin 2-3 –kertaiseen mitoitukseen suhteessa kunnan tavoittelemaan
väestönkasvuun, joka on 420 asukasta vuoteen 2035 mennessä.
Hidas kasvu = väestönkasvu 0,5 % vuosittain (ilman syntyvyyden ja
kuolleisuuden vaikutusta)

Kasvua vuoteen 2035 mennessä 662 asukasta
Väkiluku yhteensä 2035
6368 asukasta
Tilastokeskus ennustaa lievää asukasmäärän nousua Nakkilassa vuoteen 2035
mennessä, väkiluvun ennuste 2035 on 5768 asukasta, mikä on noin 430 asukasta vähemmän kuin kunnan tavoite 6200 asukasta.
Taulukko 6. Mitoitusvaihtoehdot 0,5 %, 1 % ja 1,5 % vuotuisella väestönkasvulla (ei
ole huomioitu syntyvyyttä ja kuolleisuutta erikseen). Kunnan tavoitteena on 0,5 %
vuosittainen väestönkasvu.
muutos
20132035

Väestö
alussa VUOSI
kasvu %

0,50 %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

5706

5735

5763

5792

5821

5850

5879

5909

5938

5968

5998

6028

6058

6088

6119

6149

6180

6211

6242

6273

6305

6336

6368

662

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005
7102

1396

7917

2211

5706

5763

5821

5879

5938

5997

6057

6118

6179

6241

6303

6366

6430

6494

6559

6624

6691

6758

6825

6893

6962

7032

1,00 %

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

5706

5792

5878

5967

6056

6147

6239

6333

6428

6524

6622

6721

6822

6925

7028

7134

7241

7349

7460

7572

7685

7800

1,50 %

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

Uusien asuntoalueiden tarve
Nakkilan kaltaisen pienen kunnan asuinalueiden aluetehokkuus (ea) on noin
0.13 ja asukastiheys noin 10-15 as/ha, tiheimmillään kerrostalovaltaisilla alueilla 30 as/ha. Asumisväljyytenä voidaan pitää 50 kerrosala-m2/asukas.
Jos väestönkasvu (pyöristettynä 450) sijoitetaan kokonaisuudessaan uusille
pientaloalueille, tarvitaan kerrosalaa 2035 mennessä noin 22 500 k-m2
(asuinkerrosala 50 k-m2/asukas).
450 asukkaan sijoittaminen pientaloihin (koko väestönkasvu), kun asukastiheys on 10-15 as/ha:
 pientalovaltaisia asuntoalueita noin 30-45 ha
 kerrosalan tarve noin 22 500 kem2, kun asumisväljyys 50
kem2/asukas
 aluetehokkuus 0.05 - 0.075
(kerrosalan suhde asuntoalueen pinta-alaan)
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Maapoliittisista syistä aluevarauksia osoitetaan yli todellisen tarpeen, jotta on
vaihtoehtoisia toteuttamismahdollisuuksia, näin ollen aluevarauksia voidaan
osoittaa jopa 2-3 -kertainen määrä eli noin 60 - 90 ha tai maksimissaan noin
90 - 135 ha.
Väestön sijoittuminen taajamaan, kyliin ja haja-asutusalueelle
Pääosa kasvusta suunnataan asemakaavoitetuille tai asemakaavoitettavaksi
tarkoitetuille alueille. Todennäköisesti kaava-alueelle tulee sijoitettavaksi kunnan väestönkasvuennustetta enemmän asukkaita, kun kyliltä ja hajaasutusalueilta muuttaa asukkaita keskustaan.
Taulukko 7. Vaihtoehto 1 - Arvio väestön sijoittumisesta kunnan sisällä 2025 mennessä, jos haja-asutuksen suhteellinen osuus laskee ja taajamaväestön osuus kasvaa:
% väestöstä
Asukkaita
Taajama

75 %

4 500 (+ 271, v. 2005)

Kylät

16 %

960 (- 31, v. 2005)

Haja-asutus

9%

540 (- 43, v. 2005)
Yhteensä 6 000

Taulukko 8. Vaihtoehto 2 - Arvio väestön sijoittumisesta kunnan sisällä 2025 mennessä, mikäli haja-asutuksen absoluuttinen määrä ei laske, vaan kasvaa vain vähän
verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen (esitetty edellä luvun 3.4 alussa) ja muu kasvu
suunnataan taajamaan:
% väestöstä
Asukkaita
Taajama

73,5 %

4 410 (+ 181, v. 2005)

Kylät

16,7 %

1 000 (+ 9,v. 2005)

Haja-asutus

9,8 %

590 (+ 7, v. 2005)
Yhteensä 6 000

Taulukko 9. Vaihtoehto 3 - Arvio väestön sijoittumisesta kunnan sisällä 2025 mennessä, kun kunnan tavoittelema väestönkasvu sijoitetaan kaava-alueelle:
% väestöstä
Asukkaita
Taajama

74 %

4 440 (+ 220, v. 2011)

Kylät

17 %

1 020 (+ 29,v. 2005)

Haja-asutus

9%

600 (+ 17, v. 2005)
Yhteensä 6 000

Haja-asutusalueella tapahtuvat muutokset väestömäärässä ovat joka tapauksessa pieniä.
Taulukko 10. Arvio väestön jakautumisesta erilaisiin asumismuotoihin, mikäli yhdyskuntarakennetta pyritään tiivistämään ja keskustan läheisille alueille toteutetaan rivija kerrostaloja
% väestöstä

Asukkaita

% väestöstä

Asukkaita

2009

2009

2025

2025

Erotus
20252009

Erillispientalot

74 %

4 277

74 %

4 440

163

Rivitalot

13 %

751

14 %

840

89

Kerrostalot

11 %

636

12 %

720

84

Muut

2%

116

0%

Yhteensä 5780
Vuokra-asunnot

14,5 %

838

-116

Yhteensä 6 000
14,5 %
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Väestön ikääntyessä sisäinen muuttoliike suuntautuu haja-asutusalueilta keskustaan omakotitaloista rivi- ja kerrostaloihin, samalla ruokakuntien koko pienenee ja 1-2 henkilön ruokakuntien määrä kasvaa. Kunnan tavoitteena on tiivistää keskustan rakennetta ja tarjota asumisen mahdollisuuksia keskustan
palveluiden ääressä rivi- ja kerrostaloissa. Realistinen arvio keskustaan sijoittuvasta asukasmäärästä on 25 % koko väestönkasvusta eli noin 112 asukasta. Tavoitteena tulisi kuitenkin pitää tätä korkeampaa lukua, jos halutaan parantaa raideliikenteen toimintaedellytyksiä.
Keskustan ja sen ympäristön täydennysrakentamisen alueet:
esim. 112 asukasta rivitaloihin ja pienkerrostaloihin, kun asukastiheys on noin 30 asukasta/ha
 pienkerrostalo- ja rivitalovaltaisten asuntoalueiden tarve on noin
3,7 ha
 kerrosalan tarve noin 5600 kem2, kun asumisväljyys 50
kem2/asukas
 aluetehokkuus 0.15 (kerrosalan suhde asuntoalueen pintaalaan)
Maapoliittisista syistä näillekin aluevarauksille tulee osoittaa vaihtoehtoisia toteuttamismahdollisuuksia keskustan liepeillä. Täydennysrakentamisen alueiden toteutuminen on erittäin epävarmaa yksityisen maanomistuksen vuoksi.

Virkistysalueet
Voidaan olettaa, että virkistysalueita osoitetaan uusille alueille keskimäärin n.
600 m2 asukasta kohti, jonka perusteella 450 uuden asukkaan myötä virkistysalueiden tarve kasvaa 270 000 m2:llä eli noin 27 hehtaarilla.
Työpaikat ja elinkeinotoiminta
Työpaikkojen ja elinkeinotoiminnan alueiden (verstaat, pienteollisuus, varastointi, toimistot) tilantarve, huomioiden nykyisten työpaikkojen toimialat, on
noin 100-120 kem2 / tp. Kunnan kasvutavoite on 300 työpaikkaa. Työpaikkojen kerrosalatavoite on näin ollen 30 000 – 36 000 k-m2.
Tavoitteena myydä vuosittain 5 yritystonttia, joten vuoteen 2035 mennessä
tontteja voitaisiin myydä 105 kpl. Tonttien koko vaihtelee 5 000-10 000 m2,
korttelialueiden tarve olisi 2035 mennessä 52,5 ha – 105 ha. Yritysalueilla
virkistys-, katu- ja erityisalueita voidaan arvioida olevan 40 % kokonaispintaalasta, tällöin yritysalueiden määräksi arvioidaan 73,5 – 147 ha.
Työpaikkoja alueille voisi sijoittua 400 - 2 100, mikä vastaa 4-20 työpaikkaa
yritystä kohti. Realistisempi arvio on 400 - 800, mikä vastaa noin 4-8 työpaikkaa/yritys.
Työpaikat ja elinkeinotoiminta pyritään sijoittamaan valtatien 2 vaikutusalueelle hyvien liikenneyhteyksien varrelle.
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4

SUUNNITTELUN KULUESSA LAADITUT SELVITYKSET
Suunnittelun kuluessa laadittuja selvityksiä on referoitu tämän luvun lisäksi
edellä lähtötiedoissa, luku 3.

4.1

Luontoselvitys
Nakkilan taajamaosayleiskaavan suunnittelualuetta koskeva luontoselvitys on
valmistunut vuoden 2010 lopussa (Ahlman Konsultointi & suunnittelu, Santtu
Ahlman). Osayleiskaavan laadinnassa tukeudutaan vastalaadittuun luontoselvitykseen ja siinä annettuihin suosituksiin luonnonympäristön arvojen turvaamiseksi. Luontoselvitystä on tarkoitus hyödyntää myös asemakaavoituksessa ja se on siksi yleiskaavatasoa yksityiskohtaisempi.
Luontoselvityksessä on inventoitu eläimistä liito-oravat, lepakot (pohjanlepakko, vesisiippa, isoviiksisiippa ja viiksisiippa), viitasammakko, sudenkorennot,
linnusto (noin 65 lajia) ja putkilokasvit. Mahdolliset uhanalaiset ja EU:n luontodirektiivin mukaan suojeltavat lajit on inventoitu ja selvitetty lakien mukaisesti suojeltavat luontotyypit ja arvokkaat elinympäristöt kaavoitusta ja muuta maankäyttöä varten. Lisäksi luontoselvityksessä on annettu vinkkejä luontoretkikohteista.
Liiteasiakirja C

4.2

Luontoselvitys

Rakennettu kulttuuriympäristö
Rakennetun kulttuuriympäristö osalta tukeudutaan Niina Uusi-Sepän laatimaan rakennuskannan inventointiin (2009, täyd. 2011), maakuntamuseon
PAKKI-sovellukseen, kaavatyön aikana valmistuneeseen maisemaselvitykseen
(Uusi-Seppä ja Vilen, 2011) sekä valtakunnallisesti merkittävien rakennetun
kulttuuriympäristön inventointitietoihin (Museovirasto, 2009).
Liite 6

4.3

Rakennettu kulttuuriympäristö

Maisemaselvitys
Nakkilan taajamaosayleiskaavaa varten laadittu maisemaselvitys on valmistunut 2011 maaliskuussa (Niina Uusi-Seppä ja Risto Vilen, 2011).
Maisemaselvitykseen on koottu tiedot maa- ja kallioperästä, vesiolosuhteista
ja kasvillisuudesta olemassa olevien selvitysten pohjalta. Maiseman historiallista kehitystä on tutkittu vanhojen karttojen ja alueen historiasta kertovan
kirjallisuuden sekä aiemmin tehdyn inventointiaineiston (rakennusinventointi,
arkeologinen inventointi) perusteella. Maisemaselvityksessä on tarkasteltu
maiseman visuaalista ilmettä, näkymiä, maisemahaittoja ja -vaurioita sekä
arvioitu maiseman arvoja ja muutoskestävyyttä. Maisemaselvityksessä on annettu maankäyttösuosituksia.
Liiteasiakirja B

4.4

Maisemaselvitys

Liikenne
Kaavatyön alussa selvitettiin liikenneverkon, joukkoliikenteen, kevyen liikenteen verkon ja liikenneturvallisuuden nykytilanne (FCG 2011).
Liiteasiakirja E

Liikenneselvitys
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4.5

Kunnallistekniikka ja kaavatalous
Kaavan laadinnassa on tukeuduttu Nakkilan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan (2008).
Kunnallistekniikan toteuttamisen kustannuksia arvioitiin kaavan ehdotusvaiheessa karkealla tasolla alueiden välisen kustannusvertailun havainnollistamiseksi.
Liiteasiakirja I

4.6

Kaavataloudellinen tarkastelu

Hulevesiselvitys
Kaavan ehdotusvaiheessa laadittiin yleispiirteinen hulevesitarkastelu, jossa
annetaan suosituksia alueiden jatkosuunnittelua varten.
Osayleiskaavassa osoitettavat uudet rakentamiseen tarkoitetut alueet, kuten
asuin- ja työpaikka-alueet, lisäävät toteutuessaan vettä läpäisemättömien
pintojen määrää ja hulevesivalunnan muodostumista. Alueiden purkureitteinä
Kokemäenjokeen toimivat pääosin ojat ja purot, joilla on arvoa sekä elinympäristönä että maisemallisesti. Hulevesien hallinnan keinoin tavoitellaan tilannetta, jossa ojien ja purojen arvot voidaan säilyttää ja samalla ehkäistä valuma-alueilta Kokemäenjoen herkille ranta-alueille aiheutuvaa hulevesikuormitusta. Osayleiskaavan liitekartalla osoitetaan purkureitit ja niihin liittyvät,
mahdolliset hulevesien viivytysalueet. Asemakaavatason suunnittelussa näille
voidaan antaa tarvittaessa hulevesien viivytystä koskevia määräyksiä, varata
riittävät alueet hulevesien johtamiselle ja viivytykselle sekä määritellä niiden
toteutuksen laatutaso.

Kuva 28. Suunnittelualueen valuma-aluejako ja tärkeimmät pintavaluntareitit,
suunnittelualueen rajaus esitetty punaisella (kuva; Hulevesiselvitys, FCG, 2013).
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Osayleiskaavan yhteydessä laadittu hulevesiselvitys käsittää alueen yleispiirteisen nykytilanneselvityksen alueen hydrologiasta, valuma-alueista ja virtausreiteistä. Lisäksi hulevesiselvityksessä on laadittu hydrologisten vaikutusten arviointi. Hulevesiselvitys sisältää hulevesien hallinnan yleissuunnitelman,
jossa esitetään haitallisten vaikutusten ehkäisy ja annetaan ohjeet osayleiskaavan laadintaa varten hulevesien näkökulmasta.
Suuri osa uudesta rakentamisesta sijoittuu Helsingintien (VT2) länsipuolelle,
jolloin näiden alueiden lisääntynyt valunta on johdettava rajaavien elementtien kuten valtatien ja rautatien ali Kokemäenjokeen. Näiden alituksien ja uomien toimivuus kasvavien vesimäärien kassa tulee arvioida ja suunnitella tarvittavat hulevesien viivytysmenetelmät virtaamien säilyttämiseksi lähellä nykytasoa.
Liiteasiakirja F

Hulevesitarkastelu

Hulevesien hallinnan ja johtamisen yleisiä hyviä periaatteita on kuvattu tyypillisesti seuraavalla toimintatapojen prioriteettijärjestyksellä, jota voidaan pitää
hyvänä ohjeistuksena myös Nakkilan taajamayleiskaavan alueella. Priorisointi
vastaa keväällä 2012 julkaistun valtakunnallisen Hulevesioppaan ohjeita.
I.

Ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa

II.

Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan (hulevesien
käyttö ja maahan imeyttäminen)

III.

Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja hidastavalla järjestelmällä (suodattaminen maassa ja maan pinnalla)

IV.

Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisillä alueilla sijaitseville hidastus- ja viivytysalueille ennen vesistöön johtamista (viivyttäminen avouomissa)

V.

Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vesistöön.

Laaditun hulevesiselvityksen mukaan selvitysalueelle laadittujen maankäyttösuunnitelmien perusteella toteuttamiskelpoisin menettely on toimintatapojen I
- IV tehokas yhdistäminen. Tällöin hallintamenetelmien ketju alkaa hajautetusti hulevesien syntypaikalta, tonttien sisältä, ja päättyy yleisillä alueilla sijaitseviin keskitettyihin hulevesien hallintajärjestelmiin. Erityyppisiä hallintamenetelmiä yhdistelemällä voidaan vaikuttaa tehokkaimmin sekä hulevesien
määrään että laatuun.
4.7

Tärinä- ja meluselvitykset
Kaavan ehdotusvaiheessa laadittiin laskennallinen rautatien tärinäselvitys ja
valtatietä ja rataa koskevat melumallinnukset nykytilanteessa ja ennustetilanteessa.
Tärinäselvityksen tärinähaitan arviointi perustuu laskennallisiin tarkasteluihin.
Tarkasteltavan alueen maapohja on maaperäkartan perusteella maakerrosten
suhteen varsin pienipiirteistä. Tämä vaikeuttaa tärinän laskennallista arviointia. Raportissa esitetään suositukset asuinrakennusten etäisyyksille radasta,
kerrosluvuilla ja välipohjien ominaistaajuuksille sekä tarvittaessa suosituksia
tärinän vähentämiseksi.
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Tärinäselvityksissä noudatetaan soveltuvin osin VTT:n julkaisuja:
 Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa VTTWorking Papers 50/2006
 Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta VTT, Tiedote
2278/2004.
Tärinän siirtyminen maasta rakennuksiin arvioidaan muiden samantapaisissa
olosuhteissa tehtyjen mittausten perusteella, käyttäen VTT:n Rakennukseen
siirtyvän liikennetärinän arviointi (Asko Talja ym. 2008) -tiedotteen suosituksia.
Runkomelun vaikutusta arvioidaan VTT:n tiedotteen: Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi (Asko Talja ja Ari Saarinen 2009) perusteella.
Rautatieliikenteen turvaetäisyydet asuinrakennusten suunnittelua varten ovat:
1. Hienon hiekan alue: Turvaetäisyys on 80 metriä.
2. Moreenialue, rata pehmeiköllä tai hienon hiekan alueella turvaetäisyys on 80 metriä.
3. Tavanomaisen saven alue: Turvaetäisyys on yleensä 200 metriä. Yksikerroksiset rakennukset, joissa on maanvastainen lattia,
turvaetäisyys on 80 metriä.
4. Erittäin pehmeän saven ja liejuisen siltin alue: Turvaetäisyys on
yleensä 400 metriä. Yksikerroksiset rakennukset, joissa on maanvastainen lattia, turvaetäisyys on 200 metriä.
Turvaetäisyyksiä voidaan tarkentaa tärinämittausten perusteella. Tärinäselvityksen liitteenä on kartta, jossa rautatien varren turvaetäisyydet on esitetty
maaperäkartan ja alustavan osayleiskaavaehdotuksen aluevarausten päällä.
Rautatien tärinäriskivyöhyke on lisätty osayleiskaavakartalle 2012 laaditun tärinäselvityksen perusteella.
Liiteasiakirja G

Tärinäselvitys

Vuoden 2013 alkupuolella laaditussa meluselvityksessä on tutkittu Nakkilan
kunnan taajamayleiskaavan melutilannetta nykytilanteessa ja ennustetilanteessa v. 2030, ottaen huomioon valtatien 2 sekä rautatien. Alueen ympäristön maastomalli laadittiin käyttäen Maanmittauslaitoksen aineistoja, jotka
ovat koordinaattijärjestelmässä ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmässä
N2000. Tieliikenteen liikennemäärinä ja nopeuksina käytettiin Tierekisteristä
saatuja tietoja. Hanketta varten laadittiin liikenne-ennuste vuodelle 2030. Ennuste laadittiin Tierekisterin nykyliikennemäärien ja Tiehallinnon ”Tieliikenteen
kuntaennuste vuosille 2006 – 2040” -julkaisun perusteella. Raideliikenteen liikennemäärät nykytilanteeseen ja vuodelle 2030 saatiin VR Oy:ltä. Junat on
eritelty päivä- ja yöajan mukaan.
Melulaskennat tehtiin SoundPLAN 7.1-melulaskentaohjelmalla. Ohjelma käyttää melun leviämisen mallintamiseen digitaalista maastomallia sekä pohjoismaista tie- ja raideliikennemelun laskentamallia. Melulaskennoissa on otettu
huomioon 1 heijastus. Kasvillisuuden vaimennusta ei ole huomioitu. Tuuliolosuhteista johtuvaa sääkorjausta ei tehty. Melulle laskettiin keskiäänitasot.
Laskentapisteiden korkeus oli pohjoismaisen mallin mukaisesti kaksi metriä
maan pinnasta. Ohjelmalla laadittiin laskennan tulosten perusteella päiväajan,
eli klo 7-22, ja yöajan, eli klo 22 -7, keskiäänitasovyöhykkeet 5 dB välein välille 40 – 70 dB.
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Raideliikennemelu on vähäistä ja päiväajan 55 dB:n keskiäänitaso yltää ennustetilanteessa radasta noin 40 – 50 m etäisyydelle. Yöaikaan raideliikenteen
50 dB:n keskiäänitaso yltää noin 80 m etäisyydelle radasta ja 45 dB:n keskiäänitaso noin 180 - 230 m etäisyydelle.
Vt2:n liikennemelu on merkittävämpää kuin rautatieliikennemelu. Vt2:n liikenteen aiheuttama päiväajan 55 dB:n keskiäänitaso yltää ennustetilanteessa
noin 110 – 300 m etäisyydelle tiestä. Yöaikaan vt2:n tieliikenteen 50 dB:n
keskiäänitaso yltää noin 140 – 160 m etäisyydelle ja 45 dB:n keskiäänitaso
noin 270 – 460 m etäisyydelle.
Raideliikenteen ja vt2:n yhteismelu on merkittävintä valtatien ja radan välisellä alueella, varsinkin Siltatiestä kaakkoon Harjavallan kunnan rajaan rajoittuvalla alueella.
Raideliikenne on Nakkilan kohdalla vähäistä ja junien nopeudet, varsinkin tavarajunien, matalia. Tavarajunien pituus sekä määrä yöllä laajentaa tässäkin
melualuetta. Tästä johtuen raideliikenteen aiheuttama melu rajoittuu rataalueen välittömään läheisyyteen päivällä noin 50 m ja yöllä noin 80 – 230 m
alueelle radasta.
Nakkilan läpi kulkeva vt2 on vilkasliikenteinen ja sen nopeusrajoitukset ovat
pääsääntöisesti kaavan alueella 80 tai 100 km/h. Runsaasta liikenteestä ja
korkeista nopeusrajoituksista johtuen vt 2:n melu yltää tiestä päiväaikaan
enimmillään noin 300 m etäisyydelle ja yöaikaan enimmillään noin 160 – 460
m etäisyydelle. Häiriintyviä kohteita ei suositella sijoitettavaksi välittömästi
radan tai valtatien 2 välittömään läheisyyteen päiväajan 55 dB:n ja yöajan 45
– 50 dB: n melualueille ilman meluntorjuntatoimenpiteitä. Kauempana liikenneväylistä meluntorjunta voidaan toteuttaa esim. rakennusmassojen oikealla
sijoittelulla. Kaavan liitteenä on kartta, jossa on esitetty 45 dB(A):n melutason alue yöllä ennustetilanteessa v. 2030. Uusilla asuntoalueilla keskiäänitaso
yöllä (klo 22-07) ei saa ylittää 45 dB (Valtioneuvoston päätös 993/1992, taulukko ohjearvoista alla).
Liiteasiakirja H
Meluselvitys
Liite 14
45 dB:n melutason alue ennustetilanteessa v. 2030 (A3)
Yleiset melun keskiäänitasojen ohjearvot (VNp 993/1992).
Vaikutuskohde

Klo 7-22

Klo 22-7

Ulkona
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

50 dB

1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien
ulkopuoliset virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB

3) 4)

Sisällä
Asuin, potilas ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike ja toimistohuoneet

45 dB

-

1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja.
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5

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Kaavatyön osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjä ja kaavan vaikutusten
arviointia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu työn
alussa ja sitä päivitetään tarvittaessa työn kuluessa.
Liiteasiakirja A

5.1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa,
sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Nakkilan taajamaosayleiskaavan laadinnassa osallisia ovat:
-

5.2

alueen maanomistajat ja asukkaat
alueen yrittäjät
kuntalaiset
paikallisyhdistykset
kunnan eri hallintokunnat
naapurikunnat
alueen kunnallistekniset toimijat (energiahuolto, jätehuolto, sähkönjakelu)
Varsinais-Suomen ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
ja liikenne vastuualue)
Satakuntaliitto
Satakunnan Museo
Museovirasto
Liikennevirasto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
Satakunnan Aluepelastuslaitos
muut mahdolliset osalliset

Kaavoitusprosessi ja osallistuminen
Nakkilan kunta tiedottaa virallisista ilmoituksistaan ja kuulutuksistaan SydänSatakunta –lehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internetissä
(www.nakkila.fi/). Lisäksi yleiskaavatyöstä tiedotetaan paikkakunnalla ilmestyvissä lehdissä tarpeen mukaan.
Lisätietoja antaa kunnan hallintojohtaja Matti Sjögren. Kaavatyötä koskevat
maanomistajien tiedustelut ja tarpeet käsitellään kunnan kaavatiimin kokouksissa.
Työn aikana on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta, ensimmäinen tavoitevaiheessa ja toinen kaavaluonnoksesta nähtävilläolon alussa. Lisäksi on järjestetty esittelytilaisuuksia kunnanhallitukselle ja ohjausryhmälle.

5.3

Viranomaisyhteistyö
Nakkilan taajamaosayleiskaavan laadinta on osa Porin seudun yleiskaavojen
yhteishankintaa. Kaavatyötä koskeva MRL 66 §:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 29.11.2010. Neuvotteluun oli kutsuttu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajat sekä edustajat Museovirastosta, Satakunnan museosta, Satakuntaliitosta, Liikennevirastosta, Kokemäen kaupungilta, Nakkilan ja Luvian kunnasta sekä Porin kaupungista ja FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa nousi esille
seudullisen palveluverkkotarkastelun tarve. ELY-keskus painotti, että yleis-
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kaavoituksella tulee edistää maakuntakaavan ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia ratkaisuja. Nakkilan taajamaosayleiskaavan osalta sovittiin, että Tukesilta (Turvetekniikan keskus) pyydetään lausunto kaavan
nähtävillä ollessa Nakkilan taajaman läpi kulkevien vaarallisten aineiden kuljetusten vuoksi. ELY-keskus on painottanut hulevesiselvityksen tarpeellisuutta
ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvien sään ääri-ilmiöiden vuoksi.
Viranomaisten kanssa on pidetty yleiskaavoja koskeva työneuvottelu
3.5.2011. Neuvotteluun oli kutsuttu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajat sekä edustajat Museovirastosta, Satakunnan museosta, Satakuntaliitosta,
Liikennevirastosta, Kokemäen kaupungilta, Nakkilan ja Luvian kunnasta sekä
Porin kaupungista ja FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. Työneuvottelussa
nousi esille kaavamääräysten koordinointi yhtenäisesti kaikkien neljän laadittavana olevan Porin seudun yleiskaavan kesken. Näistä merkintätavoista pidettiin erillinen työneuvottelu maakuntamuseon kanssa 25.5.2011. Lisäksi
neuvottelussa on todettu Nakkilan osalta, että valtatien liittymien kohdille tulee jättää riittävät tilavaraukset ja valtatien nelikaistaistaminen on huomioitava kaavassa. Myös eritasoliittymien osalta tulee noudattaa maakuntakaavan
ratkaisuja. Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen ulkopuoliset aluevaraukset tulee perustella. ELY-keskuksen mukaan yksinomaan yleiskaavalla ei
tulisi ratkaista maa-ainesten ottoa.
Osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä pyydettiin kaavaluonnoksesta viranomaislausunnot. Myös osayleiskaavaehdotuksista pyydetään viranomaislausunnot ja lausunnot keskeisiltä verkostojen toimijoilta kuten Fingridiltä. Ehdotusvaiheessa pyydetään lausunto myös Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolta (TUKES) kaava-alueella ja Harjavallassa olevan kemianteollisuuden vuoksi.
Ensimmäisen ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen pidettiin viranomaisneuvottelu 29.10.2013. Muiden viranomaisneuvotteluiden tarve harkitaan kaavaprosessin edetessä.
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6

OSAYLEISKAAVAN KUVAUS JA VAIKUTUKSET

6.1

Vaihtoehtojen kuvaus
Ennen yleiskaavatyön käynnistymistä Nakkilan kuntaan on laadittu kolme rakennemallivaihtoehtoa tarveselvityksen yhteydessä (Pöyry Environment Oy,
2008). Tavoitetarkastelun yhteydessä laadittiin rakennemallivaihtoehtoja,
joista yleiskaavatoimikunta valitsi yhden varsinaisen yleiskaavatyön pohjaksi.
Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti laaditun tavoitekartoituksen loppuraportin lisäksi yleiskaavatyössä huomioidaan keskeisesti Viikkalan asuntoalueiden kehittäminen (kolme seisaketta -malli), Villilän alue, Tervasmäen laajentuvat asunto- ja yritystoiminnan alueet sekä Lammaisten suunniteltu eritasoristeysalue yritystoiminnan alueena.
Yleiskaavatyön käynnistyessä vuonna 2010 painotus on muuttunut siten, että
kunnan eteläosiin sijoittuvaa Lammaisten yritysaluetta ei nähdä strategisesti
merkittävänä ja kaavan tavoitevuoteen mennessä toteutuvana hankkeena.
Sen sijaan strateginen painopiste sijoittuu Ulvilan puoleiselle rajalle, valtatien
2 länsipuolelle Tervasmäestä luoteeseen.
Yleiskaavan alkuvaiheessa on laadittu vaihtoehtotarkasteluja yhteistyössä
kunnan ohjausryhmän kanssa, mutta valmisteluvaiheen kuulemiseen valmisteltiin yksi taajamaosayleiskaavaluonnos, jota kehitettiin kaavaehdotukseksi
saadun palautteen pohjalta.

