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1. YLEISTÄ ASIAA KAAVOITUKSESTA

1.1 Kaavoituskatsaus
Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL).

MRL:n 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kun-
nassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-
asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Tässä kaavoituskatsauksessa esitellään lyhyesti perustietoja kaavoituksesta sekä
kerrotaan tietoja Nousiaisten kaava-asioista ja niiden käsittelyvaiheista sekä sellaisis-
ta päätöksistä ja muista toimista, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökoh-
tiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

1.2 Kaavoituksen ohjausvaikutus
Kaavoituksella (maankäytön suunnittelulla) ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamis-
ta. Tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologi-
sesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kunnat voivat myös laatia yhteisen
yleiskaavan. Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa
asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi.

Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskoh-
taisempien kaavojen laatimista. Ne voivat ohjata myös suoraan rakentamista ja muu-
ta maankäyttöä.

Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy maakuntakaavan. Kunnat laativat ja hyväksyvät
yleis- ja asemakaavat. Ranta-asemakaavan laatimisesta voi huolehtia myös maan-
omistaja. Ranta-asemakaavankin käsittely ja hyväksyminen kuuluvat kunnalle. Maa-
kuntakaavan ja kuntien yhteisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan vahvistaa ympäris-
töministeriö.

Lähde: Ympäristöministeriön Internet-sivut
www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus

1.3 Kansalaisen vaikutusmahdollisuudet
Jokainen voi vaikuttaa omaa elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja sitä kos-
kevaan päätöksentekoon. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on turvata kansa-
laisten tiedonsaanti maankäyttöä ja rakentamista koskevista asioista ja mahdollisuus
osallistua niiden valmisteluun. Tätä varten laissa on säännökset osallistumisesta
kaavojen valmisteluun, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitteluun
sekä kuulemisesta rakentamiseen liittyvissä lupamenettelyissä.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat maanomis-
tajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimia-
laa suunnittelussa käsitellään.
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Ajankohtaisista kaava-asioista saa tietoa kunnan kaavoituskatsauksesta. Kaavoituk-
sen alkamisesta ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdissä tai kaavoituskatsauksessa.

Yksittäisen kaavan valmistelun aikana:
- kaavoitustyön aloittamisesta eli vireille tulosta kuulutetaan
- kaavoitusmenettely käy ilmi kaavan laadinnan alussa laadittavasta osallistumis- ja

arviointisuunnitelmasta
- kaavaluonnos asetetaan yleensä nähtäville ja/tai sitä esitellään yleisötilaisuudes-

sa. Luonnoksen nähtävillä olon aikana voi jättää sitä koskevan kannanoton
- kaavaehdotus asetetaan virallisesti nähtäville yleensä 30 päivän ajaksi. Ehdotusta

vastaan voi jättää ehdotuksen nähtävilläolon aikana kirjallisen muistutuksen

Kunnan jäsenillä, eräillä yhteisöillä ja valtion viranomaisilla on oikeus hakea muutosta
kaavan hyväksymispäätökseen. Yleiskaavaa ja asemakaavaa koskevasta kunnan
päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeuteen. Maakuntakaavan ja kuntien yhteisen
yleiskaavan hyväksymisestä valitetaan ensi vaiheessa ympäristöministeriöön. Jatko-
valitukset tehdään Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Liite 1a ja 1b: Kaaviot kaavoitusprosesseista

2. KAAVOITUSJÄRJESTELMÄ

2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti 14.12.2017 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös
korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valta-
kunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteet on otettava huomioon ja niiden to-
teuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja val-
tion viranomaisten toiminnassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan alueiden käytön suunnitte-
lussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottami-
sesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti
kaikkea kaavoitusta.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta keskeisimpiä lakeja ovat
luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki, maa-aineslaki, rakennussuojelulaki,
muinaismuistolaki ja ympäristönsuojelulaki. Näissä laeissa säädetään muiden
tavoitteiden ohella myös suojelusta kyseisellä toimialalla ja asetetaan rajoituksia
ympäristön muuttamiselle. Näiden lakien huomioon ottaminen on kaavoituksen
lähtökohta.

2.2 Kolmitasoinen kaavoitusjärjestelmä

Kaavahierarkia
Suomessa kaavoitus perustuu kolmeen eri suunnittelutasoon.

Yleisesti: Ranta-alueilla:

Maakuntakaava Maakuntakaava
 I  I
Yleiskaava Rantayleiskaava
 I  I
Asemakaava Ranta-asemakaava
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Maakuntakaavoitus
Maakuntakaava (ent. seutukaava) on yleispiirteinen suunnitelma koko maakunnan tai
sen osa-alueen maankäytöstä. Maakuntakaava ohjaa alueensa kuntien kaavoitusta ja
maankäyttöä. Maakuntakaavan laatii Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen liitto.
Sen maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntakaavan ja kaavan vahvistaa ympäristö-
ministeriö.