6.2

Kokonaisrakenne
Osayleiskaava on suunniteltu Porin seudun kuntien seudullinen kehitys huomioiden. Liikenteen suunnittelun painopisteet tulevat olemaan valtatien kehittämisessä ja sen vaikutuksesta paikallisessa liikenneverkossa tapahtuvissa
muutoksissa. Tavoitteena on vähentää liittymien määrää valtatiellä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa haasteena on mm. valtatien ja radan estevaikutuksen lieventäminen kevyen liikenteen näkökulmasta. Lisäksi kaavassa
osoitetaan uusia kevyen liikenteen yhteystarpeita seudullisten kevyen liikenteen yhteyksien toimivuuden ja turvallisuuden turvaamiseksi.
Liite 8

Liikenneverkko

Painopiste uusien rakentamiseen tarkoitettujen alueiden suunnittelussa on
Tervasmäessä valtatien 2 länsipuolella maakuntakaavan mukaisesti. Uudet
asuntoalueet jatkavat Ruskilan taajamarakennetta valtatien länsipuolelle. Uudet työpaikka-alueet sijoittuvat seudullisesti hyvin saavutettavalle paikalle
valtatien 2 länsipuolelle, Ruskilan eritasoliittymästä Ulvilan rajalle. Kaavaratkaisulla tuetaan Porin kaupunkiseudun maankäytön tavoitetta nauhamaisesta
yhdyskuntarakenteesta.
Kunnan tavoitteena on olemassa olevan yhdyskuntarakenteen täydentäminen
lähellä keskustan palveluita. Keskustan täydennysrakentaminen tukee myös
joukkoliikenteen ja mahdollisen lähiraideliikenteen kehittämisedellytyksiä. Uudet aluevaraukset tulevat tukeutumaan pääasiassa olemassa oleviin palveluihin, mutta Tervasmäessä varaudutaan lähipalvelujen sijoittamiseen kokoojakadun varrelle. Uusia, yksittäisiä lähipalveluita on mahdollista asemakaavoittaa myös yleiskaavan mukaisille asuntoalueille. Virkistysalueiden painopisteet
ovat Kokemäenjoen laaksossa ja Leistilänjärven koillispuoleiselle selännealueella Selkätien ja Ulvilan rajalla Massin ulkoilualueen tuntumassa.
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Osayleiskaavaluonnoksen perusperiaatteet: Keskustan täydennysrakentaminen, yhdyskuntarakenteen laajentaminen Ruskilasta Tervasmäkeen, olemassa oleviin palveluihin tukeutuminen, valtatien parantaminen ja maisemallisesti merkittävien peltoalueiden säilyttäminen avoimena.

Osayleiskaavan aluevaraukset
Nakkilan taajamaosayleiskaava on laadittu ohjaamaan alueiden asemakaavoitusta ja asemakaavamuutosten laadintaa sekä haja-asutusalueiden rakentamisen ohjauksen apuvälineeksi. Yleiskaavan aluevarausmerkinnät tarkoittavat
alueen pääkäyttötarkoitusta, joten kunkin aluevarauksen sisälle voidaan asemakaavoitettaessa harkita sijoitettavaksi yksittäisiä muun käyttötarkoituksen
toimintoja. Aluevarausten rajaukset ovat yleispiirteisiä ja niitä voidaan yksityiskohtaisempiin selvityksiin perustuen tarkentaa asemakaavan laadinnan
yhteydessä.
Taaja-asutukseen, palveluille ja elinkeinotoiminnalle tarkoitetut uudet aluevaraukset on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Erityisesti taajaman lievealueilla hajarakentaminen saattaa myöhemmin haitata kaavoitusta ja kunnallistekniikan tehokasta rakentamista, ellei sitä ohjata hallitusti. Olemassa oleva haja-asutus on osoitettu asuntoalueen merkinnällä (AP-2). Mahdollinen uusi haja-asutus ohjataan olemassa olevan tiestön ja asutuksen yhteyteen.
Uudet aluevaraukset, jotka merkitsevät olennaista ympäristön muutosta ja
joita ei ole vielä asemakaavoitettu, on osoitettu keskeltä valkoisina. Näin ne
kiinnittävät kaavakartalla erityisesti huomiota. Uusille asuinalueille on myös
asetettu toteuttamisjärjestys (tot-1 ja tot-2). Ensisijaisiksi alueiksi osoitetaan
alueet, jotka on luontevaa kytkeä helposti nykyiseen infrastruktuuriin. Toissijaisina osoitetaan alueet, joiden toteuttaminen on ajankohtaista jos Nakkilan
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väestökehitys osoittautuu nopeammin kasvavaksi kuin väestöennuste tai kun
ensisijaiset alueet ovat mahdollisuuksien mukaan toteutuneet tai kun kaavan
tavoitevuosi on ohitettu. Kolmas toteuttamisjärjestysluokka on reservialueet,
joiden toteuttamiseen varaudutaan tavoitevuoden jälkeen. Reservialueet on
osoitettu merkinnällä res. Lisäksi kaavassa on laajentumissuuntia kuvaavia
nuolia.
Uudet liikenneyhteydet tai muutokset liikenneverkossa on osoitettu punaisilla
merkinnöillä, olemassa olevat mustilla. Osa liikenneverkon täydentämistarpeista on osoitettu ohjeellisen tai vaihtoehtoisen tielinjauksen merkinnällä tai
yhteystarvemerkinnällä, jolloin sijainti ja linjaus tarkentuvat yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Kaavakartalla osoitettu kevyen liikenteen
pääyhteydet sekä olemassa olevien yhteyksien kehittämistarpeet, jotka täydentävät olemassa olevaa paikallista tai seudullista kevyen liikenteen verkostoa. Mittakaavallisista syistä osa virkistysaluemerkinnöistä on osoitettu viheryhteystarpeina. Virkistysalueita osoitetaan asemakaavaa laadittaessa myös
kokonaan uusien asuntoalueiden sisään.
Valtatien 2 kehittämiseen nelikaistaiseksi liittyy rinnakkaistieyhteyksien tarve
ja yksityistieliittymien vähentämisen tarve. Näiden yksityiskohtainen linjaus
tarkentuu tiesuunnitelmien yhteydessä, sillä valtatien kehittämisestä ei ole
vielä olemassa yksityiskohtaisia suunnitelmia ja kaavassa on haluttu jättää
joustavuutta liikenneyhteyksien yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Rinnakkaistien ei tarvitse välttämättä olla päällystetty ja leveä väylä, vaan tavoitteena on, että liikenne pystytään poikkeustilanteessa ohjaamaan kiertotielle ja toisaalta paikallinen liikenne pystytään ohjaamaan keskustaan ja
maatalousajo pelloille liittymättä valtatien 2 pitkämatkaiseen liikennevirtaan.
Paikoin uudet kokoojakadut voivat toimia rinnakkaisteinä. Valtatien 2 jatkosuunnittelussa selviää, minkä tasoiseksi se parannetaan. Päädyttäessä moottoritieratkaisuun, rinnakkaistien tulee omata riittävä laatutaso.
Rautatien osalta varaudutaan kaksoisraiteeseen, jotta mahdollistetaan henkilöliikenteen kehittäminen tulevaisuudessa.
Pääosa suunnittelualueesta on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, noin 67 % kokonaispinta-alasta. Maa- ja metsätalousvaltaisista alueista
noin 50 % on peltoja (MT ja MA). Asuntoaluevarauksia ja kyläalueita sekä haja-asutusalueita on osoitettu yhteensä noin 16,3 % kokonaispinta-alasta.
Työpaikka-alueet, teollisuusalueet, keskustatoimintojen alue ja palveluiden
alueet muodostavat yhteensä alle 5 % kokonaispinta-alasta. Osayleiskaavan
pinta-alatiedot on esitetty seuraavalla sivulla.
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Taulukko 11. Osayleiskaavan pinta-alatiedot 11.5.2015
Aluevaraus
AK
AL
AM
AM/s
AT
AT/s
AP
AP/s
AP-2
AP-2/s
AP/tot-1
AP/tot-2
AP/res
ATY
ATY/s
C
P
P/s
PY
PY/s
TP
T
T/res-1
T/res-2
T/res-3
TY
V
V-1
RA
RL
LT
E
EN
EO
EO-1
ET
ET-1
EH
EV
SL
SM
M
MA
MT
MU
MU-1
MY
W
MUUT
YHTEENSÄ

pinta-ala (ha)

yhteensä (ha)

9,0
4,8
39,3
44,8
15,1
28,7
402,4
35,8
214,0
28,5
33,9
54,9
22,3
35,4
7,9
39,2
3,3
7,5
20,3
8,4
42,8
108,5
26,5
13,6
38,1
30,8
60,4
57,1
9,1
4,1
19,0
12,8
1,0
67,3
132,6
8,0
17,9
2,4
45,0
37,5
1,8
779,4
1 306,2
661,5
859,2
90,7
235,0
169,6
31,2

3 932,1
169,6
31,2

5 925,0

5 925,0

13,8

963,1
39,2
10,9
28,8
42,8

217,5
117,5
13,3
19,0

239,6
2,4
45,0
39,2
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Aluevaraukset osayleiskaavaehdotuksessa
Asemakaavoitetut, mutta vielä toteutumattomat rakennuspaikat
Kaavaluonnosta laadittaessa selvitettiin voimassa olevien asemakaavojen vielä toteutumattomat rakennuspaikat (liite 2). Ne ovat pääasiassa yksityisten
omistuksessa, joten niiden toteutuminen on hyvin epävarmaa. Karttatarkastelun perusteella rakentamattomia rakennuspaikkoja on yli 200, joista vain noin
40 kunnan omistuksessa. Huopilassa on asemakaavoitettuja, mutta rakennettavuudeltaan huonoja pientalotontteja, joita ei ole osoitettu nyt laadittavassa
yleiskaavassa asuntoalueeksi.
Taulukko 12. Asemakaavoitettujen, mutta vielä toteutumattomien rakennuspaikkojen
yhteenlasketut pinta-alat.
Asemakaava toteutumatta

Pinta-ala /
hehtaaria

Yritystontteja Ruskilassa, Satakunnantien varrella ja Lammaisissa

27,5

Yritystontteja yhteensä

27,5

Asuinkortteleita Ruskilassa

10,0

Asuinkortteleita Lammaisissa

7,5

Asuinkortteleita Viikkalassa

6,3

Asuinkortteleita keskustassa

33,0
Asuinkortteleita yhteensä

56,8

Vielä toteutumattomille jo asemakaavoitetuille alueille olisi mahdollista sijoittaa yhteensä noin 600 – 850 asukasta, mutta alueiden toteutuminen on erittäin epävarmaa yksityisen maanomistuksen vuoksi. Todennäköisesti näille
alueille voitaisiin sijoittaa vain noin 150 asukasta (kunnan omistuksessa noin
40 tonttia).
Keskusta ja sen läheiset täydennysrakentamisen alueet
Nakkilan ydinkeskustassa arvioidaan olevan potentiaalisia täydennysrakentamisen alueita noin 20 ha, joista vain noin puolet (10 ha) voidaan arvioida toteutuvan epävarmuustekijöistä riippuen. Ydinkeskustaan olisi sijoitettavissa
noin 300 asukasta (asukastiheydellä 30 as/ha). Tämä vastaa esimerkiksi noin
kuuden neljäkerroksisen asuinkerrostalon asukasmäärää.
Pienin toimenpitein kehitettäviä alueita (ruuturasterilla kaavakartalla) on osoitettu yhteensä noin 24 ha Vuohimäkeen ja Viikkalaan, joista noin puolet on
arvioitu toteutuvaksi (12 ha). Näille alueille arvioidaan sijoittuvan noin 120
asukasta (asukastiheydellä noin 10 asukasta/ha), mikäli puolet aluevarauksista toteutuu.
Keskustan täydennysrakentamisen alueet ja keskustan läheiset asuntoalueet
riittäisivät ainakin teoriassa asuttamaan kunnan asettaman väestötavoitteen
(0,5% vuotuinen väestönkasvu) verran uusia asukkaita. Täydennysrakentamisen toteutumisen epävarmuutta lisää kuitenkin yksityinen maanomistus ja
mahdollinen lisärakentamisen vastustus.
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Taulukko 13. Osayleiskaavassa osoitetut keskustan läheiset täydennysrakentamisen aluevaraukset.
Alue

Aluevaraus

Keskusta

C

Vuohim äki

AP

Pinta-ala/ha

1
2
3
4
5
6

1

7,65
1,37
1,05
1,41
5,55
3,18
20,21
8,99
8,99

Yhteensä / hehtaaria

*
*
*
*
*
*

Asukkaita

Keskusta

Vain puolet toteutuu (mm. maapoliittisista syistä)

Kerrostalovaltaiset alueet
10
Vuohim äki ja Viikkala

Vain puolet toteutuu (mm. maapoliittisista syistä)
Viikkala

ATY

1

15,62
15,62

Asukkaita
30 as/ha
303

Pientalovaltaiset alueet
12

Asukkaita
10 as/ha 15 as/ha
123
185

* = Kesk ustatoimintojen alueesta (C) on pinta-alaan
lask ettu vain ne alueet, joilla arvioidaan olevan potentiaalia
täydennysrak entamiseen mm. k errosluk ua nostamalla
Siltatien ja Kauppatien varsilla ja radan länsipuolella

Kokonaan uudet pientalovaltaiset alueet
Uusia asuinpientaloalueita (AP) on osoitettu kaavan tavoitevuoteen 2035
mennessä asemakaavoitettaviksi yhteensä noin 89 hehtaaria (tot-1 ja tot-2).
Tavoitevuoden 2035 jälkeen asemakaavoitettavia asuinpientalojen reservialueita on osoitettu yhteensä 22,3 hehtaaria (AP/res). Uutta asuinkerrostalojen
aluetta on noin 4 hehtaaria. Uusien asuntoalueiden painopiste on Tervasmäessä.
Taulukko 14. Yleiskaavassa esitetyt varaukset uusille asuinalueille (esitetty kaavakartalla valkoisina).
AP/tot-1
AP/tot-2
AP/res
AK
Yhteensä

Hehtaaria
33,9
54,9
22,3
4,2
115,3

Uusien asuinpientaloalueiden keskinäinen toteuttamisjärjestys on vaiheistettu
kaavakartalla kolmeen vaiheeseen. Asemakaavoitus voidaan aloittaa tot-1alueista. Tämän jälkeen voidaan kaavoittaa tot-2-alueet. Res-alueet voidaan
asemakaavoittaa kaavan tavoitevuoden 2035 jälkeen.
Kun asemakaavoituksessa asuinalueiden pinta-alasta keskimäärin puolet on
katu-, virkistys- ja erityisalueita, korttelialueiksi on hyödynnettävissä noin
puolet tavoitevuoteen mennessä asemakaavoitettavasta pinta-alasta 92 hehtaaria eli noin 46 ha. Kooltaan 1200 -1500 m2:n rakennuspaikkoja tuolle pinta-alalle voidaan sijoittaa noin 300 – 380 kpl. Tämä merkitsisi 20 vuoden aikana vuosittain noin 15 - 20 uutta rakennuspaikkaa (Nakkilan kunta luovuttaa
nyt noin 12 omakotitonttia vuodessa). Tervasmäen uusille asuntoalueille voisi
sijoittua noin 300 - 450 asukasta. Osa rakennuspaikoista voidaan toteuttaa
myös kytkettyinä pientaloina ja rivitaloina, jolloin rakennuspaikan koko kasvaa, mutta samalla myös asukastiheys on suurempi.
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Yleiskaavan aluevarauksissa on huomioitu myös kunnan maapolitiikan mahdollisuudet (asuntoalueiden vaihtoehtoiset toteutuspaikat) ja pitkän aikavälin
kehitystavoite, mikä kasvattaa aluevarausten määrää osayleiskaavassa. Kunnan taajamarakenteen laajentaminen länteen on seudullisten tavoitteiden ja
laaditun maakuntakaavan sekä seudullisen rakennemallin mukaista.
Keskustan läheisistä uusista asuinaluevarauksista osa (Keskusta - Arantila) on
osoitettu olennaisesti muuttuvana alueena, joita on yhteensä noin 29,49 ha.
Keskustan läheisillä alueilla aluevarauksiin sisältyvien katualueiden ja virkistysalueiden määrä on pienempi kuin keskustan ulkopuolella, koska ne rakennetaan tiiviimmin ja ne sijaitsevat olemassa olevassa katuverkossa, jota täydennetään. Aluevarauksen pinta-ala on siis tarkemmin hyödynnettävissä korttelialueiksi (arvio 70 %) ja lisäksi asukastiheys on suurempi tiiviimmästä tai
korkeammasta rakentamisesta johtuen. Näille alueille olisi sijoitettavissa keskimäärin noin 240 asukasta (asukastiheys 12 asukasta/ha), jos kaikki alueet
toteutuisivat 70 % hyötysuhteella. Lisäksi asuinkerrostalovaltaisille alueille
olisi sijoitettavissa noin 90 asukasta (asukastiheys 30 as/ha). Alueiden toteutuvuuteen vaikuttaa pääasiassa maanomistusolosuhteet.

Uudet elinkeinotoiminnan alueet
Kokonaan uutta teollisuusaluetta on osoitettu valtatien 2 länsipuolelle lähelle
Pimeäkorven entistä kaatopaikkaa noin 37 hehtaaria. I vaiheen yritysalueelle
voisi sijoittua arviolta noin 40 yritystä riippuen tonttikoosta ja yritysten toimialasta. Työpaikkamääräarvio ensimmäisessä vaiheessa on noin 160 - 320 uutta työpaikkaa (4 - 8 työpaikkaa/yritys). Työpaikkojen määrä on hyvin riippuvainen yrityksen toimialasta ja siten vaikeasti ennustettavissa.
Lisäksi on osoitettu työpaikka-alueita Villilään ja Papintien varrelle yhteensä
noin 21 hehtaaria. Villilään valtatien 2 itäpuolelle sijoittuisi noin 13 ha työpaikka-aluetta, mikä tarkoittaisi noin 15 - 20 yritystä ja noin 60 - 160 uutta
työpaikkaa (4 - 8 työpaikkaa/yritys).
Myöhemmin toteutettavia yritysalueiden reservialueita on osoitettu lähelle Ulvilan rajaa ja Lammaisiin yhteensä noin 72 ha, joista Lammaisiin noin 34 ha
ja vt 2 länsipuolelle noin 38 ha. Nämä toteutuvat vasta kun uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet on toteutettu. Ensisijaisesti kunnan intresseissä on
keskittää maankäyttöä Ulvilan ja Porin suuntaan, eikä niinkään Lammaisiin.
Alueille mahtuvien yritysten määrä ja työpaikkamäärä riippuu alueelle sijoittuvan yritystoiminnan luonteesta. Esim. logistiikka-alueiden tonttikoko on nykypäivänä huomattavan suuri, jopa 1 ha. Myös työpaikkatiheys riippuu täysin
alueelle sijoittuvan toiminnan luonteesta, keskiarvo Satakunnassa on noin 7
työpaikkaa/yritys.
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Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset jakautuvat
- alueiden käytön kehittämismerkintöihin,
- alueiden erityisominaisuuksia kuvaaviin merkintöihin,
- alueiden käyttötarkoituksia kuvaaviin aluevarausmerkintöihin,
- erilaisiin kohde- ja viivamerkintöihin,
- tulevia ympäristömuutoksia kuvaaviin merkintöihin,
- piirtoteknisiin merkintöihin ja
- yleismääräyksiin.
Uudet aluevaraukset, jotka merkitsevät olennaista ympäristön muutosta on
osoitettu keskeltä valkoisina. Näin ne kiinnittävät kaavakartalla erityisesti
huomiota. Täydennysrakentamiseen soveltuvat alueet on osoitettu ruudutettuina ja asemakaavoitetut aluevaraukset kokonaan aluevarauksen värillä väritettyinä. Asuinalueiden keskinäistä toteuttamisjärjestystä on vaiheistettu
merkinnöillä tot-1 ja tot-2. Lisäksi kaavassa osoitetaan reservialueita merkinnällä res. Reservialueet on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi vasta kaavan
tavoitevuoden 2035 jälkeen.
Uudet liikenneyhteydet tai muutokset liikenneverkossa on osoitettu punaisilla
merkinnöillä, olemassa oleva liikenneverkko mustalla. Osa liikenneverkon
täydentämistarpeista on osoitettu ohjeellisen tai vaihtoehtoisen tielinjauksen
merkinnällä tai yhteystarvemerkinnällä, jolloin sijainti ja linjaus tarkentuvat
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Valtatien ja Suutarinmäentien
risteykseen on osoitettu selvitysalue. Liittymän tyyppi määritellään valtatien
nelikaistaistamisen yhteydessä.
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Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta on osoitettu maakuntakaavan mukaisesti Tervasmäestä kohti Ulvilan rajaa. Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve on
osoitettu kunnan keskustaan. Merkinnällä tavoitellaan yhdyskuntarakenteen
tiivistämistä joukkoliikenteen kehittämisen edellytysten turvaamiseksi.

Seuraavassa on kuvattu muut osayleiskaavan merkinnät ja määräykset edeten käyttötarkoitusten mukaisessa järjestyksessä.
6.4.1.1

Asuminen
Uusia asuinaluevarauksia on osoitettu keskustan läheisyyteen maisemakuvallisesti soveltuville alueille ja pääosin valtatien 2 länsipuolisille selänteille. Keskustan tuntumassa on osoitettu aluevarauksia asumiselle peltojen reunoille.
Asuinalueet valtatien länsipuolella voidaan toteuttaa vasta, kun liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta tarvittavat liikennejärjestelyt valtatiellä 2 on toteutettu. Asuinalueiden tavoitteellista toteutushierarkiaa on ohjattu toteuttamisjärjestys (tot) ja reservi (res) -merkinnöillä.
KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.

ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN ALUE.
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PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Rakennukset saavat olla enintään kaksikerroksisia.
PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Merkinnällä on osoitettu olemassa olevia asuinrakennusten rakennuspaikkoja asemakaavoitettavaksi tarkoitetun alueen ulkopuolella.
Rakennukset saavat olla enintään kaksiasuntoisia ja enintään kaksikerroksisia.
PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA YMPÄRISTÖHÄIRIÖITÄ
AIHEUTTAMATTOMIA TYÖTILOJA.
Alue on tarkoitettu asuntoalueeksi, jolla on mahdollista yhdistää samalla rakennuspaikalla asuminen ja työ-/harrastetilat. Alueelle saadaan sijoittaa työtiloja, jotka
eivät aiheuta ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaantumista, merkittävästi raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Alueen asemakaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakentamisen sopeutumiseen maisemaan, rakennusten sijoitteluun
ja mittakaavaan sekä alueen asumisviihtyvyyteen. Rakennukset saavat olla enintään
kaksikerroksisia.
KYLÄALUE.
Merkinnällä on osoitettu kyläalueet, joille saa sijoittaa asumista, maatalouden tilakeskuksia, palveluja sekä tuotanto- ja työtiloja, jotka eivät aiheuta ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaantumista, merkittävästi raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan. Rakennukset saavat olla enintään kaksikerroksisia.
MAATILAN TALOUSKESKUS.
Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi asuinrakennusta. Rakennukset saavat
olla enintään kaksikerroksisia.
LOMA-ASUNTOALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi tai ranta-asemakaavoitettavaksi. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden loma-asunnon, saunarakennuksen ja talousrakennuksia.
Numero tot-tunnuksen perässä osoittaa pientaloasumiseen osoitettujen alueiden
keskinäisen toteuttamisjärjestyksen. Toissijaiseksi osoitetut alueet voidaan osoittaa
asumiseen vain, jos ensisijaisesti pientaloasumiseen osoitetut alueet ovat pääosin
toteutettuja.

6.4.1.2

Keskusta
Yleiskaavassa keskustatoiminnoille osoitetulle alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. C-alueella pääasiallisia toimintoja ovat palvelut ja hallinto, keskustaan soveltuva asuminen, keskustaan soveltuvat ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat työpaikkatoiminnot, näihin liittyvä liikenne ja virkistys
sekä yhdyskuntatekninen huolto.
KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE.
Merkinnällä on osoitettu ydinkeskusta, jolla pääasiallisia toimintoja ovat palvelut ja
hallinto, keskustaan soveltuva asuminen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat työpaikkatoiminnat sekä näihin liittyvät yhdyskuntateknisen huollon alueet sekä liikenneja virkistysalueet. Alueelle saa sijoittaa paikallisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota keskusta-asumisen
mahdollisuuksien lisäämiseen, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimivuuteen ja
turvallisuuteen. Asemakaavoituksessa on huomioitava rautatien lisäraiteen vaatima
tilavaraus ja liityntäpysäköinnin tarpeet.
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Palvelut
Palveluita kehitetään pääasiassa nykyisillä paikoillaan. Yleiskaavassa asumiseen osoitetuille aluevarauksille voidaan asemakaavoitettaessa osoittaa myös
aluetta palvelevia lähipalveluita.
PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.
Keskustan eritasoliittymän eteläpuolisille alueille saa sijoittaa paikallisesti merkittäviä
paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksiköitä, esim. auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa.
JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

LEIRINTÄALUE.
Alue on tarkoitettu telttailu- ja leirintäalueeksi, jolle saa sijoittaa telttailualueen lisäksi myös pienehköjä majoitusrakennuksia, huoltorakennuksia ja asuntovaunuja.
Alueen rakentaminen tulee sopeuttaa maisemallisiin ja lähiympäristön kulttuurihistoriallisiin arvoihin; yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä
huomiota rakennuskannan sijoitteluun ja rakentamistapaan.
MATKAILUPALVELUJEN KOHDE.
Merkinnällä on osoitettu Arantilankosken rannassa olemassa oleva palvelujen alue.
LÄHIPALVELUJEN ALUE.
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa yhdyskuntarakenteen sisäisiä, päivittäiskäytössä
olevien julkisten tai yksityisten palvelutoimintojen likimääräinen sijoittaminen.
Asemakaavoitettaessa eri palvelujen tarvitsemat tilat sijoitetaan niin, että tilojen yhteis- tai vuorottaiskäyttö on mahdollista.

6.4.1.4

Elinkeinot ja työpaikat
Uusia alueita elinkeinotoiminnalle on osoitettu valtatien 2 vaikutusalueelle
keskustan lounais-/eteläpuolelta ja valtatien länsipuolelle lähelle Ulvilan rajaa.
TYÖPAIKKA-ALUE.
Alue on tarkoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. Alueelle saa sijoittaa paikallisesti merkittäviä paljon tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksiköitä, esim. auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Alueiden
asemakaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakentamisen sopeuttamiseen avoimeen peltomaisemaan.

TEOLLISUUS JA VARASTOALUE.

Alueelle ei saa sijoittaa maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavaa toimintaa.
TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ
VAATIMUKSIA.
Alueelle voidaan sijoittaa tuotanto- ja työtiloja, jotka eivät aiheuta ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaantumista, merkittävästi raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa ulkopuolisille alueille valtioneuvoston
päätöksen mukaisia melutason ohjearvoja.
Alueelle ei saa sijoittaa maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavaa toimintaa.
VAARALLISIA KEMIKAALEJA VARASTOIVA TAI VALMISTAVA LAITOS.
Merkinnällä on osoitettu olemassa oleva kemikaaleja varastoiva tai valmistava laitos.
Aluetta ympäröi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) määrittämä konsultointivyöhyke (500 m), jota koskee suojavyöhykkeen (sv) kaavamääräys.
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Teollisuus- ja varastointitoimintojen reservialuetta on osoitettu Lammaisiin,
näiden ei oleteta toteutuvan tavoitevuoteen 2035 mennessä.
6.4.1.5

Virkistys
Osayleiskaavassa osoitetaan virkistysalueet, joilla on merkitystä aktiivisille
virkistystoiminnoille, virkistysreitistöjen jatkuvuudelle tai esim. hulevesien ohjaamiselle maastossa.
VIRKISTYSALUE.
VIRKISTYSALUE.
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa MRL:n 128 §:n mukaista maisematyölupaa. Kokemäenjoen rannat ovat paikoin sortumaherkkiä; alueelle ei saa sijoittaa
uudisrakentamista (MRL 43.2 §). Olemassa olevia rakennuksia saa korjata ja laajentaa sillä edellytyksellä, että rakennuspaikan riittävä vakavuus voidaan osoittaa pohjatutkimuksilla.
Merkinnällä on osoitettu Kokemäenjoen rantojen virkistysalueita.
VIRKISTYS-/MATKAILUKOHDE.
Merkinnällä on osoitettu 1. Arantila; 2. Kistu; 3. Pämppi; 4. Ruskila ja 5. Tyni.

6.4.1.6

Liikennealueet ja yhdyskuntatekniikka
Yleiskaavassa on osoitettu liikennealueita valtatien 2 kohdalle vain niiltä osin
kuin liikennealueen rajaus on selvä. Valtatien parantamisen ja radan mahdollisen toisen raiteen rakentamisen myötä liikennealueet tulevat laajenemaan.
Muut liikennettä koskevat kaavamerkinnät on selvitetty erikseen luvussa
6.4.1.10 Liikenne.
YLEISEN TIEN ALUE.

Erityisalueina (merkinnät seuraavalla sivulla) on osoitettu entinen kaatopaikka
(E) Ulvilan rajan tuntumassa, voimalaitoksen alue Lammaisissa (ET-1), sähköasema (EN), nykyiset pumppaamoalueet (entisten jätevedenpuhdistamoiden) alueet sekä vedenottamot Viikkalassa ja Anolassa (ET). Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan kohteen (et) merkinnällä on osoitettu vesitorni Präskintien ja Arontien välisellä alueella. Lisäksi erityisalueena alueena (EO-1) on
osoitettu turvatuotantoalue valtatien 2 eteläpuolella. Muita erityisalueita ovat
maa-ainesten ottoalueet (EO), joita ovat nykyiset ottoalueet Viikkalassa ja
Anolassa sekä uusi mahdollinen maa-ainesottoalue entisen jäteaseman länsipuolella, kunnan pohjoisosassa.
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ERITYISALUE.
Merkinnällä on osoitettu entinen kaatopaikka.
YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE.
YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE.
Alueella olemassa olevia asuinrakennuksia saa korjata ja laajentaa.
Merkinnällä on osoitettu Harjavallan voimalaitoksen alue.
ENERGIAHUOLLON ALUE.
Merkinnällä on osoitettu sähkömuuntamo Soinilassa.
MAA-AINESTEN OTTOALUE.
Alueella noudatetaan maa-ainesten oton yleissuunnitelmaa. Alueen käytön loppuessa
tulee huolehtia alueen maisemoinnista ja suunnitella alueen tulevat käyttötarpeet.
MAA-AINESTEN OTTOALUE.
Merkinnällä on osoitettu Kurkelansuon turvetuotantoalue.
YHDYSKUNTATEKNISESTÄ HUOLTOA PALVELEVA KOHDE.
Merkinnällä on osoitettu ylävesisäiliö Masiassa.

AMPUMARADAN UUSI SIJAINTI

Hautausmaa-alueen merkinnällä on osoitettu nykyinen hautausmaa kirkon
kupeessa. Suojaviheralueita sijoittuu vilkkaiden liikenneyhteyksien tuntumaan.
HAUTAUSMAA-ALUE.

SUOJAVIHERALUE.

Yleiskaavassa osoitetaan yhdysvesijohdot ja siirtoviemärit johtolinjoina (v, j).
Suuret voimalinjat (> 20 kV) osoitetaan yleiskaavassa johtolinjoina (z).
Suunnitteilla on uuden johtolinjan rakentaminen kunnan luoteisosassa Tervasmäen selännealueelle olemassa olevan johtolinjan viereen tai vaihtoehtoisesti johtolinjan korvaaminen korkeammalla voimalinjalla Tattara-Kukonharja
välillä. Tervasmäelle on osoitettu uusi ohjeellinen voimalinja ja Tattara Kukonharja välille parannettava voimalinja.
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Luonnonsuojelualueet ja -kohteet
Olemassa olevat luonnonsuojelualueet on osoitettu luonnonsuojelualueen (SL)
merkinnällä.
LUONNONSUOJELUALUE.
Alueelle ei saa rakentaa (MRL 43.2§).
Merkinnällä on osoitettu Ruskilankoski, Takaveräjänojansuu, Kukkaskoski, Arantilankoski, Pirilänkoski-Paratiisi ja Protson-Uudenlevonsuon lettosuo.

Leistilänjärven koillispuolisen selänteen ja Anolan arvokkaita geologisia muodostumia on osoitettu niiden suojelemiseksi asianmukaisin suojelumerkinnöin:
ARVOKAS HARJUALUE TAI MUU GEOLOGINEN MUODOSTUMA.
Maa-ainesten otto ja muu maanpinnan muuttaminen, joka vaarantaa alueen luonnonarvojen ja/tai maisema-arvojen säilymisen on alueella kielletty.
Merkinnällä on osoitettu Kallionaronkallion maakunnallisesti merkittävä kallioalue ja
Anolan geologinen muodostuma, sekä paikallisesti merkittävät Aarikankallion ja Pakkalankallion maisemallisesti ja geologisesti arvokkaat kallioalueet.

Pirilänkosken Natura 2000 –alueeseen kuuluva Kukonharja-Lammainen Kokemäenjoen varressa ja Protson lettosuo Massin ulkoilualueen lähistöllä ovat
Natura 2000-verkostoon kuuluvia tai ehdotettuja alueita.
NATURA 2000 -VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE.
Merkinnällä on osoitettu Pirilänkosken Natura-alueeseen kuuluva KukonharjaLammainen (FI0200045) ja Protson lettosuo (FI0200182).

Muut luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet on osoitettu
osa-alueina (luo-1, luo-2).
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LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Uhanalaisen lajin, liito-oravan, esiintymisalue.
Alueella on kiellettyä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen. Alueen suunnittelussa on lisäksi huomioitava, että liito-oravalle jätetään
riittävät lisääntymis-, ruokailu- ja liikkumisalueet sekä yhtenäiset kulkuyhteydet alueen sisällä ja sen ulkopuolelle.
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Metsälain, luonnonsuojelulain tai vesilain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.
Alueet pyritään säilyttämään rakentamattomina.

6.4.1.8

Maa- ja metsätalousalueet
Tavanomaisessa maa- ja metsätalouskäytössä olevat alueet on osoitettu M- ja
MT-alueina. Näillä ei ole erityisiä maisemallisia arvoja tai virkistyskäytön kannalta erityistä arvoa.
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Uusi asuinrakentaminen
on sijoitettava olemassa olevan asutuksen tai tiestön yhteyteen pääkäyttötarkoitusta
vaikeuttamatta. Aluetta voidaan käyttää ulkoiluun ja virkistykseen pääkäyttötarkoitusta vaikeuttamatta.

MAATALOUSALUE.
Alue on tarkoitettu pääasiassa maatalouskäyttöön. Rakentaminen tulee sijoittaa siten, ettei yhtenäisiä peltoaluekokonaisuuksia pirstota tai muutoin heikennetä viljelyolosuhteita.

Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet, joiden säilyminen avoimina ja viljelyskäytössä on tärkeää, on osoitettu MA -merkinnällä. Alueilla sallitaan ainoastaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen.
MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.
Alueiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää.
Alueella on sallittua vain maatalouteen liittyvä rakentaminen, joka tulee sijoittaa huolellisesti arvokkaaseen maisemaan, olevien rakennusten yhteyteen tai metsän reunaan siten, että rakennukset eivät sulje avoimia näkymiä. Sijoitettaessa rakennuksia
metsän ja pellon vaihettumisvyöhykkeelle on pidettävä huoli siitä, että maisemallisesti arvokas metsänreuna säilyy ehyenä. Ympäristöhoidossa ja tienparannushankkeissa
tulee edistää alueen kulttuuriympäristöarvojen säilymistä.

Maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on erityisiä ympäristö- tai maisema-arvoja tai jotka ovat ulkoilu- ja virkistyskäytön kannalta tärkeitä, on osoitettu MU- ja MY-alueina.
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA.
Alueella on maa-ainesten ottaminen kielletty luonnonympäristön arvojen ja maisemaarvojen takia. Alueella on merkittäviä kallioalueita, maisemallista arvoa Leistilänjärven kulttuurimaisemaa rajaavana selänteenä ja alue on virkistyskäytön kannalta merkittävä. Alueen virkistyskäyttöä tulisi kehittää kokonaisuutena Ulvilan Massin ulkoilualueen kanssa.
Merkinnällä on osoitettu ulkoiluun käytetty metsäselänne Leistilänjärven pohjoispuolella.
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Johanna Närhi, Mari Seppä

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA.
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa MRL:n 128 §:n mukaista maisematyölupaa. Kokemäenjoen rannat ovat paikoin sortumaherkkiä; alueelle ei saa sijoittaa
uudisrakentamista (MRL 43.2 §). Olemassa olevia rakennuksia saa korjata ja laajentaa sillä edellytyksellä, että rakennuspaikan riittävä vakavuus voidaan osoittaa pohjatutkimuksilla.
Merkinnällä on osoitettu Kokemäenjoen rantojen maa- ja metsätalousvaltaisia alueita.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA.
Merkinnällä on osoitettu Leistilänjärven kulttuurimaisemaan liittyvä reunavyöhyke.
Alueella on maa-ainesten ottaminen kielletty luonnonympäristön arvojen ja maisemaarvojen takia. Alueella on merkittäviä kallioalueita ja maisemallista arvoa Leistilänjärven kulttuurimaisemaa rajaavana selänteenä.
Merkinnällä on osoitettu Leistilänjärven kulttuurimaisemaan liittyvä reunavyöhyke.

6.4.1.9

Vesistö
Kokemäenjoen vesistö on osoitettu vesialueena (W). Muita vesistöön liittyviä
merkintöjä ovat vesistön virkistyskäyttöä kuvaavat merkinnät. Venesatamia/venevalkamia/veneenlaskupaikkoja on osoitettu neljä Kokemäenjoelle;
yksi Penttalaan, kaksi Pakkalaan ja yksi Ruskilaan. Lisäksi joelle on osoitettu
melontareitti (oooooo).
VESIALUE.

VENESATAMA / VENEVALKAMA / VENEEN LASKUPAIKKA.
MELONTAREITTI.

6.4.1.10 Liikenne
Maakuntakaavan mukaisesti yleiskaavassa varaudutaan uuden eritasoliittymän toteuttamiseen valtatielle 2 Ruskilassa. Suutarinmäentien ja valtatien 2
risteykseen on osoitettu selvitysalue. Liittymän tyyppi määritellään valtatien
nelikaistaistamisen tarkemman suunnittelun yhteydessä. Keskustan nykyiseen
ja Ruskilan uuteen eritasoliittymään on osoitettu liikennealuetta (Tiehallinto,
Valtatien 2 parantaminen nelikaistaiseksi välillä Friitala - Harjavallan kaupunki.). Tarkempien suunnitelmien puuttuessa eritasoliittymät on osoitettu ohjeellisilla/vaihtoehtoisilla tielinjauksen merkinnöillä. Ohjeellinen eritasoliittymävaraus on osoitettu Niittumaalle, lähelle Harjavallan rajaa. Lisäksi on osoitettu katuverkon kehittämistarpeita tieliikenteen yhteystarpeen merkinnöillä
Isomäen itä-pohjoispuolelle ja Kukonharjan koulun länsipuolelle joen varren
sortumavaaran vuoksi. Satakunnantien jatke on osoitettu ohjeellisena tielinjana.
Rata on osoitettu parannettavan radan merkinnällä ja sen läheisyydessä on
voimassa MRL 43 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Lisäraiteen rakentamisen vaatima tilavaraus tulee huomioida asemakaavoituksessa.
Kaavakartalla ei osoiteta tasoristeyksiä rautatielle jotta liikenneturvallisuus ei
vaarannu ja jotta kaava ei estä tulevaisuudessa radan kehittämistä.
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OHJEELLINEN / VAIHTOEHTOINEN TIELINJAUS.
TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE.
KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE.
Yhteystarpeen ensisijaisena tavoitteena on osoittaa ne yhteysvälit, joilla kevyen liikenteen olosuhteita tulisi parantaa erityisesti turvallisuuden ja esteettömyyden näkökulmasta. Yhteystarve ei välttämättä tarkoita uutta kevyen liikenteen väylää,
vaan se voidaan toteuttaa esimerkiksi yksityisteiden kautta kulkevana yhteytenä.
VIHERYHTEYSTARVE.

KAKSIAJORATAINEN VALTATIE.
KAKSIAJORATAISEKSI PARANNETTAVA VALTATIE.
Valtatien varren maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee varautua tiealueen levenemiseen ja liittymien poistamiseen. Kaksiajorataiselle valtatielle pääsy
tapahtuu pääasiassa eritasoliittymien kautta ja paikalliselle ja kevyelle liikenteelle
tulee osoittaa erilliset rinnakkaisväylät.
SEUTUTIE / PÄÄKATU.
YHDYSTIE / KOKOOJAKATU.
OHJEELLINEN /VAIHTOEHTOINEN RINNAKKAISTIE.
Merkinnällä on osoitettu valtatien parantamisesta ja liittymien vähentämisestä aiheutuvat rinnakkaistieyhteydet, jotka palvelevat pääasiassa paikallista liikennettä ja
turvaavat liikenteen sujuvuuden poikkeustilanteissa. Rinnakkaistie voi toteutua yksityistienä, katuna tai maantienä. Rinnakkaistien tarkempi linjaus määritetään valtatien parantamisen suunnittelun yhteydessä.
ERITASOLIITTYMÄ.

UUSI ERITASOLIITTYMÄ.
OHJEELLINEN UUSI ERITASOLIITTYMÄ.

ERITASORISTEYS ILMAN LIITTYMÄÄ.

UUSI ERITASORISTEYS ILMAN LIITTYMÄÄ.

20 M SELVITYSALUEEN ULKOPUOLELLA KULKEVA VIIVA.
Valtatien liittymän tyyppi määritellään nelikaistaistamisen yhteydessä.
UUSI LIIKENNEPAIKKAVARAUS.
PARANNETTAVA RATA.
Radan varren maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on varattava tila mahdolliselle kaksoisraiteelle. Radan läheisyydessä on voimassa MRL 43 §:n mukainen
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ehdollinen rakentamisrajoitus.
UUSI ULKOILUREITTI.
ULKOILUREITTI.
MELONTAREITTI.
KEVYEN LIIKENTEEN REITTI.
UUSI KEVYEN LIIKENTEEN REITTI.

6.4.1.11 Kulttuuriympäristön suojelumerkinnät
Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet, joiden säilyminen avoimina ja viljelyskäytössä on tärkeää, on osoitettu maatalouteen liittyvänä keltaisena aluevarauksena MA -merkinnällä (kuvattu edellä). Alueilla sallitaan ainoastaan maatalouteen liittyvä rakentaminen.
Valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet on osoitettu osayleiskaavassa osa-aluerajauksin ma merkinnällä ja numeroitu juoksevalla numerolla. Alueilla suoritettava rakentaminen on sopeutettava huolella alueen rakennetun kulttuuriympäristön
ominaispiirteisiin ja maisemallisiin arvoihin.
VALTAKUNNALLISESTI JA/TAI MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ.
Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympäristön
arvojen säilymistä. Alueella tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen ja muut suoritettavat toimenpiteet on sopeutettava kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja maisemallisiin arvoihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennusten sijoitteluun, mittakaavaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin. Aluetta koskevista suunnitelmista
ja toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Merkinnällä on osoitettu seuraavat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt:
1. Anolan kartano. Päärakennus, karjasuojat, meijeri ja kartanopuisto, Kirkkosaari;
2. Nakkilan kirkko ympäristöineen. Kirkko, seurakuntakeskus, hautausmaa, lainajyvästön makasiini ja entinen kunnanlääkärin asuintalo;
3. J.W. Suomisen nahkatehdas ja Koskilinna. Tehdasrakennukset, entinen työväen
asuntola, konttorirakennus ja asuinrakennus (Koskilinna) puistoineen;
4. Lammaistenlahden kulttuurimaisema. Huovintie, Lammaisten kylän talonpoikaistalot sekä voimalaitos.
Merkinnällä on osoitettu seuraavat maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt:
5. Seuraintalo Karhula ja asuinrakennus Koivurinne;
6. Nakkilan rautatieasema, rautatierakennukset ja tiilinen myllyrakennus;
7. Nakkilan keskustan vanhat liikerakennukset (entinen apteekki, Penttalan sisarusten
matkustajakoti ja kauppana toiminut Rambergin talo (Jokela);
8. Työväentalo Koti;
9. Nakkilan kotiseutumuseo;
10. Villilän kartanon miljöö;
11. Kirkkosaari (osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä);
12. Mäkelä;
13. Penttala;
14. Viikari;
15. Pämppi;
Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johanna Närhi, Mari Seppä

Selostus
107 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

16. Uuloo;
17. Harjavallan voimalaitos;
18. Masian kylä (Yli-Kurittu, Talonpoika, Sillankorva, Lahdenranta, Kaapeli);
19. Myllärinkylä (Rantanen, Koskinen, Pietilä (Vaahteramäki) ja Nissilä);
20. Ruhade (Puonti, Ranta-ahde,Leppäkoski, Knuutila ja Vappula),
21. Nakkilan kivisilta;
22. Leistilän ja Tattaran kylät (Jaakola, Osalan vanha kauppa, Tonttisillankorva, UusiHuovari ja vanha paloasema, Kuja-Kares, Lind, Mattila, Nissilä, Vanha-Lampola, Vanha-Huovari ja Yrjälä ja Tattarasta: koulu, osuusmeijeri, Knihti, Puosi, Vähä-Teinilä ja
Mäkelä).

Huovintie ja Hormistontie ovat maakunnallisesti merkittäviä historiallisia tielinjoja. Paikallisesti merkittäviä historiallisia tielinjoja ei ole huomioitu kaavakartalla (Maisemaselvitys, Uusi-Seppä, 2011).
MERKITTÄVÄ HISTORIALLINEN TIELINJA.
Tie- tai katuympäristön uudis- ja korjausrakentaminen, tien korjaustoimenpiteet sekä
ympäristönhoito tulee sopeuttaa tien varren kyläkuvaan ja maisemaan. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävään tielinjaan kohdistuvien toimenpiteiden yhteydessä tulee varata museoviranomaiselle mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti merkittävä Huovintie; osa keskiaikaista
Turku - Ulvila - Pohjanmaa -maantietä, maakunnallisesti merkittävä historiallinen tielinja Hormistontie.

Valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat on rajattu kaavakartalle kaksoispistekatkoviivalla. Rajauksissa on huomioitu maakunnallisesti merkittävät Kokemäenjoen kulttuurimaisema, Leistilä-TattaraVillilä-Masia -kulttuurimaisema ja Leistilänjärven kulttuurimaiseman reuna,
johon sisältyy myös Järvikyläntien varren vanha asutus sekä valtakunnallisesti
merkittävien maisema-alueiden päivitysinventoinnin mukaiset rajaukset. Paikallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat on osoitettu kaavakartalla ruuturasterilla. Näiden rajaukset noudattavat maisemaselvityksessä (Uusi-Seppä, 2011)
osoitettuja rajauksia. Alueisiin kuuluu laajat osat kaava-aluetta. Alueiden rakentaminen tulee sopeuttaa maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin.
VALTAKUNNALLISESTI JA/TAI MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIMAISEMA.
Alueen rakentaminen tulee sopeuttaa maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin;
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuskannan sijoitteluun ja rakentamistapaan. Avoimessa viljelymaisemassa uudisrakentaminen sijoitetaan ensisijaisesti olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen tai metsäsaarekkeisiin. Maisemaa rajaavat metsänreunat säilytetään ehyenä.
PAIKALLISESTI MERKITTÄVÄ YMPÄRISTÖ.
Alueen rakentaminen tulee sopeuttaa maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin;
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuskannan sijoitteluun ja rakentamistapaan.
Merkinnällä on osoitettu Mäkirinnantien peltomaisema Viikkalassa ja Maksasuon räme; Viikkalan jälleenrakennuskauden asuinalue; Präskintien varren yhtenäinen 1950luvun asuinalue; Arantilan 1960-1970 -lukujen vaihteessa kaavoitettu asuinalue;
Lammaisten Kissakujan varrella oleva vanha asutus; Kissakuja 2:n päässä Bäckin tilalta aukeava peltomaisema; Rapakonmäen muinaismuistojen lähiympäristö ja lehtohaavikko; Ruskilasta Tervasmäkeen johtavan tien varren vanha asutus sekä Selkätien
ympäristön retkeily- ja ulkoilualueet.

Säilytettäväksi tarkoitetut rakennetun ympäristön kohteet on osoitettu suojeltavina rakennuksina (sr-1, A-luokan kohteet, ja sr-2, B-luokan kohteet) maakuntamuseon inventoinnin mukaisesti ja luetteloitu kaavakartalla juoksevalla
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numerolla. Näitä rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127 §:n mukaista purkamislupaa. Lisäksi kaavamääräyksessä annetaan tarkempia määräyksiä turvaamiseksi uudis-, korjausrakentamisesta ja alueella tehtävistä muista toimenpiteistä kulttuuriympäristön arvojen.
SUOJELTAVA RAKENNUS.
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n 2 momentin perusteella määrätään, että arvokasta rakennuskantaa ei saa purkaa. Aluetta tai kohdetta koskevan toimenpiteen ja
suunnittelun tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia. Rakennuksissa suoritettavien muutos- tai korjaustöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten rakennustaiteellisesti ja taajamakuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Alueeseen kohdistuvien
toimenpiteiden yhteydessä tulee varata museoviranomaiselle mahdollisuus lausunnon
antamiseen. Kohteita koskevista suunnitelmista ja merkittävästi muuttavista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Numerointi viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon.
Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat rakennukset
sekä paikallisesti arvokkaat A-luokan kohteet:
1. Santaportti, 2. Anola ja Kyrkholm (Anolan kartano), 3. Mäenrinta, 4. Mattila, 5.
Koskenranta I, 6. Pohjanpuisto, kotiseutumuseo, 7. Viikari, 8. Härmälä,
9. Takala (Kukonharja), 10. Mäkinen I, 11. Uusi-Koittola, 12. Leppäkorpi,
13. Pämppi, 14. Leppäranta, 15. Luotola, 16. Harjavallan voimalaitos / Lammaistenkoski, 17. Laaksonen I, 18. Kotiranta I, 19. Pere, 20. Uuloo, 21. Nissilä, 22. VanhaLampola, 23. Tonttisillankorva, 24. Kylä-Käki, 25. Ala-Kranni,
26. Yrjälä, 27. Ahjola II, 28. Ranta-Kares, 29. Lehmus/ Lind, 30. Uusi-Huovari, 31.
Jaakkolan tila, 32. Suomalainen, 33. Sillankorva (Masia), 34. Lahdenranta, 35. Tervasmäki, 36. Talonpoika, 37. Ainola, 38. Rahkonen perintötalo,
39. Perä-Kurittu (Pohjonen), 40. Yli-Kurittu (Kylä-Kurittu), 41. Uusi-Vankka,
42. Jokela, 43. Lehto (Masia), 44. Kaapeli, 45. Koskinen (Myllärinkylä),
46. Vaahteramäki (Pietilä), 47. Nissilä (kutsutaan Mäkitalo), 48. Penttala,
49. Seurojentalo Karhula, 50. Pappila, 51. Työväentalo Koti, 52. Koskilinna,
53. Koskilinna II, Pappila, Kivisilta, 54. Vasara II, 55. Sähkömuuntaja, 56. Kirkkomaa,
57. kirkkomaa, Juustomeijerimuseo, 58. Puonti, 59. Ranta-ahde,
60. Vappula, 61. Mikola, 62. Korpiranta, 63. Knuutila, 64. Tuomisto, 65. Nikki, 66.
Rantamäki (Penttala), 67. Mäkelä (Soinila), 68. Mäki-Teinilä, 69. Vähä-Teinilä, 70.
Koivula (Tattara), 71. Sillankorva (Tattara), 72, Puosi, 73. Sillanniska, 74. Unkuri, 75.
Tattaran koulu (Koulu I), 76. Kotivainio (Tattara),
77. Tuora-Ojala, 78. Koivikko II, 79. Viikkalan koulu, 80. Villilän kartano,
81. Koivisto (Anola), 82. Korpela, 83. Ahola, 84. Santala, 85. Ruskilan ala-aste, 86.
Lääkärintalo, 87. Vanha paloasema.
SUOJELTAVA RAKENNUS.
Arvokkaan rakennuskannan säilyminen on suotavaa, merkinnällä osoitettua kohdetta
ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa. Aluetta tai kohdetta koskevan toimenpiteen ja
suunnittelun tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia. Rakennuksissa suoritettavien muutos- tai korjaustöiden tulee olla sellaisia, että rakennusten rakennustaiteellisesti ja taajamakuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Alueeseen kohdistuvien
toimenpiteiden yhteydessä tulee varata museoviranomaiselle mahdollisuus lausunnon
antamiseen. Kohteita koskevista suunnitelmista ja merkittävästi muuttavista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Numerointi viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon.
Merkinnällä on osoitettu paikallisesti arvokkaat B-luokan kohteet:
88. Naski, 89. Koivistoinen, 90. Aho (Arantila), 91. Koskitörmä, 92. Kajaani,
93. Kari, 94. Laine, 95. Mäkelä (Kukonharja), 96. Kukonharjan koulu, 97. Tyni (Kukonharja), 98. Klomsi, 99. Aalto (Lammainen), 100. Haavisto III, 101. Nurmela, 102.
Kattila (Nurmi II), 103. Kataja, 104. Mäki (Lanne), 105. Osala, 106. Salonoja, 107.
Haka (Suonpää), 108. Nakkilan mylly, Myllylä, 109. Kivekäs, 110. Lepola, 111. KyläVankka, 112. Metsämaa, kunnantalo, 113. Rantanen, 114. Vuohimäki I, 115. Rautatiealue, Nakkilan rautatieasema, 116. Anttila, 117. Koivurinne, 118. Vuori, 119. Pakkala, 120. Leppäkoski, 121. Mäntysaari, 122. Paasinmäki, 123. Ollila, 124. Aikala,
125. Klasi, 126. Yli-Aarikka, 127. Vähä-Aarikka, 128. Pyhäkorpi, 129. Ketonen (Äröntie), 130. Hyppinki (Vanhainkoti), 131. Sainio, 132. Tyni (Ruskela), 133. Isoperä,
134. Alanko, 135. Peltonen, 136. Hakala (Tattara), 137. Nakkilan osuusmeijeri, 138.
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Knihti, 139. Aho (Tattara), 140. Ilomäki, 141. Kurru, 142. Levonmäki, 143. Hakanen,
144. Mäkitorppa (Rajala), 145. Mäki-Knuuteri, 146. Vanhasaksankorva (Saksankorva), 147. Franssinsilta, 148. Ruskilan kivisilta, 149. Keskilä, 150. Kirjasto (pankkiviinikka), 151. Viinikanrinne, 152. Viinikanrinne I, 153. Yhteiskoulu ja lukio, 154. Kirkonseudun koulu, 155. Vesitorni, 156. Pankkitontti.

Säilytettäväksi tarkoitetut alueet (pihapiirit ja kokonaisuudet), joilla on taajamakuvan kannalta merkitystä on osoitettu /s –merkinnällä.
ALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN.
Alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskanta ja ympäristö säilytetään.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa uudis- ja korjausrakentaminen on sopeutettava rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön siten, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet säilyvät.
ALUE, JONKA RAKENTAMINEN SOPEUTETAAN YMPÄRISTÖÖN.
Alueet sijoittuvat maisemallisesti herkille kohdille. Alueelle on asemakaavoituksen
yhteydessä laadittava yksityiskohtaisemmat rakentamistapaohjeet, jotka ohjaavat
rakennusten ulkomuotoa, mittasuhteita, väritystä, julkisivumateriaalia ja pihatilojen
jäsentelyä sekä rakennetun ympäristön rajautumista maisemaan.

Alueelta tunnetut muinaismuistolain rauhoittamat kiinteät muinaisjäännökset
osoitetaan muinaismuistoalueina ja kohdemerkinnöillä (SM) riippuen siitä, onko kohteesta aluerajaus tiedossa arkeologisen inventoinnin mukaisesti (2009).
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty.
MUINAISMUISTOALUE.
Penttalan muinaisjäännösalue. Rautakautinen kalmisto ja mahdollinen asuinpaikka.
Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen
on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää
Satakunnan Museon lausunto.
KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS.
Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen
on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää
Satakunnan Museon lausunto.
Merkinnällä on osoitettu:
1. Päivärinta; 2. Aarikankallio; 3. Onnela; 4. Pikatienvarsi; 5. Pimeäkorpi; 6. Viita;
7. Luikko; 8. Saksankivi; 9. Huovintie; 10. Anola; 11. Hepokorpi; 12. Mikkola;
13. Tarvala;14. Santikko; 15. Sipilä; 16. Keskimäki; 17. Levomäki; 18. Kurru; 19.
Vilenin metsä; 20. Kankerin metsäpalsta; 21. Isopere III; 22. Kukonharja ja 23.
Klomsi; 24. Ampumarata; 25. Viikkala; 26. Kukonharja; 27. Valjala

Historiallisen ajan kylätontit on osoitettu kohdemerkinnöin:
KULTTUURIPERINTÖKOHDE. HISTORIALLINEN KYLÄN- TAI TILAN PAIKKA.
Suunnittelussa tulee huomioida alueen historialliset erityispiirteet. Aluetta koskevista
suunnitelmista tulee pyytää Satakunnan Museon lausunto.
Merkinnällä on osoitettu: 1. Arantila; 2. Kirkkosaari; 3. Lammainen; 4. Lautila;
5. Leistilä; 6. Masia; 7. Myllärinkylä; 8. Nakkila; 9. Ruhattu; 10. Ruskila; 11. Soinila;
12. Tattara ja 13. Villilä

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johanna Närhi, Mari Seppä

Selostus
110 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

6.4.1.12 Ympäristönsuojelu
Valtatien ja rautatien varteen on osoitettu meluntorjuntatarpeen merkintä.
Melualue on rajattu laaditun meluselvityksen perusteella (vastaa 45 dB melutason aluetta yöllä ennustetilanteessa v. 2030). Yksityiskohtaisemmat meluselvitykset voidaan laatia asemakaavoituksen yhteydessä. Meluntorjuntatarve voidaan todeta rakennuslupahankkeen yhteydessä haja-asutusalueella yksittäisten rakennushankkeiden osalta.
MELUNTORJUNTATARVE.
Mikäli merkintään rajautuvalle alueelle suunnitellaan sijoitettavaksi uusia melulle
herkkiä toimintoja, on asemakaavoituksessa ja rakennussuunnittelussa otettava huomioon meluntorjunta siten, että valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot eivät ylity sisätiloissa eivätkä oleskeluun tarkoitetuilla ulkoalueilla. Alueen
asemakaavoituksen pohjaksi on laadittava tarvittaessa melu- ja tärinäselvitys.
Aluetta asemakaavoitettaessa tai rakentamistoimenpiteitä suunniteltaessa on alueen
rakentamiskelpoisuus tutkittava tärinämittauksin.

Kemikaaleja varastoivan tai käyttävän tuotantolaitoksen (Kromatek) ympärille
on osoitettu suojavyöhyke, joka vastaa Tukesin 500 m konsultointivyöhykettä. Kemikaaliriskille alttiiden toimintojen sijoittumisesta alueelle tulee pyytää
pelastusviranomaisen ja Tukesin lausunto. Vastaava vyöhyke (säde 2000 m)
on osoitettu myös Lammaisiin Harjavallan puolella sijaitsevan suurteollisuuspuiston (mm. Boliden ja Yara Torttilassa) yritysten takia.
VAARALLISIA KEMIKAALEJA VARASTOIVA TAI VALMISTAVA LAITOS.
Merkinnällä on osoitettu olemassa oleva kemikaaleja varastoiva tai valmistava laitos.
Aluetta ympäröi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) määrittämä konsultointivyöhyke (500 m), jota koskee suojavyöhykkeen (sv) kaavamääräys.

SUOJAVYÖHYKE.
Kemikaaleja varastoivan tai käyttävän tuotantolaitoksen suojavyöhyke. Kemikaaliriskille alttiiden toimintojen sijoittamisesta vyöhykkeelle tulee pyytää pelastusviranomaisen ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) lausunto. Alueelle ei tule osoittaa uutta pientalorakentamista ennen kuin riskiä aiheuttava toiminta on päättynyt.
Alueen asemakaavaa muutettaessa tulee laatia turvallisuusarvio.
Merkintä on osoitettu Ruskilaan ja Lammaisiin.

Pohjavesialueet on osoitettu kaavakartalla osa-alueen rajauksin ja tarvittavin
määräyksin pohjaveden laadun ja määrän suojelemiseksi. Merkinnällä on
osoitettu luokkaan I kuuluvat pohjavesialueet: Anolaan sijoittuva HaistilaRavannin pohjavesialue ja Viikkalaan sijoittuva Viikkala-Pirilän pohjavesialue.
Alueelle ei saa sijoittaa eikä alueella harjoittaa pohjaveden laatua tai määrää
vaarantavia toimintoja. Kaikessa toiminnassa on otettava huomioon Nakkilan
kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa (Ahomäki, 2008) mainitut
toimenpidesuositukset.
TÄRKEÄ TAI VEDEN HANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE.

Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojelemiseen. Pohjavesialueella rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat ympäristönsuojelunlain mukainen pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain mukainen pohjavesiesiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuuden heikentämistä koskeva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä
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den korkeuteen. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Maa-ainesten
ottoa ei saa ulottaa neljää metriä lähemmäs pohjaveden pintaa. Vanhoilla ottamisalueilla tulee maisemointi hoitaa siten, että pohjaveden laatu pysyy hyvänä.
Merkinnällä on osoitettu I luokan pohjavesialueet Viikkala-Pirilä ja Haistila-Ravanni.

Mahdolliset pilaantuneiden alueiden riskikohteet on osoitettu liitekartalla Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta saadun tiedon mukaisesti. Kaavakartalla on
esitetty ainoastaan kohteet, joille on annettu maankäyttörajoite. Keskustassa
ei ole esitetty kohdetta numero 17, koska kohdetiedon mukaisesti alueella ei
ole puhdistustarvetta. Sen sijaan ampumarata on osoitettu kaavakartalla
mahdollisena pilaantuneena maa-alueena, sillä sen ympäristöön on osoitettu
uusia rakentamisalueita, jolloin alueen tarkempi tutkiminen on tarpeen.
Liite 9

Pilaantuneiden maiden riskikohteet (kartta ja taulukko)

MAHDOLLISESTI PILAANTUNEET MAA-ALUEET.
Kohde, jonka pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä tai ennen
rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä. Tarvittaessa pilaantunut alue on kunnostettava
ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä.

6.4.1.13 Muut merkinnät
Lisäksi osayleiskaavassa on käytetty yleisiä piirtoteknisiä merkintöjä.

Yleiskaavassa on annettu seuraavia yleismääräyksiä:
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Vaikutusten arviointi
Vaikutusarvioinnissa arvioidaan kaavan toteuttamisen merkittävät välilliset ja
välittömät vaikutukset (MRL 9 §) mm.