Yleiskaavoitus
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäy-
tön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voi-
daan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset
alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja
muun maankäytön perustaksi (MRL 35 §). Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain
tai osa-alueittain, jolloin kaavan nimi on osayleiskaava.

Ranta-alueille laaditaan rantayleiskaavoja tai rantaosayleiskaavoja. Niissä keskeisenä
sisältönä on rantarakennusoikeuden osoittaminen, vapaa-alueiden järjestäminen se-
kä luonnon- ja maisemansuojelu.

Yleiskaavat ja rantayleiskaavat hyväksyy kunnanvaltuusto.

Asemakaavoitus
Asemakaavoitus (ent. rakennuskaavoitus) on yksityiskohtaisin suunnittelun taso.

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten
laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoi-
tuksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden,
kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskan-
nan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. (MRL
50 §)

Ranta-asemakaava on pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle
laadittava asemakaavan muoto. Ranta-asemakaava laaditaan yleensä maanomista-
jan aloitteesta.

Asemakaavat ja ranta-asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto.

3. VOIMASSA OLEVAT KAAVAT NOUSIAISTEN ALUEELLA

3.1 Maakuntakaava
Nousiaisten kunnan alueella maakuntakaavoitus kuuluu Varsinais-Suomen liitolle.

Ympäristöministeriö vahvisti 20.3.2013 Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien,
Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat, jotka muodostavat yhdessä Varsi-
nais-Suomen maakuntakaavan. Kyseessä on kokonaismaakuntakaava, joka kumosi
maakunnan alueella voimassa olleet seutukaavat.

Ympäristöministeriö vahvisti 9.9.2014 Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston
10.6.2013 kokouksessaan hyväksymän tuulivoimavaihemaakuntakaavan. Tuulivoi-
mavaihemaakuntakaava sai lainvoiman 29.1.2016, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi
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kaikki kaavaa koskeneet valitukset. Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu tuulivoima-
tuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. Tarve kaavan laadinnalle tulee kansallisista ja
maakunnallisista ilmasto- ja energialähtökohdista sekä valtakunnallisista alueiden-
käyttötavoitteista. Yksi tuulivoimatuotantoon soveltuva alue on osoitettu Nousiaisten
Paistanojan itäpuoliselle metsäalueelle.

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 Varsinais-
Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan. Hy-
väksymispäätöksestä on jätetty kaksi valitusta Turun hallinto-oikeuteen. Maakuntahal-
litus määräsi kokouksessaan 27.8.2018 vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan
ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lisätietoja:
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-
kaavoitus/voimassa-oleva-maakuntakaava

http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-
kaavoitus/maakuntakaava/taajamien-maankayton-palveluiden-ja-liikenteen-
vaihemaakuntakaava

Liite 2a ja 2b: Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta
Liite 2c: Ote Varsinais-Suomen Tuulivoimavaihemaakuntakaavasta
Liite 2d: Ote Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vai-
hemaakuntakaavasta

3.2 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 - kuntien yhteinen maankäyttöstrategia
Rakennemalli 2035 -työhön osallistuivat Turun kaupunkiseudun työssäkäyntialueen
14 kuntaa: Aura, Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Nou-
siainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Tarvasjoki ja Turku. Muista toimijoista mukana
olivat Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Rakennemallissa esitetään vuoteen 2035 ulottuvia alueellisia kehityskuvia koskien
asumista, työpaikka-alueita, kaupan ja palveluiden alueita, liikenneverkkoa, virkistyk-
sen ja vapaa-ajan alueita sekä yhdyskuntatekniikkaa. Rakennemallin on tarkoitus oh-
jata kuntien maankäyttöä yleispiirteisesti, vaikka se ei ohjaa kaavoitusta eikä raken-
tamista juridisesti. Luonteeltaan rakennemalli on siten kuntien yhteinen maankäyttö-
strategia. Rakennemallia on jatkossa tarkoitus käyttää maakunta- ja yleiskaavoituk-
sen pohjana.

Nousiaisten kunnanvaltuusto hyväksyi rakennemallin 11.6.2012.