6.5.1

ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen
maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön
luonnonympäristöön, kuten pohjavesialueisiin, kasvi- ja eläinlajeihin sekä
luonnon monimuotoisuuteen

Vaikutukset väestön rakenteeseen ja väestökehitykseen
Osayleiskaavassa varaudutaan positiiviseen väestökehitykseen taajamaalueella. Kunnan aktiivisella maapolitiikalla ja seudullisella yhteistyöllä maankäytön suunnittelussa ja asuntopolitiikassa arvioidaan olevan väestömäärää
kasvattava vaikutus. Osayleiskaavan mukaisilla asumisen laajennusalueilla
vastataan siten myös seudullisiin väestötavoitteisiin ja luodaan seudullisesti
merkittävää nauhamaista taajamarakennetta Kokemäenjokilaakson perinteen
mukaisesti.
Uudet asuinaluevaraukset kunnan pohjoisosissa voivat toteutua perinteisinä
erillispientalovaltaisina asuntoalueina, joiden kaavoittamisella vastataan pientalotonttien kysyntään ja houkutellaan erityisesti lapsiperheitä Nakkilaan hyvien seudullisten yhteyksien varrelle ja paikallisten palveluiden lähietäisyydelle. Lapsiperheiden määrän kasvu parantaa kunnan huoltosuhdetta. Tervasmäen alueelta on hyvät ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet Ruskilan palveluihin ja keskustan suuntaan, koska Ruskilassa on valtatiellä 2 jo kevyen liikenteen alikulku. Palveluiden lisätarpeeseen on varauduttu osoittamalla Tervasmäkeen kokoojakadun varrelle lähipalveluiden kohdemerkintä.
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Keskustan yhdyskuntarakenteen täydentämisellä ja pienimuotoisella laajentamisella esim. Arantilassa ja Viikkalassa pyritään vastaamaan tonttitarjontaan keskustan palveluiden läheisyydessä. Osa keskustan aluevarauksista voi
toteutua myös rivitaloina tai kytkettyinä pientaloina tai pienkerrostaloina, jolloin suuremman asukastiheyden myötä yhdyskuntatekniikan rakentaminen,
huolto ja ylläpito on taloudellisesti kannattavampaa. Keskustan läheisten täydennysrakentamisalueiden osoittamisella tuetaan mm. vanhusväestön asumista ja siten vastataan erityisesti nähtävissä olevaan ikärakenteen vanhenemiseen. Kunnan sisällä tapahtuu muuttoa maaseudulta keskustaajamaan
erityisesti vanhusten osalta.
Laajat teollisuus- ja varastoalueiden varaukset liittyen valtatien 2 parantamiseen luovat edellytyksiä kunnan elinkeinoelämän kehitykselle tasapainoisesti
asumisen ohessa. Alueelle sijoittuvat työpaikat puolestaan vaikuttavat alueen
väestökehitykseen ja -rakenteeseen positiivisesti parantaen kunnan ikärakennejakaumaa ja huoltosuhdetta.
6.5.2

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Yleiskaavalla ja siihen liittyvillä selvityksillä tavoitellaan yhdyskuntarakenteen
suunnitelmallista kehittämistä. Osayleiskaava-aineistossa tuodaan esille yhdyskuntarakenteen eheyttämismahdollisuuksia, mutta osoitetaan myös kokonaan uusia asuntoalue- ja yritysaluevarauksia pitkän aikavälin tulevaisuuden
tarpeita varten. Varautumalla yhdyskuntarakenteen laajentumiseen ajoissa
voidaan välttää tulevaa kaavoitusta haittaavien ratkaisujen tekemistä yksittäisten rakennushankkeiden ja muiden maankäyttöön liittyvien toimenpiteiden
kohdalla. Yleiskaavaa laadittaessa on huomioitu seudulliset aluerakenteen kehittämisen tarpeet ja naapurikuntien yleiskaavatason maankäytön tavoitteet.
Nakkilan taajamaosayleiskaavalla jatketaan seudulle tyypillistä nauhamaista,
jokea ja tiestöä seuraavaa yhdyskuntarakennetta. Naapurikunnassa Ulvilassa
yhdyskuntarakenne on jo laajentunut valtatien 2 länsipuolelle ja Nakkilan rajan läheisyyteen on yleiskaavassa osoitettu teollisuus- ja työpaikka-alueita
valtatien 2 länsipuolelle. Osayleiskaavan toteutumisen myötä Nakkilan taajamarakenne laajenee kohti pohjoista ja valtatien 2 länsipuolelle. Laajimmat
aluevaraukset uusille asuntoalueille ja yritysalueille osoitetaan selännealueelle
Tervasmäkeen jatkuen Tervasmäestä kohti Ulvilan rajaa. Nämä alueet laajentavat Ruskilan asemakaavoitettua aluetta länteen ja luoteeseen. Jo nykyisellään Tervasmäestä on rakennettu alikulut valtatielle 2. Toimivat kevyen liikenteen yhteydet keskustaan edellyttävät radan alikulun rakentamista lähelle
rautatieasemaa. On todennäköistä, etteivät kaikki osoitetut uudet asuntoaluevaraukset toteudu vielä kaavan tavoitevuoteen mennessä, mutta kaavamerkinnöin mahdollistetaan alueiden myöhempi laajentaminen varaamalla ne
jo nyt asuinaluekäyttöön.
Nakkilan yhdyskuntarakenne rajautuu selkeästi laajoihin taajamarakennetta
jakaviin peltoaukeisiin, jotka säilytetään edelleen pääasiassa rakentamattomina. Merkittävimmät yhtenäiset ja laajat peltoaukeat sijaitsevat keskustan ja
Hormistontien pohjoispuolella Leistilän, Tattaran, Masian, Villillän ja Ruhaden
alueilla sekä Kokemäenjoen itäpuolella Anolassa ja Viikkalassa. Rakentamisalueet on osayleiskaavassa sijoitettu pääasiassa rakennettavuudeltaan paremmille paikoille selänteille. Näin suojellaan myös peltoalueiden kulttuurimaisema-arvoja. Olemassa oleva rakentaminen sijoittuu hieman korkeammille maastokohdille saarekkeiksi. Paikoin rakentamiseen tarkoitetut alueet seuraavat nauhamaisesti vanhinta tiestöä.
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Keskustan, Ruskilan ja Tervasmäen yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä parannetaan mm. seudullisen joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Keskustan
tiivistämisellä mahdollistetaan yhä useamman liikkuminen kevyen liikenteen
keinoin. Aivan ydinkeskustaan mm. rautatieaseman ympäristöön voidaan vielä rakentaa esim. kerrostaloja ja pienkerrostaloja. Keskustan täydennysrakentamisen mahdollisuudet on tutkittava yksityiskohtaisesti ja mielellään löydettävä elinympäristön laatutasoa nostavia ratkaisuja. Esimerkiksi Tattarajoen
varressa radan ja Suomisen tehtaiden välissä on keskustassa joutomaata, jota täydennysrakentamalla olisi mahdollista sijoittaa keskustaan lisää asumista. Alueelle voitaisiin muodostaa omaleimainen identiteetti esim. punatiileen
perustuen. Osayleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja eheyttämiseen keskustan tuntumassa myös Viikkalan laajan peltoaukean reunoilla
ja keskustan pohjoispuolisilla Pakkalan aukeilla Kokemäenjoen tuntumassa.
Näille alueille sijoittuu myös julkisia palveluita.
Osayleiskaavaluonnoksessa osoitetut asumisen reservialueet on korvattu yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntaa kuvaavilla nuolimerkinnöillä. Tällä tavoitellaan uusien asuntoalueiden käyttöön ottamista tavoitevuoden 2035 jälkeen ja harkiten vasta, kun muut maankäytön aluevaraukset on käytetty ja
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tiivistetty parhaalla mahdollisella tavalla. Ratkaisulla pyritään estämään yhdyskuntarakenteen mahdollinen epäedullinen hajaantuminen, jos alueita otetaan käyttöön ennen kuin muu jo rakennettu infrastruktuuri on hyödynnetty kustannustehokkaasti. Maanhankinnan vuoksi aluevarausvaihtoehtoja on kuitenkin oltava.
Maa-ainesten ottaminen
Maa-ainesten ottamisesta aiheutuu asutukselle melu- ja pölyvaikutuksia, liikenteellisiä vaikutuksia raskaan liikenteen takia, vaikutuksia asumisviihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Nakkilassa on useita vanhoja maa-ainestenottoalueita
Viikkalantien ja Anolantien varsilla. Nykyisin toiminnassa olevat alueet sijoittuvat Anolaan, Viikkalaan ja valtatien 2 länsipuolella Selkätien läheisyyteen.
Kaavaa laadittaessa on noudatettu Nakkilan kunnan maa-aineksen ottamisen
yleissuunnitelmaa (Ylikoski, 1992), joka ohjaa maa-aineksen ottamisen parhaiten soveltuville alueille. Yleissuunnitelmassa on pyritty siihen, että Nakkilan
maa-ainestase voisi olla tasapainoinen.
Kaavakartalla on osoitettu Anolaan ja Viikkalaan sijoittuvat olemassa olevat
maa-ainestenottoalueet, jotka ovat maa-aineksen ottamisen yleissuunnitelman mukaisia tehostetun ottamisen alueita. Liikenne näille maaainestenottoalueille kulkee Viikkalantien ja Anolantien kautta. Nämä maaainestenottoalueet sijoittuvat pohjavesialueelle. Maa-ainesottoluvassa annetaan yksityiskohtaisia määräyksiä ottamistoiminnalle.
Osayleiskaavassa on varauduttu maa-ainesten ottoon uudella varauksella Pimeäkorven entisen kaatopaikan länsipuolisella alueella. Se sijoittuu riittävän
kauaksi tavoitelluista uusista asuntoalueista Tervasmäen alueilla. Alueelle tulee olemaan hyvät liikenneyhteydet sitten, kun rinnakkaistiet toteutuvat.
Selkätien läheisyydessä olevat maa-ainesten ottoalueet sijoittuvat lähelle
osayleiskaavassa osoitettuja uusia taajama-alueita ja ulkoiluun käytettyjä
alueita. Maa-ainesten ottaminen asutuksen lähellä olisi ristiriidassa kunnan
pitkän aikavälin alueiden käytön tavoitteiden kanssa. Selännealueelle kohdistuu maa-ainesten ottamispainetta. Maa-ainesten ottoalueiden tulisi sijoittua
kauemmaksi taajaman lievealueilta, jottei tulevaisuuden nauhataajaman laajentamisalueita uhrattaisi maa-ainesten otolle. Maa-ainesten ottaminen alueella olisi ristiriidassa asumisviihtyvyyden ja –turvallisuuden sekä asukkaiden
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virkistyskäytön näkökulmasta. Virkistyskäyttö suuntautuu asuinalueilta luontevasti metsäiselle selänteelle, josta on yhteys aina Ulvilan rajalla sijaitsevalle
seudullisesti merkittävälle Massin ulkoilualueelle asti. Maakuntakaavassa selänteelle on osoitettu seudullinen ulkoilureitin yhteystarve, joka johtaa Nakkilan ja Ulvilan rajalle Massin ulkoilualueelle. Osayleiskaavaratkaisulla vältetään
maa-ainesten otosta asutukselle mahdollisesti aiheutuvia melu- ja pölyvaikutuksia, liikenteellisiä vaikutuksia, virkistyskäyttöön, asumisviihtyvyyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia.
Liikenneverkko ja yhdyskuntarakenne
Valtatien 2 kehittäminen aiheuttaa muutoksia myös paikalliseen liikenneverkkoon. Valtatielle tulee rakennettavaksi eritasoliittymä Ruskilaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja liikenteen sujuvuuden lisäämiseksi kaavan tavoitevuoteen mennessä. Ennen Ruskilan eritasoliittymän rakentamista yhdyskuntarakennetta ei voida merkittävästi laajentaa vilkasliikenteisen valtatien länsipuolelle. Tästä syystä Papintien suunnasta onkin kaavan kolmannessa ehdotusvaiheessa poistettu aiemmissa suunnitelmavaiheissa mukana olleita laajoja
asumisen reservialueita: Vuohimäenkaari, yhteensä 34 hehtaaria.
Ruskilassa olevan tasoliittymän liikenneturvallisuus ja valtatien pitkänmatkaisen liikenteen sujuvuus ei kestä Porin suuntaan vasemmalle kääntyvien liikennemäärän suurta kasvua. Valtatien kehittämisessä tulee huomioida rinnakkaistievaraukset, joiden avulla paikallista liikennettä ohjataan kohti keskustaa tai maankäyttöalueiden välillä sekoittumatta pitkämatkaiseen valtatien
liikennevirtaan.
Palvelut
Eritasoliittymät muodostavat houkuttelevan alueen palveluiden sijoittumiselle.
Palveluita on osoitettu keskustan eritasoliittymän tuntumaan voimassa olevan
asemakaavan mukaisesti. Palveluille ei osoiteta merkittävästi uusia aluevarauksia, vaan palveluita on tarkoitus kehittää nykyisillä paikoillaan ja pääasiassa
ydinkeskustassa. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran suuryksiköitä, esim. auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa, voi sijoittaa kaavakartalla osoitetuille C, TP ja P –alueille. Lähipalveluita kuten kioskeja, pieniä
vähittäiskauppoja ja päiväkoteja on mahdollista sijoittaa myös asuinalueiksi
varatuille alueille, kunhan asuminen säilyy alueen pääkäyttötarkoituksena.
Tervasmäkeen on osoitettu lähipalveluille kohdemerkintä keskeiselle paikalle
kokoojakatujen risteykseen. Yleiskaavan mittakaavasta ja yleispiirteisyydestä
johtuen ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa tämäntyyppisiä lähipalveluita
aluevarauksina. Lähipalvelu voi Tervasmäessä tarkoittaa esim. pientä päivittäistavarakauppaa tai kioskia, ja mahdollisesti päiväkotia tai ryhmäperhepäiväkotia tai näiden yhdistelmää.

6.5.3

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen
Uusien asuntoalueiden arvioidaan houkuttelevan kuntaan muuttajia muualta.
Väestönkasvu kasvattaa kunnan tuloverotuloja. Uusien yritysten perustaminen tai houkutteleminen kuntaan kasvattaa yhteisöverotuloja. Kunta joutuu
investoimaan etenkin uusien alueiden infrastruktuuriin ja palveluiden järjestämiseen. Rakentamisinvestointeja katetaan tonttimyynnillä ja vesihuoltoliittymistä perittävillä maksuilla. Osoittamalla uusia asuntoaluevarauksia kunnan
omistuksessa oleville maille vaikutetaan maanarvon säilymiseen kohtuullisena. Yksityisillä maanomistajilla ei tällöin ole monopoliasemaa. Asemakaavojen
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laatiminen helpottuu kunnan maille kaavoitettaessa, kun yksityisillä maanomistajilla ei ole alueella merkittäviä omia taloudellisia intressejä.
Täydennysrakentamisen osalta tukeudutaan nykyiseen olemassa olevaan infrastruktuuriin ja siten pitämään yhdyskuntataloudelliset kustannukset kohtuullisina. Ikäihmisille soveltuvien asumismuotojen toteuttaminen lähelle keskustaa hillitsee sosiaali- ja hoivapalvelujen kustannusten nousua. Kaikki aluevaraukset tukeutuvat pääasiassa keskustassa sijaitseviin kaupallisiin ja julkisiin (mm. urheilu-, sivistys-, sosiaali- ja terveys) palveluihin ja osin myös Porissa tarjolla oleviin seudullisiin kaupan palveluihin. Asuntoalueille on tarvittaessa mahdollista sijoittaa lähipalveluita kuten päiväkoti tai kioski. Peruskoulun
alakoulut palvelevat näitä uusia aluevarauksia keskustassa, Viikkalassa ja
Ruskilassa.
Nakkilan taajamarakennetta halkoo samansuuntaisesti rata, valtatie ja Kokemäenjoki, joten taajamarakennetta on mahdoton kehittää ilman mittavia siltainvestointeja (eritasot, ali- ja ylikulut, vesistösillat). Myös laajat, maisemallisesti merkittävät peltoaukeat on hajauttanut yhdyskuntarakennetta. Asemakaavoitettu alue muodostuukin keskustan, Ruskilan ja Lammaisten alueista.
Viikkalan alue on rakentunut Kokemäenjoen itäpuolelle noin 2 km etäisyydelle
keskustasta. Siellä taajamarakenne on kuitenkin keskittynyt melko hyvin noin
800 m säteelle Viikkalantien ja Siltatien liittymästä. Viikkalasta on hyvät kevyen liikenteen yhteydet keskustaan. Viikkalan rakenteen tiivistäminen ja laajentaminen lisää jo rakennetun infrastruktuurin hyödyntämistä ja kustannustehokkuutta.
Uusien asuntoalueiden toteuttaminen valtatien 2 länsipuolelle edellyttää investointeja eritasoliittymän rakentamiseksi ja katu- ja vesihuoltoverkon laajentamiseksi. Sujuvien kevyen liikenteen yhteyksien kehittäminen edellyttää
etenkin radan alikulun rakentamista ydinkeskustaan.
Rakentamiseen varattujen alueiden asemakaavoitus tulisi toteuttaa järjestelmällisesti alue kerrallaan, eikä aloittaa uusien alueiden rakentamista liian varhaisessa vaiheessa, jolloin asemakaavoitetut alueet voivat jäädä vajaasti rakennetuiksi. Kunta huolehtii alueiden toteuttamisesta kustannustehokkaalla
tavalla tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä.
Kaavaehdotusta laadittaessa on tehty kaavataloudellinen tarkastelu uusista
asuin- ja yritysaluevarauksista. Alueiden toteutuksen taloudellisten vaikutusten arviointi perustuu laadittuun kaavataloudelliseen tarkasteluun.
Liiteasiakirja I

Kaavataloudellinen tarkastelu
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Kuva 30.

Kaavataloudellisessa tarkastelussa mukana olleet kokonaan uudet asuntoalue- ja yritysaluevaraukset (FCG, Kaavataloudellinen tarkastelu 2013).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pakkala 1
Pakkala 2
Arantila
Arantila /Aho
Kirkkoniittu
Papintien asuntoalue
Pämppi
Viikkala 1
Viikkala 2
Vuohimäen kaari

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tervasmäki 1
Luikko
Tervasmäki 2
Tervasmäki 3
Tervasmäen teollisuusalue
Papintien työpaikka-alueet
Villilänpellon työpaikka-alue
Viikkalantien teollisuusalue
Nakkilan metalli

Taulukko 15. Kaavataloudellisen tarkastelun uudet asuinalueet ja niiden rakentamis- ja käyttökustannukset.
Osa-alueet on lajiteltu karkeasti arvioitujen hintojen perusteella halvimmasta kalleimpaan. Tarkasteltavana hintana on käytetty asukasta kohden tulevat rakennuskustannukset.
nro

Alue

As.määrä

Rak.kust.
(milj. €)

Kytkentäinvestoinnit (milj. €)

Käytkust.
(€ / vuosi)

Rak.kust/as
(€)

Käyt.kust/as
(€ / vuosi)

1

Pakkala 1

150

0,5

0,1

9 000

3 000

2

Pakkala 2

80

0,4

0,1

6 000

5 000

80

4

Arantila/Aho

< 50

0,4

0

5 000

10 000

140

3

Arantila

70

0,8

0

11 000

10 000

150

5

Kirkkoniittu

180

1,8

0

26 000

10 000

150

9

Viikkala 2

130

1,4

0

20 000

11 000

150
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8

Viikkala 1

290

3,8

0

46 000

13 000

160

6

Papintien asuntoalue

< 50

0,5

0

8 000

15 000

220

13

Tervasmäki 2

420

7,9

1,1

100 000

19 000

240

10

Vuohimäen kaari

150

3,5

1,2

46 000

24 000

320

11

Tervasmäki 1

80

2,0

0,7

25 000

25 000

320

14

Tervasmäki 3

140

3,6

1,6

46 000

27 000

350

12

Luikko

100

3,1

1,0

32 000

29 000

310

7

Pämppi

< 50

1,2

0,4

14 000

30 000

370

Kun tarkastellaan asukasta kohti koituvia rakentamiskustannuksia, edullisimmin toteutettavia asuntoalueita ovat Pakkalan alueet lähellä Kokemäenjoen
rantaa. Ne sijoittuvat myös yksityistaloudellisesti ajatellen edulliselle paikalle
lähelle keskustan palveluita, jolloin asukkaiden henkilöautoriippuvuus on alhaisempi. Näille alueille voidaan sijoittaa noin 230 asukasta. Seuraavaksi
edullisimmat alueet sijoittuvat niin ikään lähelle keskustaa Arantilaan, Kirkkoniitulle keskustan pohjoispuolelle sekä Viikkalaan Kokemäenjoen itäpuolelle.
Myös Papintien asuntoalueen toteuttaminen on edullista, koska kytkentäinvestointeja ei tarvita, mutta alueelle mahtuu vain vähän asukkaita ja siksi asukasta kohti laskien alue on vasta kahdeksanneksi edullisin. Luikon ja Pämpin
alueiden täydennysrakentaminen arvioidaan olevan kaikkein kalleinta, kun
verrataan alueiden asukasta kohden koituvia rakentamiskustannuksia.
Tervasmäki 2 rakentamiskustannukset arvioidaan asukasta kohden keskustan
ulkopuolisista alueista kaikkein edullisimmaksi, sillä alue on laajin ja sille
mahtuu eniten asukkaita. Alue toteutuu kuitenkin useammassa vaiheessa.
Kytkentäinvestointikustannukset ovat huomattavat verrattuna keskustan läheisiin asuntoalueisiin ja tulevat investoitaviksi varhaisessa vaiheessa, jotta
alue pystytään ylipäätään toteuttamaan. Alueen käyttökustannukset ovat nelinkertaiset verrattuna edullisimmin toteutettaviin asuntoalueisiin. On kuitenkin huomattava, että kokonaan uusia asuntoalueita metsäisellä selänteellä
saattaa olla helpompi markkinoida kunnan ulkopuolelta muuttaville uusille
asukkaille kuin esim. peltoalueille sijoittuvia Viikkalan asuntoalueita. Viikkalan, Pakkalan ja Kirkkoniitun alueiden etuna pitää nähdä kuitenkin palveluiden, vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien ja Kokemäenjoen läheisyys. Rakentamiskustannukset ja käyttökustannukset huomioivan kustannusvertailun
perusteella kunnan kannattaisi ensisijaisesti toteuttaa keskustan läheiset
asuntoalueet. Yleiskaavassa on kuitenkin tarkoituksenmukaista varautua vaihtoehtoisiin toteutusmahdollisuuksiin, varsinkin kun keskustan läheiset alueet
on pääasiassa yksityisten omistuksessa.
Nakkilan eri asuinalueiden kustannusten eroavaisuudet selittyvät pääasiassa
alueiden kytkentäinvestoinneilla, sillä tarkastelun kalleimmiksi alueiksi osoittautuivat alueet, jotka edellyttävät eniten tie- ja vesihuollon kytkentäinvestointeja. Myös asukastieheydellä oli vaikutusta; mitä tiheämpi on alueen rakenne, sitä halvemmaksi rakennuskustannukset tulevat asukasta kohti. Alhaisen tehokkuuden ja kytkentäinvestointien yhteisvaikutus ilmenee esimerkiksi
Pämpin alueella (Alue 7), jonka rakennuskustannukset ovat karkeasti yli kolminkertaiset keskusta-alueen läheisyydessä oleviin alueisiin, joissa olemassa
olevaa tie- ja vesihuoltoverkostoa löytyy hyvin ja asuinalueet tulevat olemaan
tiheämmin asuttuja. Taloudellisessa mielessä tulisikin välttää irrallisia alueita
sekä alhaisella tehokkuudella toteutettavia laajennuksia nykyiseen rakenteeseen.
Asuinalueiden erityiskohteena ovat Tervasmäen alueen läheisyyteen suunnitellut alueet (alueet 11, 12, 13 ja 14), joiden kokonaiskustannukset riippuvat
voimakkaasti toistensa toteutumisesta ja toteutumisajankohdasta. Jos jokin
Tervasmäen läheisyyteen suunnitelluista alueista ei toteudu, kasvavat muiden
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alueiden osuudet tieverkoston- ja vesihuollon kytkentäinvestoinneista kasvattaen samalla todennäköisesti myös alueiden kokonaiskustannuksia. Epävarmuutta kokonaiskustannuksien osalta lisää myös Ruskilan eritasoliittymän
mahdollinen toteutuminen, jonka kustannuksista osa voi tulla kunnan maksettavaksi. Eritasoliittymän mahdollista toteutumista ei huomioitu tässä kaavataloustarkastelussa.
Teollisuus- ja työpaikka-alueiden kohdalla kustannusvertailussa on keskitytty
tarkastelemaan kerrosneliömetriä kohden koituvia rakennuskustannuksia.
Tarkastelussa arvioidut hinnat ovat suuntaa antavia ja soveltuvatkin lähinnä
eri alueiden keskinäiseen vertailuun. Alueille toteutuvan kerrosalan ja työpaikkojen määrä on paljolti riippuvainen yritysten toimialasta.
Taulukko 10. Teollisuusalueet ja niiden rakentamis- ja käyttökustannukset. Osa-alueet on lajiteltu karkeasti
arvioitujen hintojen perusteella halvimmasta kalleimpaan. Tarkasteltavana hintana on käytetty kerrosalaneliömetriä kohden koituvia rakennuskustannuksia.
nro

Alue

16

Papintien työpaikkaalueet (T)

19

Nakkilan Metalli (T)

18
17
15

Viikkalantien
ollisuusalue (T)
Villilänpellon
työpaikka-alue
Tervasmäen
ollisuusalue (T)

te-

te-

Arvioitu
rak.oikeus
(k-m2)

Rak. kust
(milj.€)

Kytkentäinvestoinnit
(milj. €)

Käytkust.
(€ / vuosi)

Rak.kust
1 000 k-m2
kohti (€)

Käyt.kust. 1 000
k-m2 kohti (€ /
vuosi)

11 000

0,6

-

10 000

57 000

940

4 000

0,3

<0,1

4 000

61 000

1 000

4 800

0,3

<0,1

5 000

65 000

1 100

19 000

1,5

0,5

21 000

81 000

1 100

57 000

5,3

1,7

70 000

94 000

1 200

Eri teollisuusalueiden väliset kustannuserot ovat asuinalueita vähäisemmät,
sillä alueiden aluetehokkuudet on arvioitu yhtä suuriksi (0,17). Teollisuusalueiden kustannuserot selittyvätkin pääosin alueiden vaatimilla kytkentäinvestoinneilla, sillä jokainen kalleimmista teollisuusalueista edellyttäisi arviolta yli
0,1 miljoonan euron kytkentäinvestointeja. Näin ollen rakennuskustannuksiltaan kalleimmat alueet (alue 17 ja 15) osoittautuvat vertailussa kalleimmiksi,
koska kyseisille alueille arvioitiin tarvittavan eniten tie- ja vesihuollonverkoston kytkentäinvestointeja.
Saadakseen kuntaan uusia yrityksiä on kunnan kaavoitettava myös uusia yritysalueita, jotka kustannusvertailussa ovat kytkentäinvestointien vuoksi kalleimpia. Käyttökustannukset kerrosalaneliömetriä kohti ovat lähes samansuuruiset jokaisella alueella johtuen tasaiseksi oletetusta aluetehokkuudesta. Papintien työpaikka-alue on edullinen toteuttaa kytkentäinvestoinneiltaan (nolla), käyttökustannuksiltaan ja rakentamiskustannuksiltaan. Nakkilan metallin
ja Viikkalantien teollisuusalueet palvelevat vain yhtä yritystä eikä niille ole
osoitettavissa uusia yrityksiä. Työpaikat voivat lisääntyä myös näissä jo olemassa olevissa yrityksissä yritysten laajentaessa.
6.5.4

Vaikutukset kunnan yritystoimintaan ja kunnan elinvoimaisuuteen
Nakkilan taajamaosayleiskaava vastaa osaltaan seudullisiin maankäytön kehitystavoitteisiin. Taajamaosayleiskaavassa osoitetaan uusia yritysalueita erityisesti valtatien 2 vaikutusalueelle hyvin saavutettavissa oleville paikoille. Alueiden arvioidaan olevan seudullisesti tarkasteltuna vetovoimaisia yritystoiminnalle, sillä ne sijoittuvat rakennettavuudeltaan suotuisalle alueelle. Uusien yritystonttien tarjonnalla saadaan lisättyä kunnan näkyvyyttä yritystonttimarkkinoilla ja houkuteltua uusia yrityksiä kuntaan, mikä tukee kunnan elinvoimaisuutta ja kasvattaa työpaikkaomavaraisuutta.

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johanna Närhi, Mari Seppä

Selostus
120 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

Uusien vetovoimaisten asuntoalueiden avulla on mahdollista houkutella kuntaan myös uusia asukkaita. Pääosa uusista asuntoaluevarauksista sijoittuu rakennettavuudeltaan suotuisalle maaperälle. Houkuttelevien asuinalueiden tarjonnalla on vaikutusta myös yritysten mahdollisuuksiin saada uusia työntekijöitä paikkakunnalle.
Kunnan aktiivisen maapolitiikan ja maankäytön suunnittelun avulla pyritään
ennusteita positiivisempaan väestökehitykseen. Tämä nähdään kunnan elinvoimaisuuden kannalta välttämättömänä.
6.5.5

Vaikutukset taajamakuvaan
Nakkilan taajamakuvan vahvuutena ja kunnan omaleimaisuutta lisäävänä tekijänä voidaan pitää paikoitellen runsasta vanhaa ja hyvin säilynyttä rakennuskantaa. Kulttuuriympäristön arvokohteet ja -alueet on osayleiskaavassa
osoitettu suojeltaviksi, mikä turvaa niiden säilymistä edelleen tuleville polville.
Paikoitellen rakennuskanta on nuorta, eikä erityisen mieleenpainuvaa tai omaleimaista. Keskustan taajamakuvaa hallitsee kirkontorni ja vesitorni. Keskustassa Porintien varren valkoiset matalat asuin-liikerakennukset muodostavat
jalustaa kirkonmäelle. Samalla katutila jää väljäksi. Keskustassa on panostettu viime vuosina kevyen liikenteen väylien ja katujen rakentamiseen.
Nakkilan ydinkeskustassa parhaiten muutoksia sietäviä alueita ovat Porintien
länsipuoliset osat, Kauppatien ja Siltatien varret. Mm. näillä mainituilla alueilla
keskustassa on jonkin verran täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, jotka
tulisi yksityiskohtaisesti tutkia asemakaavatasolla tai erityisellä täydennysrakentamisen suunnitelmalla. Arontien pohjoispuolella on vielä rakentamatonta
aluetta noin kilometrin etäisyydellä keskustan palveluista, osayleiskaavassa
alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Myös Suomisen tehtaiden ja radan väliselle alueelle olisi muodostettavissa kiinnostavaa täydennysrakentamisen aluetta keskustatoimintojen alueelle. Alue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön, mikä on huomioitava aluetta
asemakaavoitettaessa. Alue sijoittuu radan melu- ja tärinävaikutusten alueelle, mikä kasvattaa alueen rakentamiskustannuksia, joten se kannattaa rakentaa tehokkaasti.
Kokemäenjoki rantapenkereineen ja erityisesti koskineen luo omaleimaisuutta
ja luonnonläheisyyttä Nakkilan taajamakuvaan. Kerrostalovaltaisia uusia
asuntoalueita on osoitettu lähelle urheilupalveluja ja koulua Kokemäenjoen
tuntumaan. Alueelle on tavoitteena sijoittaa pienkerrostaloja. Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä matalin rakennuksin päästään taajama- ja maisemakuvallisesti onnistuneempaan ratkaisuun korkealla jokitöyräällä lähellä matalasti
rakennettuja asuinalueita. Alueesta on muodostettavissa pienimittakaavaisella
rakentamisella erityisen omaleimainen ja vetovoimainen asuntoalue virkistysja harrastusmahdollisuuksien välittömässä läheisyydessä.
Laajat peltoaukeat tuovat taajamakuvaan maaseutumaisuutta. Taajaman
reunoille ja pelloille rakennettaessa on huomioitava rakentamisen istuvuus
maisemaan ja olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Rakentamistapaa
on mahdollista ohjata yksityiskohtaisemmilla määräyksillä asemakaavassa tai
rakentamistapaohjein ja samalla kannustaa uuden rakentamisen laatutason
parantamiseen. Herkimmille maisemakohdille sijoittuville aluevarauksille on
annettu kaavamääräys, jolla edellytetään rakentamistapaohjeiden laadintaan
alueita asemakaavoitettaessa. Näin esim. materiaalivalintoja ja rakennusten
mittasuhteita ohjaamalla rakentaminen on sopeutettavissa maisemaan niin,
ettei se herätä tarpeettomasti huomiota ja heikennä maisemakuvan arvoa.
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Villilän kartanon kaakkoispuoliselle peltoaukealle osoitettua uutta työpaikkaaluetta on muutettu kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen maakuntakaavan
mukaiseksi. Kyseinen työpaikka-alue sijoittuu avoimeen peltomaisemaan,
mutta luonnosvaihetta etäämmälle Villilän kartanon miljööstä, etäisyyttä kartanolle noin 500 m. Alueen suunnittelussa tulee rakentamistapaa ja rakennusten sijoittelua ohjata kulttuurimaisemaan soveltuvaksi. Myös radan itäpuolella
on samalla kohtaa teollisuusaluetta. Rakentamisen sopeutumista maisemaan
voidaan pehmentää puuistutuksilla. Tälle kohtaa on kaavaehdotuksessa osoitettu liittymän selvitysalueen merkintä, jonka vaikutuksia on käsitelty tarkemmin liikenteellisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Ruskilan uusi eritasoliittymä sijoittuu maiseman vaihettumisvyöhykkeelle selänteen reuna-alueelle maisemallisesti kohtuullisen hyvälle paikalle verrattuna
jo olemassa olevaan sisääntulotien liittymään, joka on rakennettu tasaisemmalle maastokohdalle. Myös eteläinen Lammaisten eritasoliittymä sijoittuu
maisemallisesti suojaisaan paikkaan. Eritasoliittymän sijainti tarkentuu yksityiskohtaisemmalla tiesuunnittelulla, joten tämä eritasoliittymä on osoitettu
osayleiskaavassa ohjeellisena. Lammaisiin ei ole toistaiseksi suurta laajentumispainetta, kunnan tavoitteet kohdistuvat ensisijassa Tervasmäen suuntaan,
siksi teollisuusalueiden aluevaraukset on Lammaisissa osoitettu reservialueen
merkinnällä myöhemmin toteutettavina.
Tervasmäen uusista asuntoalueista on muodostettavissa Porin kaupunkiseudunkin mittakaavassa vetovoimainen taajamakuvaltaan metsäinen ja luonnonläheinen asuntoalue. Alue on myös maastomuodoiltaan vaihteleva. Alueiden yksityiskohtaisempi suunnittelu on tarkoituksenmukaista vasta, kun alueesta on laadittu tarkempi pohjakartta asemakaavoitusta varten. Osayleiskaavassa on osoitettu ekologisia käytäviä ja hulevesien hallintaa varten viheryhteystarpeita, jotta ne huomioidaan aluevarauksina asemakaavoituksen yhteydessä.
6.5.6

Vaikutukset asumiseen ja ihmisten elinoloihin
Tässä on arvioitu kaavan aiheuttamia vaikutuksia ihmisten arkiliikkumiseen ja
työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuuteen sekä asumisviihtyvyyteen.
Osayleiskaavassa osoitetuilla aluevarauksilla varaudutaan Porin seudun kuntien seudulliseen kehitykseen. Nakkila sijoittuu vain noin 15 min ajomatkan
päähän Porista ja sijaitsee taajamien muodostaman nauhan keskellä. Kaavalla
osoitetaan uusia asuinalueita, jotka jatkavat luontevasti nykyistä taajamarakennetta muodostaen esim. Tervasmäen asuntoalueiden kokonaisuuden. Uudet asuinalueet on osoitettu maisemakuvallisesti ja rakennettavuudeltaan
edullisille paikoille selänteelle. Metsäiset tontit ovat myös asuinympäristöinä
haluttuja ja pienilmastollisesti suojaisia. Näiltä alueilta on nopeat yhteydet
seudulliseen liikenneverkkoon, mikä mahdollistaa sujuvan työssäkäynnin
esim. Porin suuntaan. Valtatien parannusten suunnittelussa tulee huomioida
julkisen liikenteen pysäkkitarpeet Ruskilan liittymässä. Keskustan eritasoliittymän kohdalla joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt on uusittu hiljattain.
Uudet asuinalueet sijaitsevat noin kolmen kilometrin etäisyydellä keskustasta
ja noin 2 km etäisyydellä Ruskilasta, joten ne sijoittuvat vielä kevyen liikenteen keinoin saavutettavalle alueelle. Haasteena on jo yleiseksi muodostunut
tapa liikkua henkilöautolla. Valtaväestön siirtyminen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttäjiksi vaatii mittavan asennemuutoksen liikkumistottumuksissa. Valtatie ja rata aiheuttavat kevyelle liikenteelle estevaikutuksen, jonka
ylittäminen tai alittaminen on mahdollista vain muutamista valikoiduista kohdista. Valtatien alitse on jo kaksi olemassa olevaa alikulkua, toinen Ruskilassa
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ja toinen Suomisen tehtaiden ja Nahkiaispaistamon kohdalla. Radan alitse on
toteutettu Ruskilan alikulku ja keskustan eteläpuolella Siltatien ylikulku. Ne sijaitsevat etäällä toisistaan ja kevyen liikenteen yhteyksien toimivuuden kannalta olisi välttämätöntä saada yksi alikulku radan alitse lisää keskustaan.
Valtaväylien ja radan alitukset ja ylitykset heikentävät liikkumisen houkuttelevuutta kevyen liikenteen keinoin verrattuna tilanteeseen, jossa koko taajama sijaitsisi samalla puolelle rataa tai valtatietä.
Asuinalueet tukeutuvat pääasiassa keskustan monipuolisiin palveluihin ja toissijaisesti Ruskilan ja Viikkalan palveluihin. Virkistys- ja urheilupalvelut sijaitsevat melko kaukana pääosasta uusia asuinalueita Kokemäenjoen rannassa.
Tervasmäestä Ulvilan suuntaan on kuitenkin laajat selännealueet, joille voi
kehittää virkistyskäytön mahdollisuuksia (kuten kuntorata). Pääkatuverkko on
selkeä ja Tervasmäestä voidaan olettaa kevyen liikenteen keinoin kuljettavan
Ruskilantien alikulun kautta keskustaan. Vuohimäen eteläosista ns. Nahkiaispaistamon alikulku (valtatien ali) on toimiva kevyen liikenteen yhteytenä kohti
keskustaa, mutta Siltatien ylikulku ei muodosta miellyttävää kevyen liikenteen
ympäristöä ja aiheuttaa turhaa kiertoa kevyelle liikenteelle. Ihmisten elinolojen turvattomuutta lisää radan tasoristeykset, joista tulisi radan kehittämisen
yhteydessä päästä eroon taajama-alueilla.
Keskustan läheisten alueiden täydennysrakentamisella voidaan niin haluttaessa monipuolistaa eri asumismuotojen tarjontaa Nakkilassa. Omaleimaista
asuinympäristöä ja merkittävää uutta kulttuuriympäristöä on mahdollista rakentaa erityisesti Kokemäenjoen tuntumaan Pakkalan alueelle ja Arontien
päähän sekä Koskilinnaa ja Suomisen vanhoja tehdasrakennuksia vastapäätä
radan ja Tattarajoen väliselle alueelle. Panostamalla suunnittelun ja rakentamisen laatuun näillä alueilla lisätään keskusta-asumisen houkuttelevuutta
suhteessa perinteisiin omakotiasumisen alueisiin. Jotta yhtiömuotoinen asuminen pystyisi kilpailemaan omakotiasumisen kanssa, tulisi asumisratkaisujen
lähentyä omakotiasumisen tasoa. Useimmat hakevat yksilöllisiä ratkaisuja ja
asumisväljyyttä.
Viikkalaan on osoitettu asumisen ja työnteon yhdistävää pienin toimenpitein
kehitettävää asuntoaluetta (ATY). Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat asumiselle melu-, pöly- tai hajuhaittaa, ilmansaasteita tai muita
ympäristöhaittoja. Pienen ryhmän elinoloja asumisen ja työnteon yhdistäminen voi parantaa. Nakkilan kokoisessa kunnassa on tarvetta työnteon tai paljon tilaa vievien harrastusten ja asumisen yhdistämiselle samalla rakennuspaikalla. Asuminen yritystilojen yhteydessä lisää myös alueen sosiaalista valvontaa.
Teollisuusalueiden keskittäminen valtatien tuntumaan, asuinalueista irralleen,
vähentää teollisesta toiminnasta ihmisten asuinympäristöön mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia kuten raskaasta liikenteestä aiheutuvaa melua,
päästöjä ja pölyä. Mahdolliset haittavaikutukset keskittyvät näin ollen kunnan
pohjoisosaan ja valtatien 2 tuntumaan. Työnteon ja asumisen alueiden eriyttäminen lisää liikkumistarvetta. Toisaalta vaikka alueita sijoitettaisiin rinnakkain, ei ole varmuutta, että läheiseltä asuinalueelta käytäisiin juuri viereisellä
työpaikka-alueella töissä. Työn liikkuvuus on lisääntynyt ja sitä palvelemaan
tulisi saada sujuvat, lyhyen matka-ajan joukkoliikenneyhteydet. Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen taas edellyttää riittävää väestöpohjaa. Tähän
osayleiskaavalla vastataan painottamalla keskustan ja Ruskilan tiivistämistä ja
toisaalta uusien alueiden keskittämistä Tervasmäkeen.
Osayleiskaavaratkaisusta riippumatta voidaan yleisesti ottaen todeta, että
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neet. Asuinpaikkaa ei enää valita työpaikan perusteella ja harvoin samassa
työpaikassa ollaan työuran alusta eläkeikään asti, joten harvoin työpaikka sijaitsee myöskään kodin läheisyydessä. Kaiken kaikkiaan liikkumistarve on
kasvanut, mikä aiheuttaa painetta joukkoliikenteen järjestämiseen. 90 % liikenteen aiheuttamista päästöistä aiheutuu yksityisautoilusta. Myös yksityisten
ja julkisten palveluiden keskittyminen aiheuttaa lähipalveluiden heikentymistä. Maaseutumaisella alueella palvelut sijoittuvat kauaksi isompiin keskuksiin,
mikä lisää liikkumistarvetta omalla autolla.
Tulevaisuudessa asumistarpeet eriytyvät yhä enemmän ja samalla yksilöllisten asumismuotojen kysyntä lisääntyy, mikä on omiaan lisäämään myös keskusta-asumisen vetovoimaisuutta. Erityisesti asumiselta toivotaan yksilöllisyyttä, mutta yhä enenevässä määrin myös sosiaalista turvallisuutta kasvattavaa yhteisöllisyyttä. Väestön ikääntyessä esille nousevat yhä enemmän iäkkäiden asumiseen ja omatoimiseen elämiseen ja liikkumiseen liittyvät erityistarpeet. Nuoret lapsiperheet haaveilevat yhä edelleen pientaloista luonnonläheisillä alueilla, mutta perhemuotojen moninaistuessa myös asumiseen liittyvät tavoitteet ja tarpeet monipuolistuvat.
Olemassa olevien alueiden täydennysrakentamista suunniteltaessa olisi pyrittävä siihen, että alueella jo asuvat hyötyisivät uudisrakentamisesta jollakin
tavalla, esim. asuinalueen viihtyisyyden tai virkistysalueiden laadun kohenemisena, palveluiden lisääntymisenä tai liikenneturvallisuuden parantumisena
liikenneympäristön suunnittelun vaikutuksesta. Katujen, liikenneväylien ja
virkistysalueiden toteutukseen panostamalla lisätään merkittävästi niiden
houkuttelevuutta arkiliikkumiseen kevyen liikenteen keinoin. Hyvä liikenneympäristö edistää siten terveyttä mahdollistamalla vanhusten, lasten ja liikuntaesteisten (myös lastenvaunuilla liikkuvien) omatoimisen liikkumisen.
Kevyen liikenteen keinoin liikkuminen lisää puolestaan mahdollisuuksia sosiaalisiin kontakteihin yksityisautoiluun verrattuna. Lähivirkistysalueet tarjoavat
mahdollisuuksia lähiliikuntaan, mikäli ne suunnitellaan alusta alkaen sijainniltaan, rakenteiltaan ja mitoiltaan liikkumiseen soveltuviksi. Julkiset ulkotilat
synnyttävät alueelleen identiteettiä, mikäli niiden toteutukseen on panostettu
tavallista enemmän. Kun alueen ulkoinen identiteetti on tunnistettava, syntyy
myös asukkaiden kesken helpommin tunne omasta asuinalueesta ja vahvempi
side naapuruston kesken, mikä lisää sosiaalista kanssakäymistä ja turvallisuudentunnetta.
6.5.7

Ympäristöhäiriöt
Osayleiskaavassa on huomioitu mm. liikennemelu, radan tärinävaikutukset,
hulevesien hallinta, mahdolliset pilaantuneet alueet, alueella ja sen lähiympäristössä sijaitseva ympäristöriskejä aiheuttava yritystoiminta ja vaarallisten
aineiden kuljetukset.
Osayleiskaavaa laadittaessa on tehty hulevesiselvitys sekä melu- ja tärinäselvitys. Meluselvityksen tulosten perusteella voidaan todeta, että osayleiskaavassa osoitetuille uusille asuntoalueille ei aiheudu liikenteen ennustetilanteessakaan meluhaittoja valtatien ympäristössä. Kaavakartalle on osoitettu meluntorjuntatarvetta kuvaava osa-alue, jonka tien ja radan puoleisilla alueilla
on tarvetta meluntorjuntaan, mikäli alueille osoitetaan melulle herkkiä toimintoja kuten asumista. Osa-alueen rajaus noudattaa yleiskaavan mittakaavaan
soveltuvasti laaditun melumallinnuksen liikenne-ennustetilanteessa vuonna
2030 mallinnettua 45 dB melutason vyöhykettä yöaikaan. 55 dB:n melutason
alue päivällä jää suppeammaksi eli lähemmäksi rataa ja valtatietä kuin tuo
yöaikainen 45 dB:n melutason alue. Näillä alueilla on tarvittaessa alueita
asemakaavoitettaessa laadittavan melu- ja tärinäselvitykset. Tärinäselvityk-
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sen perusteella uusille asuntoalueille ei aiheudu tärinähaittaa. Mikäli keskustaan aiotaan toteuttaa asuntoja radan välittömään läheisyyteen, on syytä
tehdä tärinämittauksia radan varressa asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Pahin vaikutus tärinällä on kaksikerroksiin asuinrakennuksiin radan varressa.
Hulevesiselvityksen tulosten perusteella on arvioitu yleisten alueiden riittävyys suhteessa hulevesien hallintaan ja osoitettu viheryhteystarve nuolia sinne, missä yleisten alueiden aluevarausten osoittaminen ei yleiskaavan mittakaavaa ja yleispiirteisyys huomioiden ole tarkoituksenmukaista.
Kaavakartalla on osoitettu mahdolliset pilaantuneiden maa-alueiden kohteet,
joilla edellytetään toimenpiteiden yhteydessä tarkempia selvityksiä. Pilaantuneiden maiden riskikohteiden tiedot on esitetty liitekartalla.
Vaarallisia kemikaaleja varastoiva tai valmistava laitos on osoitettu kaavakartalla kem-merkillä. Kemikaaliriskiä aiheuttavien toimintojen ympärille on osoitettu suojavyöhyke (sv). Jos alueille asemakaavoitetaan kemikaaliriskille alttiita toimintoja, tulee asemakaavaa laadittaessa pyytää pelastuslaitoksen ja
TUKES:n lausunto.
Kromatek Oy, Ruskilan teollisuusalue
Nakkilan pintakäsittelylaitoksen toiminta alkanut 1990 syksyllä. Kromatek Oy
käyttää tuotannossaan seuraavia kemikaaleja (suluissa luokitus): asetoni
(R11, F), bensiini (R11), kromitrioksidi (kiinteä 98 %), kromitrioksidi (25 %
sekahappo), suolahappo, natriumhydroksidi, fluorivetyhappo/typpihappo, kiillotusliuos (60 % fosforihappoa, 40 % rikkihappoa). Laitoksen tuotantoprosessissa käyttämä jäähdytysvesi tulee porakaivoista ja palautuu kunnan hulevesiverkostoon. Tulipalon sattuessa sammutusvedet menevät varoaltaisiin,
varoaltaat ovat riittävän suuret massiivisen tulipalon sammutusvesille. Kaikki
kemikaalivuodot menevät allasmonttuihin, eikä niiden ole mahdollista levitä
ympäristöön. Laitoksen viemärijärjestelmä on suljettu, eli kaikki prosessista
tuleva vesi kerätään talteen ja menee ongelmajätelaitokselle jatkokäsittelyyn.
Varoaltaiden koko on yli kaksinkertainen prosessisäiliöiden kokoon nähden.
Kun huomioidaan laitoksen pieni koko, suuronnettomuudesta ei voi muodostua laaja-alaista. Suuronnettomuusriskin vaikutukset jäävät hyvin paikallisiksi
ja rajautuvat pienelle alueelle. Laitoksen toiminnassa voi aiheutua seuraavia
vaaratilanteita:
1.

Kemikaalivuoksen valmistuksessa tapahtuva virhe
Väärän kemikaalin annostus. Peittaus- ja happoliuokseen joutuva
väärä kemikaali voi aiheuttaa voimakasta typpioksidin muodostumista (muodostuva kemikaalipilvi jää suhteellisen pieneksi)

2.

Tulipalovaara
Kromitrioksidi ja palava pakkausmateriaali samassa tilassa lähekkäin, josta muodostuu tulipaloriski. Kromauksessa käytetään suuria sähkövirtoja, joiden kiskostossa tai liittimissä olevat löysät liitokset kuumenevat voimakkaasti ja voivat aiheuttaa tulipaloriskin.

3.

Räjähdysvaara
Kromauksessa muodostuu vetyä joka voi ilman altaiden reunaimuja keräytyä rakennuksen seinälle.
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Laitteiston asennuksessa, käsittelyssä ja kuljettumisessa muodostuu myös
riskejä. Näistä laitoksen siirtoon ja kokoonpanoon liittyvistä riskeistä tehdään
erillinen riskiarvio tapauskohtaisesti.
Suurin osa laitoksen käyttöä koskevista riskeistä on suojaustoimenpiteillä ja
oikeilla työmenetelmillä pidettävissä merkityksettöminä tai pieninä riskeinä.
Nämä riskit kohdistuvat lähinnä huolto-, asennus- ja kuljetushenkilökuntaan,
joten näiden henkilöstöryhmien on tunnettava myös käyttö- ja huolto-ohjeet.
Satakunnan Aluepelastuslaitos on antanut lausuntonsa 4.4.2013 koskien
Kromatek Oy:n tuotantohallin lämpövaikutusta viereiseen rakennukseen tulipalotilanteessa Kromatek Oy:n Turvallisuus- ja kemikaaliviraston edellyttämää turvallisuusselvitystä varten. Lausunnossa on arvioitu tuotantohallin täydenpalon lämpövaikutusta viereisiin rakennuksiin, eli tulipalon leviämisen todennäköisyyttä muihin rakennuksiin. Lausunnon mukaan tuotantotilojen palokuorma on vähäinen, sillä palavaa materiaalia on lähinnä trukkilavat ja kromausaltaiden päällä olevat suojapressut sekä laitteistojen sähkölaitteet sekä
rakenteissa koolaukset ja eristysvilla. Suomen Rakennusmääräyskokoelma
E1:sen mukainen palokuorma on alle 600 MJ/m2.
Suurimman palokuorman muodostaa bensiini- ja asetonivarasto sekä pressuhalli, jotka sijaitsevat tuotantohallin sisäpihan seinustalla ja ovat näin tuotantohallin ja läheisimmän naapurirakennuksen välissä. Läheisin rakennus Kromatekin tuotantohallista on Konttimet Oy:n peltinen varastohalli, joka on 35
metrin päässä. Lämpövaikutus tulipalotilanteessa tähän rakennukseen on hyvin pieni johtuen pienestä palokuormasta ja suuresta etäisyydestä. Mikäli
myös palavien nesteiden varasto ja pressuhalli palavat, niin silloin lämpövaikutus on suurempi, mutta kuitenkin vielä vähäinen. Palokuormaluokka näissä
tiloissa on 600 - 1200 MJ/m2 ja etäisyys viereiseen rakennukseen pressuhallista on noin 25 m. Tuulen suunnasta riippuen palossa syntyvät kipinät ja leijailevat hiutaleet voivat aiheuttaa pieniä paloja lähimaastossa, mutta koska
viereiset rakennukset ovat kaikki peltihalleja niin niiden syttyminen on epätodennäköistä.
Tulipalotilanteessa viereiset rakennukset eivät ole suuressa syttymisvaarassa,
mutta ne tulee kuitenkin hyvin suurella todennäköisyydellä evakuoida, sillä
tuotantoprosessissa käytettävät kemikaalit höyrystyessään muodostavat erittäin myrkyllisiä savukaasuja.
Tuotantolaitoksen riskinarvioinnin ja pelastuslaitoksen lausunnon perusteella
voidaan arvioida, että suuronnettomuusvaara Kromatekin ympäristössä on
epätodennäköinen.
Harjavallan suurteollisuuspuiston aiheuttamat riskit
Nakkilan kunnan kaakkoisosaan ulottuu Harjavallan puolelta teollisuuspuiston
suojavyöhyke, joka on asianmukaisesti osoitettu kaavakartalla. Kaavan ehdotusvaiheessa selvitettiin näiden tuotantolaitosten aiheuttamat riskit. Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen
(59/1999) mukaan laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien toiminnanharjoittajien on tehtävä sisäinen pelastussuunnitelma. Sisäinen
pelastussuunnitelma sisältää selvityksen tuotantolaitoksen sisällä suoritettavista onnettomuuden torjuntaa koskevista toimenpiteistä.
Harjavallan kaupungissa sijaitseva tehdasalue on laajuudeltaan noin 300 hehtaaria. Se sijaitsee Köyliö - Harjavalta - Ulvila harjumuodostuman kohdalla
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siin. Valtatielle nro 2 on tehdasalueelta matkaa alle yksi kilometri. Tampere Pori rautatie kulkee tehdasalueen lounaisimman osan läpi. Tehdasalueella
työskentelee kaikkiaan noin 1050 henkilöä, joista paikalla voi olla kerrallaan
noin 600 henkilöä.
Suurteollisuuspuistossa toimivat yritykset käsittelevät monia vaarallisia kemikaaleja. Osa kemikaaleista muodostuu prosessien tuloksena, ja osa on tuotannolle välttämättömiä raaka-aineita. Kemikaaleista aiheutuvaa vaaraa ei
voida kokonaan poistaa, mutta aineista aiheutuvia riskejä ihmisille ja ympäristölle voidaan vähentää.
Tuotantolaitosten vaaran arvioinneissa ja turvallisuusselvityksissä on pyritty
mahdollisimman huolellisesti selvittämään ja laskemaan, kuinka suuria ainemääriä (pitoisuuksia) voi tehdasalueella ja sen ympäristössä esiintyä. Vaarallisten aineiden mahdollinen päästö tunnistetaan tehdasalueella olevista kaasuilmaisimista, jotka antavat hälytyksen. Lisäksi osastoilla ja vartijoilla on
käytössään kannettavia kaasupitoisuusmittareilla, joilla pitoisuuksia voidaan
mitata koko tehdasalueelta. Pelastustoimen mittauskalustolla kyetään tekemään mittauksia tehdasalueella sekä sen lähiympäristössäkin.
Vaarallisten aineiden onnettomuudesta varoitetaan kiinteillä hälyttimillä annettavalla yleisellä vaaramerkillä. Yleinen vaaramerkki annetaan siinä laajuudessa ja niin monta kertaa toistaen kuin vaaratilanne edellyttää. Ellei kiinteiden hälyttimien kantama varmuudella kata koko vaaraennustealuetta, täydennetään sitä liikkuvilla hälyttimillä.
Turvallisuusselvityksessä on kartoitettu Suurteollisuuspuiston alueella olevat
suuronnettomuus vaarat. Tehdasalueella riskiä aiheuttavat:
-

Ammoniakin kuljetukset, varastointi ja käyttö
Rikkihappojen valmistus, varastointi ja kuljetus
Ilmakaasutuotanto, varastointi ja kuljetukset
Kupari- ja nikkelisulatot
Lannoitetuotanto ja –varastot
Nikkelin pelkistys
Palavien nesteiden ja kaasujen varastointi ja kuljetukset
Rikkidioksidin tuotanto, varastointi ja kuljetukset

Tarkemmat vaaranarvioinnit on tehty turvallisuusselvityksessä (31.1.2006 ja
01/2011). Suurteollisuuspuiston turvallisuusselvityksessä (31.1.2006) on yksityiskohtaiset
vaara-analyysit
suuronnettomuustilanteisiin.
Vaaraarvioinneissa on laskettu vaarallisten aineiden leviämismallien pohjalta päästölähteestä etäisyyksiä, jossa pitoisuudet aiheuttavat ihmisille oireita tai ovat
hengenvaarallisia.
Palotilanteesta aiheutuvien savuvaikutusten lisäksi suurin uhka tehtaan ulkopuolelle aiheutuu rikkidioksidin ja ammoniakin sekä muiden vaarallisten aineiden leviämisestä joko palotilanteessa tai muussa onnettomuustilanteessa.
Ammoniakki voi aiheuttaa levitessään ulkoilmassa tuulen mukana oireita usean kilometrin päässä riippuen vallitsevista ilmanolosuhteista. Vakavan vuodon
tapahtuessa tulee vuotokohta eristää välittömästi 300 metriä kaikkiin suuntiin
ja tehdasalueella olevat ihmiset siirtää suojatiloihin. Tuulen alapuolella 400:n
sektorissa vuotokohdasta väestöä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja sulkemaan ovet ja ikkunat sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet. Vaarallinen alue
suuressa ammoniakkivuodossa ulottuu suurimmalle etäisyydelle, stabiileissa
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heikkotuulisissa talviolosuhteissa. Tällöin kaasupilvi laimenee hitaasti. Ammoniakkivuodon varalle onkin varauduttava yhteistyössä viranomaisten kanssa.
Rikkidioksidin vuototilanteessa vaara-alueet ovat alkutilanteessa samat kuin
ammoniakilla. Suuri rikkidioksidivuoto kaasuputkesta on hyvin epätodennäköinen. Putken rikkoutuminen johtaa nopeasti syötön katkaisemiseen, jolloin
kaasun tulo lakkaa. Syöttö uuneihin tai puhallus konvertteriin katkaistaan,
kun vuoto havaitaan. Myös imunsäätöön kytketty automatiikka voi katkaista
sen.
Suurteollisuuspuistoon tulee ja lähtee noin 350 kuorma-autoa vuorokaudessa,
sesongista riippuen. Ajoittain huomattavan suuresta liikennetiheydestä johtuen autojen törmäysvaara on olemassa, jolloin törmäyksestä johtuvia kemikaalipäästöjä voi tapahtua myös tehdasalueen ulkopuolella.
Keskeisessä asemassa onnettomuuksien ehkäisemisessä ovat tehdasalueella
toimivien yritysten henkilökunnan korkea ammattitaito, prosessien hyvä
suunnittelu ja tehokas valvonta sekä laitteiden ja laitteistojen korkeatasoinen
käyttö ja kunnossapito. Toiminnan jatkuva parantaminen on yritysten johtamisen keskeinen periaate. Alueella työskentelevä henkilöstö koulutetaan
mahdollisimman hyvin hallitsemaan käytettävät prosessit ja laitteistot. Suurteollisuuspuistossa on käytössä kaikille tehdasalueella työskenteleville tarkoitettu yleisperehdytysohjelma, jonka avulla annetaan alueen turvallisuuden perustiedot. Ohjelman suorittamista edellytetään koko henkilöstöltä, kaikilta.
vierailijoilta sekä tehdasalueella liikkuvilta autonkuljettajilta. Kaikilta työntekijöiltä edellytetään myös voimassa olevaa työturvallisuuskorttia.
Nakkilan taajamaosayleiskaavassa ei ole uusia asunto-, työpaikka-alue tai
palveluiden alueiden varauksia Harjavallan Suurteollisuuspuiston puoleisille
osille kuntaa.
Vaarallisten aineiden kuljetukset
Vaarallisia aineita kulkee Suomen maanteillä lähes 15 milj. tonnia vuosittain.
Eniten kuljetetaan palavia nesteitä, yli 8 milj. tonnia. Räjähteiden osuus on
noin pari prosenttia. Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden ja –pakkauksien
on täytettävä kemikaalikohtaiset tekniset vaatimukset, jotta niiden sisältö ei
onnettomuustilanteessakaan aiheuttaisi vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Tukes valvoo kuljetettavien pakkausten ja säiliöiden vaatimusten mukaisuutta.
(Lähde: www.tukes.fi, 10.4.2013.)
Säiliöitä ja pakkauksia koskevia säädöksiä ja määräyksiä on annettu laissa
vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994), Valtioneuvoston asetuksessa
vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002) ja Valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002), Liikenneja viestintäministeriön asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
(369/2011) ja Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (370/2011) sekä Neuvoston direktiivissä
2010/35/EU kuljetettavista painelaitteista. (Lähde: www.tukes.fi, 10.4.2013.)
Valtatiellä 2 voidaan kuljettaa vaarallisia aineita kuten kaikilla maanteillä. Kuljetuksia valvotaan ja kuljettajilta vaaditaan tietty pätevyys. Valtatien välittömään läheisyyteen ei ole osayleiskaavassa osoitettu kokonaan uusia asuntoalueita. Lähimmät asuntoalueet sijoittuvat noin 350 m etäisyydelle valtatiestä.
VR Yhtymältä saadun tiedon mukaan yleisesti ottaen Nakkilan ohitse rautateitse kulkee aika vähän VAK-luokiteltuja aineita. Yleisin aine on propaani, joQ:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
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Johanna Närhi, Mari Seppä

ka kuuluu VAK-luokituksen mukaan luokkaan 2.1. Propaanin lisäksi vuoden
2012 aikana on kuljetettu 3 vaunua ammoniakkia.
Kuljetettuja vaunuja on vuoden 2012 aikana ollut yhteensä 162 ja kuljetuksia
yhteensä 46 (taulukko seuraavalla sivulla). Huomattavimmat vaunumäärät on
kuljetettu keväällä ja syksyllä. Alla olevassa taulukossa on esitetty kuljetusten
ja vaunujen määrä vuoden 2012 aikana. Vaarallisten aineiden kuljetukset aiheuttavat osayleiskaava-alueella tavanomaisen onnettomuusriskin kuten
muissakin radan varren taajamissa. Osayleiskaavassa uutta asumista radan
varteen voisi toteutua Nakkilan keskustan kohdalle. Muutoin radan varteen ei
ole osoitettu uusia haavoittuvia toimintoja.

kul jetuks i a va unuja

tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu

6.5.8
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(Lähde: VR-Yhtymä Oy, ympäristöpäällikkö
Vesa Stenvall, 4.2.2013.)