Lisätietoja: http://www.turku.fi/rakennemalli2035

3.3 Yleiskaavat ja rakenneyleiskaava
Kunnan alueella on voimassa seuraavat yleiskaavatasoiset kaavat:

Oikeusvaikutteiset osayleiskaavat ja yleiskaavat
o Nummen läntisen alueen osayleiskaava, hyväksytty 25.9.2006
o Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava, hyväksytty 8.6.2015, lainvoima

29.12.2016

Kunnanvaltuuston hyväksymät osayleiskaavat
o Kirkonseudun osayleiskaava, hyväksytty 12.2.1987
o Valpperin osayleiskaava, hyväksytty 20.9.1993
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o Keskustan osayleiskaava, hyväksytty 13.6.1994

Liite 3: Osayleiskaava-alueet

Nousiaisten koko kunnan alueen kattava rakenneyleiskaava on hyväksytty kunnan-
valtuustossa 12.12.2011. Se on oikeusvaikutukseton. Rakenneyleiskaava toimii kun-
nan maankäytön strategisena välineenä ja oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen taus-
ta-aineistona osoittaen muun muassa mahdolliset seuraavaksi asemakaavoitettavat
asunto- ja yritysalueet.

Lisätietoja:
https://nousiainen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-paikkatieto/yleiskaava/

https://nousiainen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-
paikkatieto/rakenneyleiskaava/

3.4 Asemakaavat
Nousiaisiin on laadittu asemakaavoja vaiheittain usean vuosikymmenen aikana.
Asemakaavoitetuista alueista yksi on kirkolta noin kilometri Vahdon suuntaan. Muut
asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Nummella ja sen lähiympäristössä sekä Kaitarais-
ten alueella.
Voimassa olevat asemakaavat on koottu numeeriseksi asemakaavayhdistelmäksi.
Asemakaavojen yhdistelmä on selattavissa kunnan kotisivujen kautta seuraavasta
linkistä:

https://nousiainen.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-paikkatieto/kaavayhdistelma

3.5 Ranta-asemakaavat
Nousiaisten alueella sijaitsevien vesistöjen ranta-alueille ei ole laadittu ranta-
asemakaavoja.

4. VIREILLÄ TAI SUUNNITTEILLA OLEVAT KAAVOITUSHANKKEET

4.1 Maakuntakaavoitus

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 7.12.2015 käynnistää
Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan tarkistuksen. Kaava laaditaan vaihe-
maakuntakaavana, jossa käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten
luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit yhteen sovittaen ne maakunnallisesti arvokkai-
den luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen. Varsinais-Suomen
luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä ke-
väällä 2018. Kaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2019 alussa.

Lisätietoja:
http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-
kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava

4.2 Yleiskaavoitus
Nousiaisten kunnassa ei ole tällä hetkellä vireillä olevia yleiskaavahankkeita. Vuonna
1993 hyväksytyn Valpperin osayleiskaavan alueelle suunnitteilla olleen oikeusvaikut-
teisen osayleiskaavan laatimisesta on luovuttu. Asiaan palataan tarvittaessa myö-
hemmin.
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4.3 Asemakaavoitus

Kunnantalon asemakaavan muutos
Vuonna 2018 käynnistyneen asemakaavamuutoksen tarkoitus on osoittaa rakennus-
paikka uudelle liikuntahallille käytöstä poistetun kunnantalon alueelle. Alueelle voi-
daan sijoittaa tarpeen mukaan myös kunnan hallintotiloja. Kaava-alueeseen kuuluvat
myös kirjaston, Moisionrinne rivitaloyhtiön sekä hallintorakennuksena toimivan enti-
sen asuinrakennuksen kiinteistöt. Kaava on ehdotusvaiheessa kevään 2019 kulues-
sa.

Vuonna 2019 mahdollisesti vireille tulevat asemakaavat:

Henrikin koulualueen asemakaavoitus
Henrikin koulualuetta koskeva asemakaavan muutos ja kaavan laajennus koulun poh-
joispuolelle on suunnitelmissa käynnistää vuoden 2019 aikana. Kaavan tavoite on
mahdollistaa kolmekerroksisen Henrikin yhtenäiskoulun lisäosan rakentaminen.

Tekonurmikentän asemakaavoitus
Taloussuunnitelmaan vuodelle 2021 on varattu määräraha tekonurmikentän rakenta-
miseen. Avustushakemuksen kannalta kaavaprosessi on tarkoitus käynnistää hyvissä
ajoin, jotta avustuksen saaminen ei vaarannu kaavaprosessin keskeneräisyydestä
johtuen. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa tekonurmikentän rakentaminen. Kentän
koko on noin 95 m x 60 m. Tekonurmikentän kaavamuutoksen käynnistäminen on
mahdollista yhdistää myös Henrikin koulualueen asemakaavamuutokseen.