Palvelut ja työpaikat
Uudet asuinalueet tukeutuvat pääasiassa keskustan ja Ruskilan palveluihin, ja
toissijaisesti Viikkalan koulun läheisyyteen. Muut kuin päivähoito- ja koulupalvelut sijoittuvat edelleen ainoastaan keskustaan. Keskustan palveluiden kehittämis- ja toimintaedellytykset paranevat väestökasvun myötä kysynnän kasvaessa. Keskustan ja Ruskilan palvelut sijaitsevat pääasiassa kevyen liikenteen kulkuetäisyydellä myös osayleiskaavassa osoitetuista uusista asuntoalueista, etäisyys 3 km tai alle (saavutettavissa pyörällä 15 minuutissa). Käytännössä liikkumistottumukset ovat hyvinkin henkilöautopainotteisia jo yli 1 km:n
matkalla, näin arvioiden alle 1 km etäisyydelle keskustasta sijoittuvat vain
Pakkalan uudet asuntoalueet. Alle kilometrin etäisyydelle Ruskilan koulusta sijoittuu ainoastaan koulun läheiset jo toteutuneet asuntoalueet ja Ruskilan
asemakaavoitetut asuntoalueet. Näitä alueita voidaan vielä jonkin verran tiivistää, mutta uusia asuntoalueita tälle alueelle ei enää mahdu. Viikkalassa
kokonaan uudet asuntoalueet sijoittuvat alle kilometrin etäisyydelle Viikkalan
koululta.
Tervasmäen uusien asuntoalueiden väestöpohja riittäisi seurakunnan kerhon,
korttelitalon, kioskin, lähikaupan tai näitä vastaavan monitoimirakennuksen
palveluiden ylläpitoon. Myös ryhmäperhepäiväkodin sijoittaminen alueelle olisi
mahdollista. Tällainen lähipalvelukeskittymä voisi sijoittua Tervasmäen tai Levomäen kohdalle uuden kokoojakadun varteen. Tervasmäen uudet asuntoalueet sijoittuvat kokonaan alle kilometrin etäisyydelle osayleiskaavaehdotuksessa osoitetusta lähipalveluiden kohdemerkinnästä.

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johanna Närhi, Mari Seppä

Selostus
129 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

Osayleiskaavassa ei osoiteta uusia aluevarauksia julkisille palveluille. Alakoulut sijaitsevat Viikkalassa, Ruskilassa ja Arontien tuntumassa keskustassa,
joissa niitä vielä voidaan hieman laajentaa. Yläkoulu ja lukio sijaitsevat Porintien varressa ydinkeskustassa. Terveyskeskusta on mahdollista laajentaa nykyisellä paikallaan. Päiväkoteja on mahdollista tarvittaessa sijoittaa myös
osayleiskaavassa osoitetuille asuinalueille tai tuottaa palveluita esim. ryhmäperhepäiväkodeissa tai perhepäivähoitajilla. Keskustatoimintojen alueella on
tiivistämisen mahdollisuuksia paitsi keskusta-asumiselle myös palveluille. Osin
Nakkilasta asioidaan jo nyt Porissa erikoistavaran kaupoissa.
Keskustan täydennysrakentamisen mahdollisuuksilla pyritään tukemaan mm.
vanhemman väestön itsenäisen asumisen mahdollisuuksia ja mm. palveluasumisen mahdollisuuksia. Keskustatoimintojen alueelle on sijoitettavissa vielä uusia kerrostaloja ja pienkerrostaloja. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran
suuryksiköitä, esim. auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa, voi sijoittaa kaavakartalla osoitetuille C, TP ja P –alueille.
Valtatien 2 liikennejärjestelyjen muutoksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia alueen elinkeinotoimintaan. Sujuvammat liikenneyhteydet Porin ja
Nakkilan välillä lyhentävät matka-aikaa, jolloin Nakkila voidaan kokea yritysten näkökulmasta houkuttelevana sijoittumispaikkana, etenkin jos yritysalueet ovat maaperältään edullisempia rakentaa ja tonttimaan hankintahinta alhaisempi. Uusille teollisuusalueille mahtuu työpaikkoja satoja, työpaikkojen
toteutuvaa määrää on vaikea arvioida, sillä ne ovat täysin riippuvaisia alueelle
sijoittuvien yritysten toimialoista. Työpaikka-alueet sijoittuvat valtatien ja radan välittömään läheisyyteen ja rinnakkaisteiden yhteyteen, joten niille on
osayleiskaavaratkaisun puitteissa järjestettävissä joukkoliikenneyhteydet.

6.5.9

Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen
Liikennesuorite, kulkumuotojakauma ja saavutettavuus
Seudullisella tasolla kaavan merkittävin vaikutus on työmatkaliikenteen lisääntyminen Nakkilan ja Porin välillä. Tämä lisää liikennesuoritetta henkilöautolla seudullisesti. Myös paikallisesti kaava lisää liikennetarvetta, sillä kaavassa osoitetut uudet alueet sijoittuvat pääosin nykyisten alueiden reunalle tai
osin irralleen niistä, mikä laajentaa yhdyskuntarakennetta ja pidentää matkojen keskimääräistä pituutta kaava-alueella.
Kaava ei erityisesti suosi kevyttä liikennettä tai joukkoliikennettä. Uudet alueet sijoittuvat sen verran etäälle palveluista ja työpaikka-alueista sekä sen
verran sivuun nykyisistä joukkoliikenteen pääreiteistä, ettei kaavalla ole erityistä vaikutusta nykyiseen kulkumuotojakaumaan. Henkilöauton osuus merkittävimpänä kulkumuotona säilyy nykyisellään. Joukko- ja kevyen liikenteen
houkuttelevuutta kulkumuotona on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin kummankin kulkumuodon vaikutusarvioinnissa. Joukkoliikenteen reittejä on mahdollista suunnitella myös uudelleen väestömuutosten edistyessä.
Keskustan palvelut sekä muut palvelut (mm. koulut) ovat saavutettavissa
pääosalta uusista alueista polkupyörällä tai henkilöautolla. Jalankulun osalta
vain aivan keskustaan sijoittuvat uudet alueet ovat riittävän lähellä, jotta jalankulku olisi varteenotettava kulkumuoto. Lisäksi osa uusista alueista sijoittuu sen verran kauas palveluista (yli 3 km), että tämä alkaa heikentää pyöräilyn houkuttelevuutta. Kevyen liikenteen houkuttelevuuden kannalta kattava ja
turvallinen kevyen liikenteen verkko on oleellinen. Tätä on arvioitu tarkemmin

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
taajamaosayleiskaava_selostus_hyväksymisvaihe2.doc

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Johanna Närhi, Mari Seppä

Selostus
130 (152)
493-P11420P004
27.8.2012 6.5.2013 24.10.2013 4.12.2013 15.9.2014
11.5.2015 30.11.2015

kevyeen liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Nakkilan keskustan palvelut eivät ole saavutettavissa joukkoliikenteellä pääosalta kaavassa
osoitetuista uusista alueista, sillä alueet sijoittuvat sivuun nykyisiltä joukkoliikennereiteiltä. Sen sijaan seudullisen bussiliikenteen pysäkit on sijoitettavissa
valtatien tai Porintien ja Viikkalantien varteen siten, että ne palvelevat mahdollisimman laajaa asukasmäärää.
Autoliikenne
Kaavan toteutuminen lisää työmatkaliikennettä Nakkilan ja Porin välillä, joten
kaavan aiheuttama liikennemäärien kasvu kohdistuu voimakkaimmin valtatielle 2. Tien liikennemäärät kasvavat myös kaavasta riippumattomista syistä liikenteen yleisen kasvun takia. Valtatien liikennemäärien kasvu heikentää sen
toimivuutta erityisesti Nakkilan ja Ulvilan välillä, jossa on lukuisia tasoliittymiä. Liittymistä eniten heikkenee Ruskilan liittymän toimivuus, sillä valtatien
2 lounaispuoleisten alueiden toteutuminen lisää kääntyvän liikenteen määrää
liittymässä merkittävästi, taajamarakenteen laajentaminen edellyttää Ruskilan
eritasoliittymän toteuttamista. Eritasoliittymän tarkempaa ajoittamista suhteessa alueiden toteutusaikatauluun ja -järjestykseen ei kuitenkaan voida arvioida tarkasti osayleiskaavan perusteella. Tätä tulisikin tarkastella alueiden
asemakaavoituksen yhteydessä, jolloin voidaan arvioida ajallisesti tarkemmin
muutoksia Ruskilan liittymän toimivuudessa. Pidemmällä aikavälillä valtatielle
esitettyjen parantamistoimien (eritasoliittymät, kaksi ajorataa) toteuttaminen
parantaa merkittävästi sen toimivuutta.
Katuverkolla liikennemäärien kasvu kohdistuu lähinnä niille teille ja kaduille,
jotka liittävät uudet asuin- ja muut alueet Nakkilan keskustaan ja valtatielle 2.
Nakkilan keskustassa Siltatien merkitys asuin- ja muita alueita valtatiehen liittävänä tienä korostuu erityisesti valtatien 2 parantamistoimien toteuduttua.
Tämä lisää Siltatien liikennemääriä nykyiseen verrattuna. Kuitenkin on todennäköistä, että katujen liikennemäärät pysyvät sen verran alhaisina, ettei Nakkilan keskustassa ole odotettavissa erityisiä välityskykyongelmia.
Kaavassa on otettu huomioon valtatien 2 kehittämistarpeet. Tie on osoitettu
parannettavan koko kaava-alueella kaksiajorataiseksi, tielle on osoitettu ainoastaan eritasoliittymiä, nykyiset tasoliittymät on poistettu ja niitä korvaamaan
on osoitettu rinnakkaistieyhteydet. Kaavan aiheuttama liikenteen kasvu valtatiellä 2 kuitenkin aikaistaa tarvetta toteuttaa parantamistoimia valtatielle 2
Nakkilan ja Ulvilan välillä. Erityisenä tekijänä on valtatien 2 lounaispuolisten
alueiden toteutuminen, josta seuraa painetta parantaa Ruskilan liittymää
muuttamalla se eritasoliittymäksi sekä mahdollisesti tarve poistaa valtatien 2,
Tervasmäentien ja Masiantien tasoliittymä. Sen sijaan vaikutukset Nakkilasta
kaakkoon ovat vähäisemmät, sillä työmatkaliikennettä ei suuntaudu vastaavassa määrin kaakkoon Harjavallan suuntaan kuin mitä suuntautuu Poriin.
Maakuntakaavassa Huopilan kohdalle valtatielle 2 osoitettu eritasoliittymä on
osoitettu osayleiskaavassa ohjeellisena liittymänä. Liittymä palvelisi lähinnä
melko pientä Huopilan asuinaluetta ja yhteys edellyttäisi uutta eritasoristeystä
rautatien kanssa. Liittymän hyöty olisi muihin kaava-alueen liittymiin verrattuna pieni, ja liikennetarve valtatielle on hoidettavissa myös rinnakkaisia tieyhteyksiä pitkin. Tämän takia ko. liittymää on osoitettu ohjeellisena. Kunnalla
ei ole erityisiä tavoitteita Huopilan yritysalueen toteuttamiseksi.
Maakuntakaavasta poiketen Nakkilan keskustaan on osoitettu liittymän selvitysalue valtatielle 2 Suutarinmäentien liittymään. Liittymä on osoitettu sen
takia, jotta Nakkilan keskustan kaakkoispuolisilta teollisuusalueilta Helsingin
suuntaan kulkeva raskas liikenne ei ohjautuisi Siltatien ja Nakkilan keskustan
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kautta. Mikäli kaikki alueelta tulevan raskas liikenne ohjautuisi Siltatien kautta, lisäisi tämä liikenteen aiheuttamia häiriöitä Nakkilan keskustassa ja heikentäisi merkittävästi keskustan miellyttävyyttä. Liittymän osoittamisella pyritään siis ohjaamaan osa raskaasta liikenteestä siten, että raskaan liikenteen
negatiiviset vaikutukset Nakkilan keskustaan, erityisesti sen miellyttävyyteen,
olisivat mahdollisimman vähäiset. Tarve liittymälle ei johdu pelkästään sen
pohjoispuolelle osoitetusta uudesta työpaikka-alueesta. Rautatien koillispuolella olevat nykyiset teollisuusalueet aiheuttavat myös merkittävän määrän
raskasta liikennettä. Tämän ohjaaminen valtatielle siten, ettei kaikki raskas
liikenne kulje Nakkilan keskustan kautta heikentäen kaupunkiympäristön laatua, on tavoiteltavaa. Tämän takia varaus liittymälle on perusteltu. Liittymän
selvitysalueen ja Nakkilan nykyisen eritasoliittymän välinen etäisyys on hieman ohjearvoja pienempi.
Muita kaavassa osoitettuja merkittäviä uusia ajoneuvoliikenteen yhteyksiä
ovat Harjavallantien siirto nykyistä lännemmäksi (Satakunnantien jatke). Uusia yhteyksiä on osoitettu myös liittämään valtatien 2 länsipuolelle osoitetut
uudet alueet nykyiseen tieverkkoon. Pienempiä uusia yhteyksiä ovat valtatien
2 tasoliittymien ja rautatien tasoristeyksien poistoon liittyvät rinnakkaistieyhteydet ja uudet alikulut. Kaikki nämä ratkaisut pyrkivät toisaalta parantamaan
alueiden saavutettavuutta sekä toisaalta parantamaan liikenneturvallisuutta.
Kevyt liikenne
Kevyen liikenteen houkuttelevuus keskustaan suuntautuvissa matkoissa pysyy
keskustan alueella pääasiassa nykyisellä tasolla. Keskustan kevyen liikenteen
verkko on jo nykyisin verrattain kattava, ja keskustan uudet alueet tukeutuvat suoraan nykyiseen verkkoon. Sen sijaan keskustasta etäämmälle sijoittuvat alueet (valtatien 2 lounaispuoleiset alueet sekä Harjavallantien varteen sijoittuvat alueet) sijoittuvat nykyisen kevyen liikenteen verkon ulkopuolelle.
Nämä alueet sijoittuvat myös osin sen verran kauaksi keskustasta (yli 3 km
etäisyydelle), että tämä alkaa vähentää kevyen liikenteen houkuttelevuutta
keskustaan suuntautuvilla työ-, asiointi- ja koulumatkoilla. Merkittävää erityisesti näiden alueiden kannalta on, millaiset kevyen liikenteen yhteydet alueilta toteutetaan keskustan suuntaan välittömästi niiden rakentumisen alkaessa.
Sujuva ja turvallinen erillinen kevyen liikenteen väylä parantaa merkittävästi
kevyen liikenteen houkuttelevuutta, ja on oleellista että tällainen yhteys olisi
olemassa heti alueen rakentamisen alkaessa. Tervasmäen suunnasta keskustaan kuljettaessa pienilmastoltaan houkuttelevampia reittejä voidaan saada
aikaiseksi selänteiden/saarekkeiden reunoja myötäillen kuin keskeltä peltoaukeita. Pyöräillessä matkanteon nopeus (matkan eteneminen koko ajan ilman
hidasteita) ja miellyttävyys (suojassa tuulilta) lisäävät pyöräilyn houkuttelevuutta.
Nykyiseen keskustaan liittyvät uudet laajennusalueet eivät vaadi merkittäviä
uudisinvestointeja kevyen liikenteen verkkoon. Uusien alueiden sisäiset yhteydet sekä kytkennät nykyisiin kevyen liikenteen väyliin ovat riittävät. Harjavallantien varren uudet alueet edellyttävät kevyen liikenteen väylää tien varrelle, jotta kevyt liikenne Nakkilan keskustan suuntaan olisi sujuvaa ja turvallista. Tätä tarvetta lisää se, että Harjavallantie on nykyisellään melko kapea ja
mutkainen. Uuden Satakunnantien jatkeen toteuttaminen rauhoittaisi nykyisen Harjavallantien liikennettä, jolloin se saattaisi nykyiselläänkin toimia kevyen liikenteen reittinä.
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Myös valtatien 2 lounaispuoliset alueet (Tervasmäen laajennus) edellyttävät
investointeja kevyen liikenteen verkkoon, jotta alueilta olisi sujuvat ja turvalliset yhteydet keskustaan. Jotta Tervasmäen laajennusalueelta olisi sujuva ja
turvallinen kevyen liikenteen yhteys keskustaan, tulisi toteuttaa uusi kevyen
liikenteen yhteys Tervasmäentietä ja Masiantietä pitkin. Tämä edellyttää myös
kevyen liikenteen alikulkua valtatielle 2 sekä rautatielle. Toinen vaihtoehto on
käyttää Nahkiaispaistamon olemassa olevaa kevyen liikenteen alikulkua, jolloin matka keskustaan on hieman pidempi. Ensisijaisesti kevyen liikenteen
olosuhteiden parantamiseksi olisi rakennettava keskustaan kevyen liikenteen
alikulku radan ali. Lisäksi Ruskilantien varteen valtatien länsipuolelle tulisi toteuttaa kevyen liikenteen väylä, jotta Tervasmäen laajennusalueelta olisi turvallinen yhteys Ruskilan kouluun. Kevyen liikenteen väylien toteuttaminen nykyisten teiden varteen on osin haasteellista, sillä kiinteistöt sijaitsevat lähellä
tietä ja tila kevyen liikenteen väylälle on kapea.
Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen osalta kaava ei tue nykyistä linjastorakennetta tai joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja kulkumuoto-osuuden kasvattamista. Joukkoliikenteen pääreitti (vakiovuorot) kaava-alueella kulkee reittiä Anolantie – Nakkilan keskusta – Viikkalantie. Ainoastaan Viikkalaan osoitetut uudet asuinalueet sekä osa keskustan uusista alueista sijoittuu tämän reitin varrelle tukien
joukkoliikennettä. Kaavan toteuttaminen edellyttää muutoksia nykyiseen
joukkoliikenteen palvelutarjontaan.
Muut uudet alueet (mm. Tervasmäen laajennus sekä Porintien ja Harjavallantien varteen sijoittuvat alueet) sijaitsevat niin kaukana – yli kilometrin päässä
– lähimmästä nykyisestä linja-autopysäkistä, ettei joukkoliikenteen käyttö
työmatka- tai asiointiliikenteen kulkumuotona ole houkuttelevaa. Lisäksi ongelmana on reittiä Harjavallantie – Nakkilan keskusta – valtatie 2 kulkevan
linjan huono vuorotiheys, joka ei ole riittävä työmatkaliikenteelle. Tämä heijastuu erityisesti valtatien 2 lounaispuoleisiin uusiin alueisiin. Ongelmaa lisää
vielä Ruskilan liittymän linja-autopysäkkien huono varustetaso (ei odotuskatosta tai liityntäpysäköintimahdollisuutta autoille tai polkupyörille). Näitä alueita varten tarvittaisiin uusi linja-autopysäkki (vähintään polkupyöräkatoksineen) valtatien 2 varteen rakennettavaan uuteen Ruskilan eritasoliittymään ja
linja-autoliikenteen vuorotarjonnan parantamista.
Nakkilan keskustan kohdalla on pikavuoropysäkki ainoastaan keskustan eritasoliittymässä. Vaikka pikavuoroliikenne tarjoaakin valtatietä pitkin vakiovuoroliikennettä paremman vuorotarjonnan Porin suuntaan, ei se palvele niitä
alueita, jotka sijaitsevat Nakkilan keskustasta Porin suuntaan. Matka näiltä
alueilta lähimmälle pikavuoropysäkille muodostuu liian pitkäksi (yli kilometrin), ja lisäksi pysäkki sijaitsee väärässä suunnassa, eli Porista poispäin.
Uudet asuinalueet ovat myös väestöpohjaltaan sen verran pieniä, etteivät ne
yksin mahdollista uuden linjan perustamista, joka kiertäisi näiden alueiden
kautta, tai nykyisten linjojen vuorotiheyden merkittävää parantamista siten,
että se olisi työmatkaliikenteen kannalta houkuttelevaa. Kokonaisuutena siis
monet kaavassa esitetyt uudet asuin- ja teollisuusalueet jäävät sivuun houkuttelevista ja edes keskitasoisista joukkoliikenneyhteyksistä. Tulevaisuudessa joukkoliikennereittiä voidaan suunnitella seudullisesti kulkemaan valtatien
länsipuolta Nakkilasta Ulvilan kautta Poriin, mikäli yhteysväliä kokonaisuutena
tarkastellen joukkoliikenne saadaan kannattavaksi.
Mahdollisen lähijunaliikenteen kannalta Nakkilan asemalla on haastavaa se,
että osa nykyisistä asuinalueista (Viikkala, Huopila) sekä näihin liittyvät uudet
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alueet sijaitsevat verrattain kaukana asemasta (yli 2 km päässä), mikä vähentää kevyen liikenteen houkuttelevuutta kulkumuotona asemalle ja edelleen junalla esim. Poriin. Henkilöauton käyttö liityntäliikenteen muotona on
osin epätodennäköistä, sillä Porin seudulla ei ole sellaisia pääkaupunkiseutuun
vertautuvia liikenteen välityskykyongelmia tai pysäköintiongelmia Porin keskustassa, jotka lisäisivät matka-aikaa merkittävästi henkilöautolla ja houkuttelisivat kulkemaan omalla autolla vain asemalle ja edelleen junalla Porin keskustaan – eli kun autoon astutaan, sillä kuljetaan koko matka.
Ruskilan alue sekä Tervasmäen uudet alueet sijaitsevat väärässä suunnassa
asemaan nähden. Päästäkseen asemalle on kuljettava poispäin Porista, mikä
myös pidentää kokonaismatka-aikaa verrattuna henkilöautoon. Nämä alueet
ovat myös kevyen liikenteen kannalta kaukana asemasta. Ruskilan uusi asema toisi osin parannusta tähän. Kuitenkin väestöpohja asemalle jää pieneksi
myös uusien asuinalueiden väestö mukaan laskien, mikä heikentää aseman
taloudellista kannattavuutta. Lisäksi osa uusista asuinalueista on kevyen liikenteen kannalta etäällä Ruskilan mahdollisesta asemasta. Kokonaisuutena
kaava ei tue merkittävästi lähiraideliikenteen kehittämistä, sillä uudet asuinalueet sijoittuvat verrattain etäälle mahdollisista asemista eivätkä luo raideliikenteen kannalta kriittistä (uutta) väestöpohjaa asemien ja koko raideliikenteen kannattavuudelle.
Osayleiskaavassa Keskustaan ja Ruskilaan on osoitettu maankäytön tiivistämis-/ eheyttämistarpeen merkintä, jolla edesautetaan joukkoliikenteen kehittämisen mahdollisuuksia ja liikkumistarpeen vähentämisen mahdollisuuksia.
Liikenneturvallisuus
Kaavan toteutuminen heikentää jonkin verran valtatien 2 turvallisuutta. Liikennemäärät valtatiellä kasvavat Nakkilan ja Porin välillä kaupunkien välisen
työmatkaliikenteen kasvaessa. Turvallisuuden heikentyminen kohdistuu voimakkaimmin Nakkilan ja Ulvilan välillä tasoliittymiin, joissa kääntyvän liikenteen turvallisuus heikkenee. Liikennemäärien lisääntyminen lisää lisäksi ohitustarvetta, mikä voi johtaa riskiohituksiin ja näin liikenneturvallisuuden heikkenemiseen. Ruskilan ja Masian liittymissä kääntyvän liikenteen määrä lisääntyy valtatien 2 lounaispuoleisten alueiden rakentumisen myötä, minkä takia
liittymien turvallisuus heikkenee jonkin verran. Valtatien liikenteen kasvu on
nykyisten ennusteiden mukaan kuitenkin itsessään niin voimakasta, ettei alueen rakentumisen maltillinen toteutuminen sinänsä muuta tilannetta. Vaikutuksen voimakkuutta suhteessa aikaan on kuitenkin vaikea arvioida, sillä alueiden toteutusajankohdasta ja –järjestyksestä ei ole varmuutta.
Pidemmällä aikavälillä valtatielle esitetyt parantamistoimet – erityisesti eritasoliittymien rakentaminen ja tasoliittymien poisto – parantavat valtatien
turvallisuutta merkittävästi myös tilanteessa, jossa otetaan huomioon kaavan
aiheuttama liikennemäärien kasvu.
Alemman tieverkon ja katuverkon osalta on olemassa riski liikenneturvallisuuden heikentymiselle niillä tieosuuksilla, joilta puuttuu kevyen liikenteen väylä
ja jotka liittävät uudet asuin- ja muut alueet Nakkilan keskustaan. Harjavallantien ja Ruskilantien osalta myös teiden kapeus ja mutkaisuus heikentää liikenneturvallisuutta liikennemäärien kasvaessa. Liikenneturvallisuuden kannalta oleellista onkin, että uusilta alueilta toteutetaan heti alkuvaiheessa erilliset
kevyen liikenteen väylä Nakkilan keskustaan sekä muihin erityisiin kohteisiin,
mm. kouluihin. Harjavallantien turvallisuutta parantaisi myös tien siirtämien
uudelle linjaukselle nykyisen tien länsipuolelle (Satakunnantien jatke). Tämä
linjaus on osoitettu myös kaavassa ohjeellisena tieyhteytenä.
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Kaavassa on varauduttu rautatien tasoristeysten poistoon ja korvaamiseen
eritasoratkaisuilla tai rinnakkaisteillä. Tasoristeysten poisto poistaisi niihin liittyvät liikenneturvallisuusriskit. Lisäksi tasoristeysten poisto mahdollistaa radan kehittämisen tulevaisuudessa, muun muassa nopeusrajoituksen nostamisen.
Liikennemelu
Liikennemelun vaikutukset kaava-alueella kohdistuvat voimakkaimmin valtatien 2 ympäristöön. Liikennemelu tullee tulevaisuudessa kasvamaan usean
syyn takia. Tien liikennemäärät kasvavat sekä valtatien yleisen liikenteen
kasvun takia että Nakkilan keskustan kehittyessä ja Poriin suuntautuvat työmatkaliikenteen määrän lisääntyessä. Pidemmällä aikavälillä valtatien parantaminen ja sitä seuraava nopeustason nosto lisäävät myös liikennemelua. Valtatien liikennemelun vaikutukset kohdistuvat todennäköisesti voimakkaimmin
Nakkilan ja Ruskilan väliselle peltoaukealle sekä osin Nakkilan eritasoliittymän
kaakkoispuolelle. Näillä alueilla on myös olemassa olevaa asutusta verrattain
lähellä tietä. Alemman luokan tieverkolla ja katuverkolla vaikutukset melutasoihin ovat todennäköisesti lieviä, sillä liikennemäärät ja nopeustasot niillä
ovat alhaiset.
Osayleiskaavaehdotusta laadittaessa on tehty valtatien ja radan liikennemelumallinnukset nykytilanteessa ja ennustetilanteessa 2030. Olemassa olevalle
asutukselle, virkistysalueille taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä
sekä hoito- ja oppilaitoksille asetettu keskiäänitason ohjearvo on päivällä 55
dB (LAeq klo 7-22, VNp 993/1992) ja yöllä 50 dB. Uusilla asuntoalueilla yöajan
ohjearvo on kuitenkin 45 dB. Meluselvityksen liitekartalla 11 on esitetty tie- ja
raideliikenteen melun leviäminen ennustetilanteessa päivällä. Kartalla on alustava kaavaehdotus, minkä jälkeen ei kuitenkaan ole tehty muutoksia valtatien
varren aluevarauksiin (muutoksia on tehty Tervasmäessä ja Vuohimäenkaaren alueella lännessä). Meluselvityksen liitekartalla 11 keltaisella osoitetuille
alueille (55-60 dB) ei tule osoittaa uusia asuntoalueita, eikä niitä osayleiskaavassa ole näille alueille osoitettu.
Melun ohjearvojen ylittyminen ennustetilanteessa v. 2030 päivällä
Olemassa olevaa asutusta jää valtatien liikenteen aiheuttaman 55 dB:n melutason alueelle ennustetilanteessa v. 2030 päiväaikaan Puonistontien ja Karjanojantien lähiympäristössä kunnan pohjoisosassa, Ruskilassa molemmin
puolin valtatietä, Nahkiaispaistamon alikulun kohdalla, Keskustan eritasoliittymän kohdalla ja Tattarantien ja valtatien 2 välisellä alueella. Myös Lammaisissa sijoittuu kolme asuntoa aivan 55 dB:n melualueen rajalle.
Raideliikenteen aiheuttaman 55 dB:n melualueelle jää olemassa olevia asuntoja seuraavasti: yksi asunto Viikinkulmantien päässä kunnan pohjoisosassa,
yhteensä kuusi asuntoa Ruskilassa molemmin puolin rataa, alle 10 asuntoa
keskustassa pääasiassa Ratatien ja Tuottajantien kohdalla keskustan pohjoispuolella ja kuusi asuntoa Konimäessä Kuskitien ja Suutarinmäentien välisellä
alueella.
Melun ohjearvojen ylittyminen ennustetilanteessa v. 2030 yöllä
Yöaikaan melutason ohjearvo on 50 dB olemassa olevilla asunnoilla; tämä
ylittyy ennustetilanteessa (meluselvityksen liitekartta 12) kahdella asunnolla
Puonistontien tuntumassa, kahdella asunnolla Karjanojantien tuntumassa sijoittuen molemmin puolin valtatietä, kahdeksalla asunnolla Ruskilassa, kahdella asunnolla Tervasmäessä valtatien länsipuolella, kahdella asunnolla NahQ:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
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kiaispaistamon alikulun kohdalla, Pappilalla ja kahdella asunnolla Suomisentien varressa.
Yöaikainen melutason ohjearvo ylittyy raideliikenteen melun takia ennustetilanteessa v. 2030 yksi asunto Viikinkulmantien päässä kunnan pohjoisosassa,
yksi maatila Ruskilassa, kuusi asuntoa Ruskilassa molemmin puolin rataa,
kaksi asuntoa Ruhadentien kohdalla, yksi asunto Masiantien kohdalla, kuudella asunnolla keskustassa pääasiassa Ratatien ja Tuottajantien kohdalla keskustan pohjoispuolella, kolmella asunnolla Radan ja Porintien välisellä alueella
Kievarinkadun pohjoispuolella, Keskustassa rautatieaseman ympäristössä aina
torille asti ja yhdeksällä asunnolla Konimäessä Kuskitien ja Suutarinmäentien
välisellä alueella, yhdellä asunnolla Kankerintien kohdalla. Yksi asunto sijoittuu valtatien ja radan väliselle alueelle Tynintien luoteispuolella, jolla melutason yöajan 50 dB ohjearvo ylittyy. Myös Tynintien kaakkoispuolella on yksi
asunto ohjearvon melutasoa raideliikenteen aiheuttaman korkeamman melutason alueella.
Tattaran kylän Tattarantien ja valtatien välisellä kyläalueella liikennemelu
osittain ylittää uudelle asumiselle asetetun yöajan melutason 45 dB:n ohjearvon. Myös Tervasmäentien pohjoispuolinen ATY-alue sallii täydennysrakentamista, jolloin asemakaavaa laadittaessa tulee huolehtia työtilojen sijoittamisesta valtatien ja asutuksen väliin melun leviäimistä estäväksi puskurivyöhykkeeksi. Myös keskustassa raideliikenteen melu ylittää 45 dB:n melutason ohjearvon yöllä.
Uusi tieliikenteen selvitysalue
Maakuntakaavasta poiketen Nakkilan keskustaan on osoitettu tieliikenteen
selvitysalue valtatielle 2 Suutarinmäentien liittymään. Liittymän tyyppi ratkaistaan valtatien nelikaistaistamisen yhteydessä. Liittymä on osoitettu, jotta
Nakkilan keskustan kaakkoispuolisilta teollisuusalueilta Helsingin suuntaan
kulkeva tavara- ja huoltoliikenne ei ohjautuisi Siltatien ja Nakkilan keskustan
kautta. Nakkilan keskustan kaakkoispuolisten teollisuus- ja työpaikkaalueiden tavara- ja huoltoliikenteen määräksi on arvioitu 300 – 600 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Kuljetusten määrä riippuu merkittävästi alueelle sijoittuvista
toimijoista, mitä ei yleiskaavatyön yhteydessä kyetä arvioimaan luotettavasti.
Tästä liikenteestä arviolta 40 – 60 % suuntautuisi etelään päin, joten esitetty
liittymä vähentäisi tavara- ja huoltoliikenteen määrää Nakkilan keskustan läpi
100 – 350 ajoneuvolla vuorokaudessa. Osa tästä liikenteestä voi kuljettaa
vaarallisia kemikaaleja. Lisäksi osa Nakkilan kaakkoispuolisten alueiden henkilöautoliikenteestä ohjautuisi myös uuden liittymän kautta. Tämän suhteellinen
osuus alueen henkilöautoliikenteen tuotoksesta on pieni, ja arviolta 200 – 350
henkilöautoa vuorokaudessa siirtyisi käyttämään uutta liittymää.
Mikäli kaikki alueelta tulevan raskas liikenne ohjautuisi Siltatien kautta, lisäisi
tämä liikenteen aiheuttamia häiriöitä Nakkilan keskustassa ja heikentäisi merkittävästi keskustan miellyttävyyttä. Liittymällä pyritään siis ohjaamaan osa
raskaasta liikenteestä siten, että raskaan liikenteen negatiiviset vaikutukset
Nakkilan keskustaan, erityisesti sen miellyttävyyteen, olisivat mahdollisimman
vähäiset. Tarve liittymälle ei johdu pelkästään sen pohjoispuolelle osoitetusta
uudesta työpaikka-alueesta. Rautatien koillispuolella olevat nykyiset teollisuusalueet aiheuttavat myös merkittävän määrän raskasta liikennettä. Tämän
ohjaaminen valtatielle siten, ettei kaikki raskas liikenne kulje Nakkilan keskustan kautta heikentäen kaupunkiympäristön laatua, on tavoiteltavaa. Tämän takia varaus liittymälle on perusteltu. Liittymän ja Nakkilan nykyisen eritasoliittymän välinen etäisyys on hieman ohjearvoja pienempi. Liittymän
tyyppi ratkaistaan valtatien nelikaistaistamisen yhteydessä.
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Kaavassa esitetyt katuhankkeet
-

-

-

-

-

-

-

-

Ohjeelliset / vaihtoehtoiset rinnakkaistiet valtatien 2 rinnalla Nakkilan eteläpuolella
o Tiet liittyvät valtatien 2 parantamiseen ja yksityistieliittymien poistoon.
Rinnakkaistiet ovat välttämättömiä kiinteistöille pääsyn turvaamiseksi.
Näiden luokka on vastaava kuin nykyisen ohituskaistan kohdalla olevien. Tarkempi suunnittelu tien parantamisen yhteydessä
Tieliikenteen yhteysterve yhdystiellä 2453
o Yhteystarve on ohitusmahdollisuus Kokemäenjoen varrella olevan sortumariskin kohdalle.
Ohjeellinen / vaihtoehtoinen tielinjaus Nakkilan keskustasta Torttilaan
o Tielinjaus on esitetty Satakunnan maakuntakaavassa.
Ohjeellinen / vaihtoehtoinen tielinjaus valtatieltä 2 Huopilaan
o Linjaus liittyy valtatielle 2 osoitettuun ohjeelliseen eritasoliittymään,
joka on esitetty myös maakuntakaavassa. Linjaus on edellytys liittymän kytkemiseksi olemassa olevaan tie- ja katuverkkoon.
Ohjeellinen / vaihtoehtoinen tielinjaus Nakkilan keskustan eteläpuolella,
rautatien länsipuolella
o Linjaus liittyy uuteen TP/sy-alueeseen. Ilman uutta tietä alueelta Porin
suuntaan suuntautuva liikenne kulkisi joko Nakkilan keskustan kautta
tai Leistilän alueen läpi, ja kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei ole tavoiteltava. Tämän takia tielinjaus on perusteltu.
Ohjeellinen / vaihtoehtoinen tielinjaus Vuohimäen länsipuolelta uusien
asuin- ja teollisuusalueiden kautta kohti Ulvilaa
o Tielinjaus liittyy ensisijaisesti uusiin aluevarauksiin ja liittää ne nykyiseen tieverkkoon sekä toimii näiden katuverkon runkona. Linjaus on
siis ensisijaisesti maankäyttöä palveleva.
Ohjeellinen / vaihtoehtoinen tielinjaus Ruhaden alueelta luoteeseen teollisuusalueelle
o Linjaus on uusi yhteys olevalle teollisuusalueelle. Yhteys on tarpeellinen, kun nykyinen suora liittymä teollisuusalueelta valtatielle 2 poistuu
tien parantamisen yhteydessä.
Ohjeellinen / vaihtoehtoinen rinnakkaistie valtatien 2 rinnalla Ruhaden
pohjoispuolella
o Tie liittyy valtatien 2 parantamiseen ja yksityistieliittymien poistoon.
Rinnakkaistie voi olla tarpeellinen kiinteistöille pääsyn turvaamiseksi.
Tarkempi tarpeen arviointi ja suunnittelu tien parantamisen yhteydessä
Ohjeellinen / vaihtoehtoinen tielinjaus ja kevyen liikenteen yhteystarve
Nakkilan keskustan ja Ruhaden välille rautatien lounaispuolella
o Tiellä on pyritty tarjoamaan Ruhaden ja Nakkilan keskustan välille suora yhteys, jonka myötä valtatielle 2 ohjautuisi mahdollisimman vähän
lyhytmatkaista liikennettä. Kevyen liikenteen väylällä on pyritty tarjoamaan mahdollisimman lyhyt reitti Ruhaden ja Nakkilan keskustan
välille, vaikkakin tämän hyöty verrattuna olemassa oleviin reitteihin jää
melko vaatimattomaksi. Kumpikaan hanke ei ole liikennetaloudellisesti
perusteltavissa, sillä yhteydet nykyisiä väyliä pitkin ovat toimivat myös
tulevaisuudessa. Itäosaltaan tielinjaus on tosin perusteltavissa tilanteessa, jossa Masiantielle ei rakenneta radan alikulkua, jotta Isomäen
ja Kuritunmäen alueilta voidaan turvata yhteys Nakkilan keskustaan, ja
tämän takia sen säilyttäminen vaihtoehtona on oleellista.
Tieliikenteen uusi alikulku Masiantiellä valtatielle 2 sekä ohjeellinen /
vaihtoehtoinen tielinjaus Masiantien itäosalle ja radan alikulku
o Yhteydellä on pyritty turvaamaan mahdollisimman sujuva yhteys Tervasmäen itäpuolisilta uusilta asuinalueilta Nakkilan keskustaan. Masiantien itäosan uusi linjaus liittyy tien merkityksen kasvuun ja tämän
takia on suotavaa, että se liittyy Porintielle nykyistä selkeämmässä
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paikassa. Hankkeet eivät ole liikennetaloudellisesti perusteltuja, sillä
saavutettava hyöty verrattuna reitteihin nykyisiä väyliä pitkin on vähäinen.
- Uusi kevyen liikenteen yhteys Tervasmäestä Masiaan sekä tähän liittyvät
alikulut valtatielle 2 ja rautatielle
o Uusi yhteys lyhentää kevyen liikenteen matkaa Tervasmäeltä ja sen
länsipuolisilta uusilta alueilta Nakkilan keskustaan kolmanneksella
(noin 1,5 km). Tämä matkan lyhenemä on merkittävä, ja sillä voidaan
arvioida olevan kevyen liikenteen kulkumuoto-osuutta lisäävä vaikutus.
Kun otetaan huomioon yleiset tavoitteet kevyen liikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi sekä pääväylien ja -ratojen estevaikutuksen minimoimiseksi, on uusi kevyen liikenteen yhteys alikulkuineen perusteltu.
6.5.10

Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön, maisemaan ja muinaismuistoihin
Kaavassa osoitetaan arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja
alueet arvoluokittain tehdyn inventoinnin ja yleiskaavaa varten laaditun maisemaselvityksen pohjalta. Yksittäisten rakennusten ja aluekokonaisuuksien
suojelulla tuetaan alueen omaleimaisen kulttuuriympäristön säilymistä myös
tuleville polville. Osayleiskaavassa on osoitettu yhteensä 156 suojeltua rakennusta. Rakennusten tavanomainen käyttö ja korjaaminen on edelleen mahdollista. Suojelun kannalta on tärkeää, että rakennukset pysyvät asuttuina.
Peltoaukeiden säilyttäminen avoimena ja viljelykäytössä selkeyttää taajamarakennetta ja parantaa maatalouselinkeinon toimintaedellytyksiä. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet on osoitettu osa-alueina ma -merkinnällä. Kaavamääräyksellä edellytetään uudis- ja korjausrakentamisen ja muiden toimenpiteiden
sopeuttamista kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja maisemallisiin arvoihin,
millä turvattaisiin arvoaluekokonaisuuksien hahmotettavuus ja säilyminen
myös tulevaisuudessa. Suojeltuja rakennuksia ja arvoalueita koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Lausuntomenettelyllä
turvataan historiallisten ominaispiirteiden säilyttämistä, kun tavoitteena on
saada suunnitelmista asiantuntijan lausunto ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
Erityisesti arvoalueilla tulisi kaiken rakentamisen laatuun, mukaan lukien
yleisten alueiden ympäristörakentaminen, kiinnittää erityistä huomiota. Myös
muilla alueilla rakentamisen ja suunnittelun laatuun panostamalla luotaisiin
kulttuurisesti ja ajallisesti kestäviä rakennettuja ympäristöjä. Tällaista uutta
rakentamista, jolla muodostettaisiin laajempia merkittäviä rakennetun ympäristön kokonaisuuksia, tavoitellaan erityisesti radan ja Tattarajoen väliselle
alueelle lähelle Koskilinnaa ja Suomisen tehtaiden vanhoja punatiilisiä rakennuksia sekä Pakkalan alueelle Kokemäenjoen läheisyyteen. Tattarajoen varren
alueen suunnittelulla ja Siltatien, Kauppatien ja Porintien täydennysrakentamisella voidaan muodostaa ydinkeskustaan uusia merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Keskustan täydennysrakentamisen suuntaaminen Siltatien myötäisesti
säilyttäisi kirkon hallitsevan aseman maisemakuvassa.
Rakennettua kulttuuriympäristöä koskevien merkintöjen lisäksi kaavakartalla
on osoitettu laaditun maisemaselvityksen mukaisesti maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisemat (pystyviivoitus) ja paikallisesti merkittävät ympäristöt
(ruutu) kaavan aluevarausten yli menevinä rasterimerkintöinä. Kaavamääräys
turvaa alueiden kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteiden säilymistä.
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Koska keskustassa ja sen lievealueella on runsaasti säilytettäviä alueita ja
avoimena säilytettäviä peltoja, on tarkoituksenmukaista osoittaa uudisrakentamiselle myös täysin uusia aluevarauksia muutoksia paremmin sietäville alueille arvoalueiden ulkopuolelle.
6.5.11

Vaikutukset tekniseen huoltoon
Osayleiskaavassa osoitetaan seudullisesti merkittävät yhdysvesijohdot ja siirtoviemärit sekä yli 20 kV sähköjohdot, jolloin seudullisesti merkittävät yhdyskuntateknisen huollon järjestelmät tulevat näin turvattua.
Vesihuolto
Osayleiskaavan alueella on runsaasti jo asemakaavoitettuja, mutta vielä rakentamattomia, erityisesti asumiseen tarkoitettuja korttelialueita. Jo asemakaavoitettujen alueiden täydennysrakentaminen parantaisi jo rakennetun vesihuolto- ja katuverkoston käyttötehokkuutta. Nämä alueet ovat kuitenkin
pääasiassa yksityisten omistuksessa. Huopilassa kaava-alueen eteläosassa on
asemakaavoitettuja tontteja, joiden perustamisolosuhteet ovat huonot, eivätkä tontit siksi ole toteutumassa.
Osayleiskaava laajentaa yhdyskuntarakennetta pohjoiseen, joten myös uusia
katuja ja vesihuoltoverkkoa on rakennettava näille uusille asemakaavoitettavaksi tarkoitetuille alueille. Alueiden suunnittelussa tulisikin pyrkiä kunnallistekniikan hyödyntämisen ja kustannustehokkuuden kannalta riittävään tiiveyteen. Alueiden vesihuolto pyritään hoitamaan mahdollisimman laajalti viettoviemärein, jottei suunniteltaisi herkästi haavoittuvia teknisiä järjestelmiä.
Kaavassa osoitetut reservialueet saattavat toteutuessaan epäedullisella tavalla (esim. liian aikaisin) lisätä teknisen huollon kustannusvaikutusta. Vaikutukset yhdyskuntatalouteen on käsitelty edellä ehdotusvaiheessa laadittuun kaavataloudelliseen tarkasteluun perustuen.
Hulevesien hallinta ja vaikutukset
Kaavan ehdotusvaiheessa on laadittu hulevesiselvitys. Suunnittelualueella
muodostuva hulevesi- ja pintavalunta virtaa nykytilassa lukuisien avo-ojien ja
jokien kautta suunnittelualuetta halkovaan Kokemäenjokeen. Merkittävimpiä
valuntareittejä suunnittelualueen lounaispuolella ovat Palojoki, Tattaranjoki,
Takaveräjänoja sekä Vähäjärven laskuoja. Suunnittelualueen koillisosassa
muodostuva hulevesi- ja pintavalunta virtaa vastaavasti Kokemäenjokeen
muun muassa Keskiojan ja lukuisien pienempien avo-ojien kautta. Suunnittelualueen koillisreuna rajautuu likimain Kovelinjoen päävedenjakajaan, jonka
koillispuolella muodostuvat hulevedet ja pintavalunta johtuvat Ulvilan kaupungin puolelle.
Osayleiskaavan toteutumisen myötä suunnittelualueen maankäyttö tulee monin tiivistymään uudisrakentamisen ja täydennysrakentamisen johdosta. Tulevan maankäytön perusteella uusia teollisuusalueita tullaan rakentamaan noin
57 ha ja uusia pientalovaltaisia asuinalueita noin 187 ha (hulevesiselvityksessä mainitut näistä poikkeavat luvut on saatu alustavasta ehdotuksesta). Lisäksi suunnittelualueelle on ehdotettu rakennettavan noin 3 hehtaaria kerrostalovaltaista asuinaluetta.
Suunnitellun asuinalueen rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta alueen
päävedenjakajiin ja sivuvedenjakajiin, eikä siten merkittävää vaikutusta valuma-alueisiin ja virtaussuuntiin. Suhteellisen pieniä muutoksia tapahtunee
kuitenkin paikallisesti alueilla, joissa uudisrakentamista on osoitettu vedenjakajien kohdalle. Paikallisia muutoksia on todennäköisesti odotettavissa myös
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osavaluma-alueen 6 (Viikkalassa) lounaisella vedenjakajalla sekä osavalumaalueen 10 itäpuolella (Pakkalassa) – kuva seuraavalla sivulla.

Kuva 31. Alustavassa osayleiskaavaehdotuksessa esitetyt, hulevesien kannalta
merkittävimmät maankäytön muutosalueet. Kuvassa on numeroituina ne osavaluma-alueet, joissa tuleva maankäyttö tulee aiheuttamaan muutoksia hulevesien
muodostumisessa. (Hulevesiselvitys, 2013, FCG.) Osavaluma-alueiden 2 ja 3
kohdalla on tehty Tervasmäen ja Vuohimäen kaaren aluevarauksiin muutoksia
ennen ehdotuksen nähtäville asettamista. Samoin osavaluma-alueen 11 kohdalla rakentamiseen tarkoitettua aluevarausta on supistettu.

Hulevesiselvityksessä hydrologiset tarkastelut rajoitettiin vain osavalumaalueisiin, jonne on osoitettu uutta rakentamista. Laskelmissa oletettiin, että
tuleva rakentaminen tulee olemaan tehokkuudeltaan nykyisen kaltaista, kohtalaisen väljää teollisuus- ja asuinaluetta. Hulevesiselvityksessä on kuvattu
läpäisemättömien pintojen määrän muutos ja hulevesien määrän muutos valuntakertoimen avulla osavaluma-alueittain. Valuntakerroin kuvaa hulevesivalunnan osuutta yksittäisen sadetapahtuman sademäärästä.
Hulevesiselvityksessä on kuvattu läpäisemättömien pintojen määrän muutos
osavaluma-alueittain. Eniten läpäisemättömien pintojen määrä kasvaa osaalueilla 9 (Viikkalassa) ja 10 (Kirkkoniitulla) sekä alueilla 2 (Masia) ja 5 (Tattara). Alueen 11 läpäisemättömien pintojen muutos ei ole yhtä suuri kuin mitä
hulevesiselvityksessä on esitetty, koska kaavaehdotusta on muutettu Pämpin
alueen osalta hulevesiselvityksen laadinnan jälkeen.
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Suunnittelualueella muodostuvien hulevesien määrää arvioitiin keskimääräisellä valuntakertoimella. Valuntakertoimen maksimiarvo on 1,0. Tarkastelussa
oletettiin, että kaikki hulevesivalunta muodostuu edellä kuvatuilta läpäisemättömiltä pinnoilta (TIA). Tarkastelu havainnollistaa hyvin muodostuvien hulevesien määrän muutosta ja rakentamisen hydrologisia vaikutuksia. Valuntakertoimen kasvu korreloi läpäisemättömien pintojen määrän kasvun kanssa
eli valuntakertoimen on arvioitu kasvavan eniten alueilla 2, 5, 9 ja 10 (kuva
edellisellä sivulla).
Muutokset ovat suunnittelualueen laajuudesta johtuen hyvin vähäisiä suhteutettuna sen pinta-alaan. Kortteli- tai asemakaavakohtaisesti tarkasteltuna
hydrologiset muutokset tulevatkin uudisrakentamisalueilla olemaan huomattavasti suuremmat. Tuleva uudisrakentaminen ja täydennysrakentaminen on
osoitettu suurelta osin nykyisille metsä- ja peltoalueille, joiden läpäisemättömien pintojen osuudet ovat nykyisellään hyvin pienet (10 % – 20 %). Sen sijaan tiiviisti rakennetuilla asuinpientalojen korttelialueilla vettä läpäisemättömien pintojen osuus on tavallisesti noin 35 % - 55 %, eli noin kaksinkertainen
pelto- ja metsäalueisiin verrattuna.
Tulevassa tilanteessa uusilta teollisuusalueilta, ja myös asuinalueiden asfalttipinnoilta, muodostuvat hulevedet sisältävät rakentamattomaan tilaan verrattuna enemmän epäpuhtauksia, kuten öljyjä ja raskasmetalleja, mutta toisaalta kiintoaineskuormitus voi pienentyä maatalousalueisiin verrattuna.
Rakennettujen alueiden kattopinnoilta muodostuvat, laadultaan suhteellisen
puhtaat hulevedet voivat myös runsaimmillaan aiheuttaa ongelmia huuhtoessaan muilta pinnoilta ja virtausreiteiltä mukaansa kiintoainesta ja epäpuhtauksia. Kokemäenjoen varrella sijaitsevat arvokkaat luontoalueet voivat altistua veden laadun ja eroosion aiheuttamille muutoksille erityisesti, jos uudet
teollisuus- ja asuinalueet ovat tehokkaasti kuivatettu hulevesiviemäröinnin
avulla suoraan puroihin. Tällöin hulevesien luonnonmukaisesta käsittelystä tulee haastavampaa, koska suoraan puron yhteydessä tehtävä hallinta edellyttää suuria rakennustöitä. Hallinta on kustannustehokkaampaa tehdä erillään
pääuomasta pienemmällä järjestelmällä.
Hulevesien haitallisia vaikutuksia tulisi ehkäistä toteuttamalla hajautettua hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa. Hallintamenetelmät on perusteltua
ulottaa tonttien tai vähintään korttelien mittakaavaan asti, jolloin hulevesiin
voidaan vaikuttaa jo niiden syntypaikalla.
Hallinnan lähtökohtana on ehkäistä hulevesien muodostumista, mikä ehkäisee
rankkasadetulvien kasvua. Myös hulevesien laatu tulisi huomioida, jotta nykyisten avo-ojien ja vesistöjen luonnonympäristöt säilyisivät elinvoimaisina.
Hallinnan keskeinen periaate on suosia hulevesien johtamista avouomissa,
näkyvissä ja mahdollisimman luonnonmukaisissa järjestelmissä, joilla hidastetaan, viivytetään ja tasataan hulevesivirtaamia. Järjestelmillä pyritään myös
hulevesien laadulliseen hallintaa sekä hallittuun tulvimiseen, jolloin pienennetään rakennettujen alueiden tulvariskejä.
Tavoitteena voidaan lisäksi pitää hulevesien hyödyntämistä monipuolisesti rakennetun ympäristön suunnittelussa ja luonnollisten norojen tilan ja veden
laadun ylläpitämisessä.
Hulevesien hallintatoimenpiteet tulee suunnitella ja mitoittaa kunkin valumaalueen ja noron tarpeiden mukaisesti. Suunnittelualueella tehtävien hulevesien hallintatoimenpiteillä voidaan edesauttaa avo-ojien vesitasapainon säilyQ:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
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mistä mahdollisimman luonnonmukaisina. Samalla hallintamenetelmillä on
merkittävä tulvariskejä pienentävä vaikutus.
Mikäli hulevesien hallintamenetelmille on osoitettavissa maanpäälliset tilavaraukset, menetelmien tulee olla ilmeeltään ja toiminnaltaan ensisijaisesti
mahdollisimman luonnonmukaisia. Luonnonmukaisilla noroilla samoin kuin
laadukkaasti toteutetuilla hulevesien hallintamenetelmillä kuten rakennetuilla
vesiaiheilla ja altailla, on positiivinen vaikutus rakennettuun ympäristöön ja
maisemaan. Hulevesien hallinnan ja maisemasuunnittelun yhteisenä tavoitteena tulee olla viihtyisän, laadukkaan ja omaleimaisen ympäristön luominen,
jossa ympäristönäkökulmat on huomioitu riittävän hyvin.
Selvityksen laajuudesta johtuen hulevesisuunnittelu tehtiin karkealla tasolla,
ja painopisteenä oli tärkeimpien, ja parhaiten hallintaan soveltuvien, paikkojen löytäminen yleisiltä alueilta. Valtaojat ja hulevesiselvityksen mukaiset viivytysrakenteet on osoitettu kaavaselostuksen liitteenä olevassa viheralueverkkokartalla. Niiden vaatimat tilavaraukset voidaan huomioida asemakaavoituksessa. Hulevesiselvityksessä on annettu esimerkkejä hulevesien hallinnan toteutuksesta tonteilla ja yleisillä alueilla, jotka myös voidaan huomioida
asemakaavoituksessa ja katujen ja yleisten alueiden suunnittelussa sekä tonttien pihasuunnitelmissa.
Liite 12

Viheralueverkko

Ilman asianmukaisia hallintatoimenpiteitä hulevesivalunnassa tapahtuvat
muutokset voivat aiheuttaa haittaa alueen luonnolle muun muassa ylivirtaamien johtaessa eroosioon tai hulevesien sisältämien liikenteen epäpuhtauksien levitessä. Lisäksi suuret hallitsemattomat hulevesivirtaamat voivat johtaa
tulvimiseen sekä korttelialueiden sisällä että yleisillä alueilla aiheuttaen aineellisia vahinkoja ja haitaten rakennettujen alueiden käyttöä.
Uudisrakentamisen lisäksi suunnittelualueen nykyisiä rakennettuja alueita tullaan todennäköisesti täydentämään. Nykyisen rakennetun ympäristön kuivatusvedet johdetaan pääasiassa lukuisien avo-ojien kautta Kokemäenjokeen.
Osa kuivatusjärjestelmistä täyttää nykyisien alueiden kuivatustarpeet, mutta
joillakin alueilla hulevesien on myös todettu aiheuttavan ongelmia kuten hulevesitulvia. Avo-ojien ja muiden kuivatusjärjestelmien toimintavarmuus heikkenee tulevaisuudessa järjestelmien kunnon heikentyessä ja ennustetun ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, kun sademäärät ja rankkasateet kasvavat.
Nykyisten rakennettujen alueiden hulevesien johtamista ja hallintaa on suositeltavaa tarkastella niihin liittyvien asemakaavahankkeiden yhteydessä. Erityisesti täydennysrakentamisen yhteydessä muutokset hulevesien muodostumisessa tulee pyrkiä pitämään mahdollisimman vähäisinä. Hallintamenetelmät
voidaan sijoittaa uudisrakentamisalueiden tapaan hajautetusti niin, että hallintamenetelmien ketju alkaa hulevesien syntypaikalla tonttien sisältä ja päättyen yleisien alueiden keskitettyihin hallintaratkaisuihin.
Hallintaratkaisujen sijoittaminen nykyisille rakennetuille alueille on uudisrakentamisalueita haastavampaa, sillä vapaita hallintamenetelmille sopivia alueita on harvemmin tarjolla. Hulevesiselvityksessä esitetyt hallintaratkaisut soveltuvat monilta osin myös täydennysrakentamisalueille. Erityisesti kattovesisäiliöt ja maanalaiset viivytyskennostot ja –kaivannot tarjoavat tehokkaita
hallintamahdollisuuksia vähäisin maanpäällisin tilantarpein.
Myös nykyisten viheralueiden yhteiskäyttö sekä virkistys että tulvahallintaalueena on tehokasta. Tulvatilanteet esiintyvät sen verran harvoin, että alueiQ:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\P11420P004_Nakkila\C_Työaineisto\7_hyväksymisvaihe\selostus\Nakkilan
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den varaaminen vain tulvavesiä varten ei ole aina järkevää. Esimerkiksi ojien
ja purojen läheisyydessä sijaitsevat oleskelunurmikot tai -niityt voivat toimia
tarvittaessa tulva-alueina.
Osayleiskaavan mukaisella maankäytöllä ei ole todettu olevan hulevesien näkökulmasta merkittävää vaikutusta luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeisiin alueisiin tai Pirilänkosken Natura 2000-alueeseen.
Sijoittamalla hulevesien hallintaa korttelialueelle voidaan vähentää yleisellä
alueella tehtävän hulevesien hallinnan laajuutta jonkin verran. Periaatteena
tulisi olla kuitenkin, että hulevesien laatuun vaikutetaan ensisijaisesti tonttija korttelitasolla, koska epäpuhtauksien poistaminen on helpompaa pienistä
hulevesimääristä. Sen sijaan tulvahallintaan, ja harvoin toistuviin erikoistilanteisiin, on edullisempaa vaikuttaa yleisellä alueella, jossa käyttökelpoista tilaa
on enemmän tarjolla ja hallintaan voidaan käyttää suhteellisen edullisia
maanpäällisiä ratkaisuja.
6.5.12

Vaikutukset virkistykseen
Kaavalla on pyritty turvaamaan jatkuvat viheryhteydet, kevyen liikenteen yhteydet ja virkistysalueiden hyvä saavutettavuus. Kunnan pohjoisosaan Viikkalasta (joen itäpuolella) ja keskustasta kohti Ulvilaa ja Harjavallantien varteen
on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve seudullista kevyttä liikennettä varten. Varsin kattava kevyen liikenteen verkosto luo mahdollisuudet esim. lenkkeilyyn, pyöräilyyn, sauvakävelyyn, rullahiihtoon tai -lautailuun. Tulevaisuudessa uudet asuntoalueet katuverkkoineen Tervasmäessä lisäävät entisestään
reitinvalintamahdollisuuksia. Kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta erityisenä
haasteena on valtatien 2 ja radan estevaikutuksen vähentäminen, kun yhdyskuntarakenne alkaa voimallisesti laajentua näiden länsipuolelle.
Olemassa olevat virkistys-/urheilupalveluiden alueet (urheilukeskus) on osoitettu tarkoituksenmukaisilla julkisten palveluiden merkinnöillä niiden säilymisen turvaamiseksi. Kokemäenjoen varteen on osoitettu olemassa olevat virkistyskohteet (4 kpl). Tervasmäessä oleva kuntopolku ja ampumarata siirtyvät muualle uuden asutuksen tieltä. Kuntoradalle on osoitettavissa paikka heti
asutuksen kyljessä samalla selännealueella ja ampumaradalle kauempana
asutuksesta entisen jäteaseman alueella. Tervasmäen alueelta on myös osoitettu Selkätietä pitkin yhteys Massin ulkoilualueelle. Selänteellä laajat metsäalueet on osoitettu alueina, joilla on erityistä ulkoilun ohjaamisen tarvetta.
Alueella olemassa olevia maa-ainesten ottamisalueita ei ole osoitettu
osayleiskaavassa maa-ainesten ottamisalueiksi, koska kunnan pitkän aikavälin maankäytön kehittämistavoitteet ovat ristiriidassa ottamistoiminnan kanssa. Kunnan tavoitteena on kehittää Tervasmäen alueita asumisen alueina ja
Selkätien ympäristöä ulkoiluun ja virkistykseen soveltuvana alueena, jolta on
yhteydet myös Ulvilan ja Nakkilan rajalla olevalle Massin seudullisesti merkittävälle virkistysalueelle.
Kokemäenjoen varren virkistyskohteet on osoitettu kaavakartalla kohdemerkinnällä. Kokemäenjoen rannat on osoitettu virkistysalueiksi tai maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joilla on erityistä ulkoilun ohjaamisen tarvetta. Lisäksi joelle on osoitettu melontareitti, venesatamat/ -valkamat/ veneen laskupaikat Ruskilaan, Arantilankosken alajuoksulle ja Penttalaan sekä matkailupalvelujen kohde Arantilankosken kupeeseen. Näillä merkinnöillä joen varren
virkistyskäytön mahdollisuudet tulevat turvattua.
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Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön
Kaavalla on pyritty osoittamaan arvokkaat peltoaukeat pääosin rakentamattomiksi, selkeästi vielä näkyvissä olevan maisemarakenteen säilymisen turvaamiseksi. Laajoille, avoimille peltoaukeille saa sijoittaa vain maataloutta
palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Avoimessa peltomaisemassa yksittäisenkin hankkeen maisemallisten vaikutusten arviointi on oleellista.
Merkittävimmät maisemavaikutukset kohdistuvat peltoalueiden reunoille keskustan eritasoliittymän kupeessa Papintien varren työpaikka- ja asuntoalueiden toteutuessa, Villilän kartanon eteläpuolisen pellon eteläosaan sijoittuvan
työpaikka-alueen toteutuessa ja Kokemäenjoen itäpuolella Viikkalan peltoalueen reunalle sijoittuvien asuntoalueiden toteutuessa. Esimerkiksi yhtenäinen
kattoväri ja kattomuoto sitoisi rakennukset toisiinsa kokonaisuudeksi avoimessa maisemassa. Valtatien varren yritysalueilla kannattaisi harkita myös
yhtenäisen julkisivumateriaalin määräämistä valtatien suuntaan tai rakennusten päätyjulkisivumateriaalin määräämistä yhtenäiseksi, jolloin alueesta muodostuisi harmoninen kokonaisuus, vaikka yrityksillä muuten on toimialakohtaisesti erilaisia tarpeita rakentamiselle. Yritysalueita asemakaavoitettaessa
voidaan myös ohjata ulkovarastoinnin sijoittamista tai vaatia sen kattamista,
mikä estäisi varastointialueiden kenttien sijoittamisen valtatien väylämaiseman suuntaan. Maisemavaikutusten minimoimiseksi ja riittävän yhtenäisen
rakentamistavan saavuttamiseksi kaavassa on annettu Papintien varren ja Villilän pellon rakentamiseen osoitetuille aluevarauksille /sy –määräys, joka
edellyttää rakentamistapaohjeiden laadintaa alueita asemakaavoitettaessa.
Viikkalassa uusi asuinrakentaminen tulee siirtämään taajamarakenteen reunaa pellon suuntaan, mutta pienimittakaavainen rakentaminen sopeutuu maisemaan puutarhojen kasvillisuuden avulla.
Villilän kartanon edustalle on osoitettu säilytettävä peltoalue Helsingin suuntaan. Se rajautuu uuteen työpaikka-alueeseen, jonka asemakaavoitukselle on
syytä asettaa erityisiä vaatimuksia rakentamisen sopeuttamiseksi maisemaan
ja yhtenäisen taajaman reunan muodostamiseksi rakentamisella ja kasvillisuudella. Uudisrakentaminen vähentää peltoaluetta, mutta ei merkittävästi
heikennä Villilän kartanon maisemakuvaa, sillä kartano sijoittuu noin 500 m
etäisyydelle uudesta työpaikka-alueesta eikä se ole havaittavissa yhtä aikaa.
Kartano on runsaan kasvillisuuden ympäröimä ja se erottuu maisemassa vasta lähietäisyydeltä valtatieltä 2 tarkasteltuna. Kartanolta säilyy vielä pitkiä
peltonäkymiä avoimeen maisemaan.
Papintien varren uudet rakentamisalueet muodostavat jo rakennettujen alueiden kanssa kokonaisuuden. Alueelta on mahdollista säilyttää kapeat näkymät
pappilalle (suojelukohde nro 50) ja asuinrakennukselle Vasara II (suojelukohde nro 58) yleiskaavassa osoitetun katualueen ja virkistysalueen avulla.
Taajaman laajenemisalueet sijoittuvat pääosin selänteille ja maisemallisesti
suojaisiin paikkoihin (pl. Viikkala). Keskustan läheisyydessä Pakkalassa ja
Kirkkoniitulla uusien asuntoalueiden toteutuminen muuttaa avointa maisematilaa rakennetuksi ympäristöksi.
Lähimaisema tulee muuttumaan merkittävimmin Tervasmäen asuntoalueiden
ja Ulvilan suuntaan toteutettavien teollisuusalueiden takia. Tervasmäen reunalla valtatien 2 läheisyydessä on jo nyt asuntoaluetta, eikä se häiritsevästi
vaikuta ympäröiviin peltomaisemiin. Etenkin Tervasmäessä uudet asunto- ja
teollisuusalueet vähentävät luonnontilaisen alueen määrää ja siten kaventavat
kasvien ja eläinten elinoloja. Myös maa- ja metsätaloustuotannon vähenevät
uudisrakentamisen tieltä.
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Taajamia ympäröivä luonto on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, millä on
haluttu korostaa pyrkimystä keskustataajaman kehittämiseen. Kokemäenjoen
varteen on osoitettu leirintäalue maatilan sivuelinkeinon mahdollistamiseksi.
Erityisesti ympäristöllisiä arvoja ja ulkoilun ohjaamisen tarvetta on Leistilänjärven maiseman reunavyöhykkeellä, nämä on turvattu kaavamääräyksin (MU
ja MY). Kokemäenjoen varret on osoitettu joko virkistysalueiksi tai maa- ja
metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joilla on erityisesti ulkoilun ohjaamisen tarvetta. Lisäksi luonnonympäristön arvoalueet on huomioitu kaavamerkinnöin
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeinä alueina laaditun luontoselvityksen mukaisesti. Myös luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 –verkostoon kuuluvat alueet on osoitettu kaavamerkinnöin ja suojelumääräyksin. Viheryhteystarpeita on paikoin osoitettu nuolimerkinnällä, jotta asemakaavaa suunniteltaessa ne otettaisiin huomioon viheralueina, joilla on merkitystä sekä ekologisina käytävinä että hulevesien hallinnan kannalta merkittävinä johtamisreitteinä.
Hajarakentaminen ohjataan kaavamääräyksin olemassa olevan rakennuskannan tai tiestön yhteyteen. Tällä turvataan kaavoituksen mahdollisuudet myös
tulevaisuudessa ja toisaalta turvataan myös maa- ja metsätalouselinkeinon
harjoittamisen mahdollisuuksia, kun maaseutua ei voida suunnittelematta
pirstoa yksittäisillä rakennushankkeilla. Osayleiskaavassa olemassa oleva haja-asutus on osoitettu asuntoalueina AP-2-merkinnöillä.

6.5.14

Vaikutukset pohjavesiin
Pohjavesialueille on laadittu pohjavesien suojelusuunnitelma (Ahomäki Ari,
Nakkilan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, 2008), johon kaavan
pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu.
Nakkilan taajamassa on kaksi vedenhankinnan kannalta merkittävää pohjavesialuetta (Haistila-Ravanni Anolassa ja Viikkala-Pirilä Viikkalassa), jotka on
osoitettu kaavakartalla tarkoituksenmukaisin suojelumerkinnöin ja kaavamääräyksin. Pohjavesialueille sijoittuville vedenottamoille ei ole määritelty kaukoja lähisuojavyöhykkeitä.
Viikkala-Pirilän pohjavesialueelle sijoittuu käytössä olevaa maa-ainesten ottamisaluetta, kaksi olemassa olevaa teollisuusyritystä (Sibelco Nordic Oy Ab;
nikkelikuonan jalostus ja varastointi sekä Skandi Steel konepaja), asutusta ja
maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. Pohjaveden virtaussuunta on kaakosta
luoteeseen. Pohjavesialueelle on osoitettu pienin toimenpitein kehitettävää
asumisen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat työtilat sallivaa aluetta
(ATY) 15 hehtaaria ja Viikkalantien pohjoispuolelle samalle kohtaa uutta pientalovaltaista asuntoaluetta (AP) 12 hehtaaria. Molemmat aluevaraukset sijoittuvat pohjaveden virtaussuunnassa vedenottamon alapuolelle (virtaussuunnat
esitetty pohjavesien suojelusuunnitelman kartassa kaavaselostuksen luvussa
3). Osayleiskaavassa pohjavesialueelle osoitetut uudet asumisen alueet on
tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. Asemakaavoituksen yhteydessä voidaan
antaa yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä pohjavesien suojelun näkökulmasta. Viikkalan eteläosassa sijaitsevalle Skandi Steel:n kohdalle on osoitettu
uutta teollisuusaluetta laajennusvaraksi hieman vajaa 4 hehtaaria.
Haistila-Ravannin pohjavesialueelle Anolassa on osoitettu olemassa oleva
maa-ainestenottoalue (EO), asutusta, olemassa olevat maatilat ja maa- ja
metsätalousvaltaisia alueita. Anolaan ei ole osoitettu uusia asuntoalueita tai
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muitakaan rakentamiseen tarkoitettuja aluevarauksia, mutta alueelle voi sijoittua vähän uutta asumista olemassa olevaa asutusta täydentäen.
Jätevesihuollon aiheuttamat riskit
Viikkalantien varren kiinteistöt on liitetty kunnan viemäriverkkoon asemakaava-alueen ulkopuolellakin aina Skandi Steelin konepajalle asti. Pohjavesialueella on kuitenkin edelleen viemäriverkkoon kuulumattomia kiinteistöjä. Uudet
asuntoalueet kasvattaisivat jo rakennetun kunnallistekniikan hyötykäyttöä,
vaikka verkostoa joudutaankin laajentamaan. Verkostoa laajennettaessa on
mahdollista saada muutamia verkoston ulkopuolisia kiinteistöjä keskitetyn jätevesihuollon piiriin. Viikkalassa on kaksi jätevedenpumppaamoa, joista itäisempi on pohjavesialueella (pohjaveden virtaussuunnassa vedenottamon alapuolella). Viemäriverkoston vuodot ja jätevedenpumppaamot aiheuttavat pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Ne sijoittuvat kuitenkin pohjaveden virtaussuunnassa vedenottamon alapuolelle.
Anolaan ei ole toteutettu kunnan viemäriverkostoa, mutta alue on todettu
kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa tarvealueena. Keskitetyn viemäriverkoston arvioidaan yleisesti olevan riskittömämpi vaihtoehto pohjavesivaikutusten näkökulmasta kuin kiinteistökohtaiset järjestelmät.
Öljysäiliöiden aiheuttamat riskit
Pohjavesialueella on todennäköisesti useita öljysäiliöitä, jotka aiheuttavat
pohjaveden laadun pilaantumisen riskin. Pohjavesialueella sijaitsevat säiliöt
voidaan kirjata öljysäilörekisteriin. Rekisteri on pidettävä ajan tasalla ja järjestettävä säiliöiden seurantatarkastukset. Mahdollisesti uusille rakennettaville
öljysäiliöille on rakennettava allastukset. Kaavamääräyksen mukaan pohjavesialueilla öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai katettuun
suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää.
Liikenteen aiheuttamat riskit
Viikkala-Pirilän pohjavesialueen kautta ja aivan vedenottamon vieritse kulkee
yhdystie 2440. Vuoden 2006 laskelmien mukaan Viikkala-Pirilän pohjavesialueen keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 1169 ajon./vrk. ja raskaan liikenteen 47 ajon./vrk. Pohjavesialueita halkovat tiet aiheuttavat pohjavesiriskin.
Tiestöä pitkin kuljetetaan mm. öljyä. Onnettomuustilanteissa haitallisia aineet
voivat päästä vedenottamoille maa-aineskuoppien hyvin vettä johtavien maaainesten läpi. Liikenteestä ja tienpidosta aiheutuvia pohjavesiriskejä ovat pakokaasupäästöt, vaarallisten aineiden, öljyjen ja kemikaalien kuljetukset ja
teiden kunnossapito. Liikenteen pääasiallisia päästöjä ovat rikkidioksidi, typen
oksidit, hiilivedyt ja lyijy. Maaperään pääsee myös pieniä määriä kuparia,
sinkkiä, rautaa, kadmiumia, kromia, kobolttia, mangaania ja PAH-yhdisteitä.
Osayleiskaavaratkaisu ei merkittävästi lisää liikennettä pohjavesialueella, kun
osoitetut uudet toiminnot ovat pääasiassa pientaloasutusta. Skandi Steelin
mahdollisesti laajentaessa toimintaansa (lähellä Nakkilan ja Harjavallan rajaa)
lisääntyy myös raskaan liikenteen määrä Viikkalantiellä. Tiestön kunnon ylläpidolla, valaistuksella, nopeusrajoituksilla ja näkyvyyden parantamisella voidaan edistää liikenneturvallisuutta ja suojellaan samalla myös pohjavesiä.
Maa- ja metsätalouden aiheuttamat riskit
Maa- ja metsätalouden toiminnoista riskejä pohjavedelle aiheuttavat rikkakasvien torjunta, lannoitus, muokkaus, hakkuut, ojitus ja energiapuun korjuu.
Nämä toiminnot lisäävät ravinteiden, kiintoaineksen, kivennäisaineksen ja
humuksen huuhtoutumista maaperään. Pohjavedessä näkyviä vaikutuksia
ovat: korkeat orgaanisen aineksen, fosforin, kloridin, nitraatin, kovuuden,
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metallien ja bakteerien määrät voivat lisääntyä. Torjunta-aineiden käyttö
saattaa aiheuttaa kemikaalien ja niiden hajoamistuotteiden esiintymistä maaperässä ja mahdollisesti myös pohjavedessä. Koneiden käyttö harvennus- ja
hakkuutyömailla rikkoo myös maannoskerrosta ja aiheuttaa polttoaine-, voitelu- tai hydrauliikkaöljyn vuotovaaran. Lannoitus voi lisätä liukoisten ravinteiden, kuten typen ja fosforin, sekä raskasmetallien ja bakteerien huuhtoutumista vesistöihin. Suurin ongelma on maaperään kerääntyvä typpi, joka hapettuu maaperässä nitraatiksi, joka puolestaan lisää pohjaveden happamuutta
kuluttamalla happea. Lannoituksissa tulee huomioida ajankohta, lannoituskohteen mukainen tekniikka ja lannoitteiden valinta. Peltojen lannoitus tulee
mahdollisuuksien mukaan suorittaa aina keväällä sulamiskauden päätyttyä eikä syys-talvikaudella, koska huomattava osa erityisesti syksyllä levitetystä
typestä huuhtoutuu syyssateiden ja kevätsulamisen aikana vesiuomiin ja
imeytyy pohjavesiin. Käytettyjen lannoitteiden määrän tulisi pohjautua ravinnetaseselvityksiin. Metsien lannoitus vedenhankintaan tärkeillä pohjavesialueilla ei ole suositeltavaa. Torjunta-aineina tulee käyttää vain Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymiä aineita (www.evira.fi).
Uusien eläinsuojien, lantavarastojen, kasvihuoneiden ja taimitarhojen sijoittamista pohjavesialueelle tulee välttää. Jos pohjavesialueille kuitenkin rakennetaan eläinsuojia, ne on sijoitettava vettä läpäisemättömälle maaperälle tai
rakennettava pohjaltaan täysin vesitiiviiksi. Lisäksi karjasuojien kuivalanta-,
virtsa- ja lietelantavarastoissa on oltava varastotilaa vähintään 12 kuukauden
varastointiaikaa varten. Varastot on rakennettava niin, ettei niistä voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa. Riskikohteissa voidaan tehostaa pohjaveden tarkkailua. Yleensä lietelantaa, virtsaa ja säilörehun puristenestettä ei levitetä pohjavesialueen pelloille. Kuivalannan levitys voidaan sallia pohjavesialueen reunavyöhykkeille, jos se on paksun savikerroksen peittämä. Mikäli
maaperätutkimusten perusteella alueella todetaan riittävän paksu savikerros
(> 2 m) ja maa viettää poispäin pohjavesialueesta ja vedenottamoista, lietelannan ja karjalannan levittäminen on mahdollista.
Maa-ainesten oton aiheuttamat riskit
Maa-ainesten otto keskittyy yleensä sora-alueille, jotka ovat myös parhaita
pohjavesivarastoja. Maa-ainesten otto ja siihen liittyvä toiminta vaarantaa
pohjavesiä monella tavalla, esimerkiksi koneiden ja polttoainesäiliöiden öljyvuodot, maantäyttö ja maannoksen häviäminen muuttavat pohjaveden määrää ja laatua. Maannoksen häviäminen vaikuttaa merkittävästi pohjaveden tilaan. Pitkäranta (2008) selvitti Porin seutukunnan maa-ainesten oton nykytilaa ja kunnostustarvetta vuosien 2006–2007 aikana. Selvityksen mukaan
Viikkalan-Pirilän pohjavesialueella sijaitsee 12 maa-ainesten ottoaluetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 28 ha, keskisyvyys 7–15 metriä ja vallitseva aines hiekkaa. Suurin osa pohjavesialueen maa-ainesten ottoalueista on
jälkihoitamattomia eikä niillä ole enää ottotoimintaa. Otto on yleensä aloitettu
ennen maa-aineslain voimaantuloa. Alueella on kaksi ottoaluetta, joiden kunnostustarve on kohtalaisen suuri ja yksi ottoalue, jonka kunnostustarve on
suuri (kuvat kaavaselostuksen luvussa 3). Maankaatopaikkoina toimivat entiset ottoalueet vaarantavat pohjaveden laadun. Pohjavesialueella on yksi voimassa oleva maa-ainesten ottolupa, joka mahdollistaa 13 000 m3 vuosioton.
Vuonna 2007 alueelta ei kuitenkaan otettu maa-aineksia. Maa-ainesten ottoalue on noin 300 metrin päässä Viikkalan vedenottamosta. Lisäksi alueella on
kotitarveottoa. Viikkalan pohjavesialueella vedenottamon pohjoispuolella sijaitsevan vanhan maa-ainesten ottoalueen kunnostustarve on mainittu Nakkilan kunnan pohjavesien suojelusuunnitelmassa. Ottoalueen kunnostustarve on
arvioitu suureksi, koska alueelle on tuotu puutarhajätettä ja roskia ja koska
alue sijaitsee 100 metrin päässä Viikkalan pohjaveden ottamolta. Vedenottamon luoteispuolella sijaitsevan ottoalueen kunnostamista tulee myös harkita,
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koska sinne tuodaan mineraalimaata ja se on alle 200 metrin päässä vedenottamolta.
Nakkilan kunnan maa-aineksen ottamisen yleissuunnitelmassa (Ylikoski,
1992) on annettu yleisohjeet myös kaava-alueella oleville tehostetun ottamisen alueille Viikkalaan ja Anolaan. Yleissuunnitelmassa annetuissa yleisohjeissa on mainittu, että kaivannon pohjan korkeusasema on pidettävä merkittynä
koko ajan, jotta voidaan noudattaa ja valvoa pohjaveden pinnan yläpuolella
säilytettävän viiden metrin suojaetäisyyttä. Maa-aineksen ottajan on oltava
tietoinen pohjaveden pinnan korkeudesta ottoalueella jatkuvasti. Pohjaveden
likaantumisriskin vähentämiseksi säilytetään voitelu- ja polttoainesäiliöt luonnollisen maanpinnan tasolla sellaisella alustalla, joka estää nesteiden pääsyn
maaperään vahinkotilanteessa. Myös työkoneet ajetaan yön ja viikonlopun
ajaksi
ylös
kaivannosta
luonnollisen
maanpinnan
tasolle.
Maaainesottoluvassa voidaan antaa yksityiskohtaisia määräyksiä tai rajoituksia
kaivuu- ja maansiirtotöiden suorittamiselle.
6.5.15

Vaikutukset maa- ja metsätalouteen
Taajamaa ympäröivät maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M) ja maatalousalueet (MT) tai maisemallisesti tärkeät pellot (MA). Elinkeinon harjoittamista
kaavamääräyksillä ei rajoiteta. Asemakaavoitettavaksi tarkoitetun alueen ulkopuolella asutus ohjataan olemassa olevan asutuksen tai tiestön yhteyteen.
Olemassa oleva asemakaavoittamaton haja-asutus on osoitettu omalla kaavamerkinnällään AP-2.
Kaavassa on jaoteltu lisäksi maa- ja metsätalousvaltaisia alueita niiden luonteen tai erityispiirteiden perusteella osoitettu erityistä ulkoilun ohjaamisen
tarvetta (MU) tai erityisiä ympäristöarvoja (MY) omaaviksi maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi. Maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on ulkoilun
ohjaamisen tarvetta (MU) tai erityisiä ympäristöarvoja (MY) rajoitetaan maaainesten ottoa kaavassa olevalla yleismääräyksellä.
Liikennehankkeiden toteutuksella tulee olemaan paikallista vaikutusta myös
maa- ja metsätalousalueisiin. Valtatien nelikaistaistamisen edetessä turvataan
maatalousajon liikkuminen rinnakkaistievarauksin.
Uudet asuntoalueiden ja teollisuusalueiden aluevaraukset vähentävät toteutuessaan etenkin metsätalousalueiden määrää noin 170 hehtaaria. Alueet tulevat toteutumaan vasta pitkän ajan kuluessa ja aluevarausten laajuudessa on
huomioitu vaihtoehtoiset toteutumismahdollisuudet.
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6.6

Kaavan suhde olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin

6.6.1

Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
30.11.2008.
Tarkistetut
tavoitteet
tulivat
voimaan
1.3.2009.
(www.ymparisto.fi/vat). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
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.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Nakkilan taajamaosayleiskaavassa:

1.
Toimiva aluerakenne

Rakentamisen aluevarausten harkitulla sijoittelulla ja liikenneverkon täydennyksillä
tuetaan paitsi paikallisen yhdyskuntarakenteen myös seudullisen aluerakenteen
toimivuutta laajentamalla yhdyskuntarakennetta seudun kaupunkikeskuksen Porin
suuntaan.
Etenkin valtatien 2 kehittämisen ja siihen liittyvien liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyiden huomioimisella Nakkilan keskustan osayleiskaavassa edistetään aluerakenteen toimivuutta ja pitkänmatkaisen liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.
Kunnan laajentuminen valtatien 2 länsipuolelle on perusteltavissa seudullisen rakenteen näkökulmasta. Selännealueella rakentaminen on maisemallisesti ja rakennettavuudeltaan edullisella paikalla. Lisäksi selännealueen metsäinen maasto on
haluttua asuinaluetta, mikä on kunnan kilpailuvaltti.

2.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

Osayleiskaava laajentaa yhdyskuntarakennetta valtatien 2 länsipuolelle. Laajentaminen edellyttää eritasoliittymän ja alikulkujen rakentamista, mikä osaltaan aiheuttaa kustannuksia. Eritasoliittymän toteuttamisen jälkeen laajennusalueet on kuitenkin tarkoituksenmukaista hyödyntää mahdollisimmat tiiviisti, jotta rakennettavaksi
tuleva infrastruktuuri pystytään hyödyntämään täysipainoisesti.
Kaavalla ohjataan myös nykyisten taajamien tiivistämiseen. Keskustaan ja Ruskilasta Tervasmäkeen on osoitettu yhdyskuntarakenteen tiivistämis-/eheyttämistarpeen
merkintä. Osa uusista asumisen aluevarauksista liittyy tiiviisti olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen. Uudet aluevaraukset laajentavat olemassa olevia verkostoja, laajennusalueen katuverkko voi toimia osittain valtatien rinnakkaisteinä. Tulevaisuuden laajenemistarpeita ja yhdyskuntarakenteen myöhempää kaavoitusta pyritään turvaamaan kaavakartassa esitetyin yhdyskuntarakenteen laajenemista kuvaavin nuolimerkinnöin.
Maa-ainesten ottoalueet tulisi tulevaisuudessa sijoittaa kauemmaksi asutuksen ja
yritysalueiden mahdollisista laajennusalueista. Maa-ainesten otolla arvioidaan olevan maa-aineslain 3 §:n mukaisia haittavaikutuksia taajaman lievealueella Leistilänjärven koillispuolella.

3.
Kulttuuri-

ja

luon-

Osayleiskaavalla osoitetaan tarvittavat suojelumerkinnät eikä uusia rakentamisen
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aluevarauksia osoiteta luonnonympäristön, maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteiden alueille, joiden muutoksensietokyky on heikko. Luonnonympäristön arvoalueet on osoitettu kaavakartalla ja ne jäävät rakentamattomiksi.
Etenkin Kokemäenjoen varret on luonnon monimuotoisuuden kannalta säilytettävää
aluetta ja osoitettu suurimmalta osaltaan maa- ja metsätalousvaltaisina alueina,
joilla on ulkoilun ohjaamisen tarvetta tai virkistysalueina. Leistilänjärven maisemaaluetta rajaava selänteen reuna on osoitettu maa- ja metsätalousalueena, jolla on
erityisiä ympäristöarvoja. Selkätien osalle on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista
aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamisen tarvetta, sillä on turvattu seudullinen ulkoilureitti.
Virkistyksen mahdollisuuksia lisätään kevyen liikenteen jatkuvan ja kattavan verkoston suunnittelulla. Taajaman ulkopuolelle osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla jokamiehen oikeuksiin perustuva virkistyskäyttö on mahdollista.

4.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Osayleiskaavassa osoitetaan seudullisesti merkittävät yhdysvesijohdot ja siirtoviemärit ja merkittävät johtolinjat. Uudet seudulliset kevyen liikenteen yhteydet ja
ulkoilureitin tarve Selkätiellä on osoitettu kaavamerkinnöin. Valtatien kehittämisessä tulee huomioida tarpeelliset rinnakkaistiet. Radan parannustöissä tulisi edistää
tasoristeysten turvallisuutta tai poistaa ne kokonaan.
Aluevarausten suunnittelussa huomioidaan kunnallistekniikan järjestäminen kustannustehokkaasti ohjaamalla aluevarausten toteuttamisjärjestystä.

5.
Helsingin seudun erityiskysymykset
6.
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

6.6.2

Hajarakentamisen ohjaamisella pyritään edistämään asumisen sijoittumista ensisijaisesti asemakaavoitetuille alueille.
- ei koske kaava-aluetta
- ei koske kaava-aluetta

Kaavan suhde maakuntakaavaan
Nakkilan taajamaosayleiskaava toteuttaa maakuntakaavan tavoitteita taajamarakenteen laajentamisen osalta, kun taajamarakennetta laajennetaan valtatien 2 länsipuolelle. Taajamaosayleiskaavan uusien asunto- ja yritysalueiden
varaukset sijoittuvat maakuntakaavan mukaisille taajamatoimintojen alueille
tai teollisuusalueille. Yleiskaavassa on huomioitu virkistysverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeet.
Yleiskaavassa on ydinkeskusta osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Yleiskaavassa on varauduttu keskustan laajentamiseen radan länsipuolelle, jolla
edesautetaan henkilöraideliikenteen toteutumisen mahdollisuuksia. Yleiskaavassa rata on osoitettu parannettavan ratana ja ydinkeskustaan ja myös Ruskilaan on osoitettu liikennepaikka. Nakkilassa asuu 1 km:n etäisyydellä nykyisestä rautatieasemasta 1616 asukasta ja 2 km:n etäisyydellä 3011 asukasta.
Ruskilassa 1 km:n etäisyydellä asuu 549 asukasta, 2 km:n etäisyydellä 783
asukasta (alle 1000 asukasta). Joukkoliikenteen kehittämisen edellytysten parantamiseksi keskustaan on osoitettu yhdyskuntarakenteen tiivistämis/eheyttämistarpeen merkintä. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on kuitenkin pitkälti kiinni yksityisten maanomistajien tavoitteista.
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Kuva 32. Ote ympäristöministeriön vahvistamasta maakuntakaavasta (ei mittakaavassa), maakuntavaltuuston hyv. 17.12.2009. Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus sinisellä.

Yleiskaavassa on osoitettu maakuntakaavassa olevat eritasoliittymät ja valtatien kehittäminen nelikaistaiseksi tieksi. Yleiskaavassa uutta työpaikka-aluetta
on osoitettu maakuntakaavan mukaisesti Villilän kartanon kaakkoispuolelle
radan ja valtatien väliselle alueelle. Tämä alue ja jo olemassa olevat Satakunnantien varren pääasiassa jo rakentuneet yritysalueet tukeutuvat yleiskaavassa osoitettuun valtatien 2 ja Suutarinmäentien liittymän selvitysalueeseen.
Liittymää ei ole osoitettu maakuntakaavassa, mutta sitä pidetään tarpeellisena keskustan liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden näkökulmasta.
Maakuntakaavassa ei ole huomioitu keskustan katuverkon kehittämistarpeita
valtatien parantamista suunniteltaessa. Nykyisellään Satakunnantien yritysalueiden liikenne kulkee kokonaisuudessaan keskustan Siltatien kautta. Tätä
ratkaisua on perusteltu liikenteellisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Yleiskaavassa on huomioitu maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät historialliset tielinjat.
Ruskilassa sijaitsevan kemikaaleja käyttävän/varastoivan tuotantolaitoksen
ympärille on yleiskaavassa osoitettu maakuntakaavan mukaisesti suojavyöhyke (500 m), jolla alueella tehtävistä kemikaaliriskille alttiiden toimintojen sijoittelusta on pyydettävä pelastusviranomaisen ja Tukesin lausunto. Alueelle
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ei tule osoittaa uutta pientalorakentamista ennen kuin riskiä aiheuttava toiminta on päättynyt. Myös Harjavallan teollisuuspuiston alueella toimii yrityksiä, joita koskee suojavyöhykkeen määräys maakuntakaavassa. Harjavallan
teollisuuspuiston suojavyöhyke (2000 m) ulottuu Nakkilan kunnan puolelle.
Leistilänjärven ja valtatien 2 väliselle selänteelle on yleiskaavassa osoitettu
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamisen tarvetta
sekä ulkoilureitti kohti Ulvilan Massin ulkoilualuetta. Näin seudulliset virkistyskäytön tarpeet on huomioitu yleiskaavatasolla. Taajamatoimintojen alueen
eteläpuolella oleva turpeenottoalue on osoitettu yleiskaavassa erityisalueena.
Yleiskaavassa osoitetaan seudullinen siirtoviemäri ja yhdysvesijohto, yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet sekä sähkönjakelun
kannalta merkittävät sähkönsiirtoreitit. Kokemäenjoen varteen on osoitettu
luonnonsuojelualueita ja virkistyskohteet. Maisemallisesti tärkeät pellot on
osoitettu MA-alueina, avoimina säilytettävinä maatalousalueina, ja maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kulttuurimaisemat on osoitettu viivarasterein.

7

OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Oikeusvaikutteinen osayleiskaava tulee ohjaamaan alueiden asemakaavoitusta ja asemakaavamuutoksia. Osayleiskaavan toteuttaminen voidaan aloittaa
kaavan saatua lainvoiman kuulutuksella noin kuukauden kuluttua valtuuston
päätöksestä valitusajan umpeuduttua.
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