Vappulan päiväkodin kiinteistön asemakaavoitus
Kunnan on tarkoitus luovuttaa vuoden 2019 aikana määräalojen vaihdon yhteydessä
käytöstä poistetun Vappulan päiväkodin määräala yksityiselle maanomistajalle. Mah-
dollisen kaavan tavoitteena on muuttaa tiloista Mulja ja Kalliola erotettavat määräalat
kaavamerkinnästä YOS kaavamerkinnäksi AM (maatilojen talouskeskusten kortteli-
alue).

Moduulirakenteisen päiväkodin asemakaavoitus
Kunnalle on tarkoitus luovuttaa vuoden 2019 aikana määräalojen vaihdon yhteydessä
peltomaata Henrikin koulualueen takaa Kaitaraistentien yhteydestä. Mahdollisen kaa-
van tavoite on mahdollistaa moduulirakenteisen päiväkodin rakentaminen alueelle.
Päiväkodin koko on noin 400 m2. Lisäksi alueelle suunnitellaan pysäköintipaikkoja ja
autotieyhteyttä Kaitaraistentieltä.

Liite 4: Kaavoitusohjelma

5. ASEMAKAAVOJEN AJANMUKAISUUS

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmu-
kaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin niiden uusimiseksi (MRL 60 §). Lisäksi
asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys
taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää (MRL 51 §).

Ajanmukaisuuden arviointi tulee vastaan rakennuslupamenettelyssä, mikäli yli 13
vuotta vanhalle asemakaava-alueelle haetaan rakennuslupaa rakentamiseen, jolla on
alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä. Nousiaisissa kaa-
vojen ajanmukaisuus harkitaan tapauskohtaisesti ja asemakaavan muuttamiseen
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ryhdytään heti tarpeen vaatiessa. Tarvittaessa laaditaan arviointi esimerkiksi sopivan
kokonaisuuden muodostama alue kerrallaan.

6. RAKENNUSJÄRJESTYS

Nousiaisten kunnanvaltuusto hyväksyi Nousiaisten rakennusjärjestyksen 14.4.2014 ja
se tuli voimaan 24.6.2014. Uusi rakennusjärjestys kumosi 15.4.2002 hyväksytyn ra-
kennusjärjestyksen.

Lisätiedot:
https://nousiainen.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/
> Nousiaisten kunnan rakennusjärjestys

7. KUNNAN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2011-2020

Nousiaisten kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan maapoliittisen ohjelman 14.11.2011.

Maapoliittisessa ohjelmassa määritellään kunnan lähitulevaisuuden suuntaviivat kun-
nan omalle maapolitiikalle ja siihen kiinteästi liittyville eri toiminnoille. Ohjelman laati-
miseen osallistuivat luottamushenkilöt ja henkilöstö varsin kattavasti. Lisäksi eri kun-
talaisryhmien näkemyksiä kuultiin. Maapoliittisen ohjelman kehittämistarpeita ja toteu-
tumista seurataan säännöllisin väliajoin valtuustokausien viimeisen vuoden aikana ja
tarvittaessa sitä päivitetään.

Lisätiedot:
https://nousiainen.fi/paatokset-ja-hallinto/yleishallinto/
> Maapoliittinen ohjelma 2011-2020

8. MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET

Maankäyttösopimuksia tai kaavoitussopimuksia ei kunnassa ole valmisteilla.
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9. LISÄTIEDOT

9.1 Neuvonta kunnassa
Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvissä asioissa tietoja antavat
- kunnanjohtaja Teemu Heinonen, puh. 044 435 5555
- tekninen johtaja Jarmo Rauvola, puh. 044 435 5400

Kaavojen käsittelytilanteesta ym. hallinnollisista asioista tietoja antaa
- hallintojohtaja Riikka Liljeroos, puh. 044 435 5500

9.2 Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvää aineistoa ja lisätietoja

Ympäristöministeriö Puhelin 0295 020 900
Internet: www.ymparisto.fi

Alueiden käyttö, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
luonnonsuojelu, ympäristökeskus (ELY-keskus)
maantiet, puhelin 0295 022 500 (Turku)
elinkeinot Internet: www.ely-keskus.fi

Maakuntakaavoitus Varsinais-Suomen liitto
puhelin (02) 2100 900
Internet: www.varsinais-suomi.fi

Rakennussuojelu Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000
Internet: www.turku.fi/maakuntamuseo

Arkeologia Museovirasto
puhelin 0295 33 6000
Internet: www.nba.fi

Maanmittaustoimitukset Maanmittauslaitos
Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto
puhelin 029 530 1100
Internet: www.maanmittauslaitos.fi

Nousiaisissa 4.3.2019

NOUSIAISTEN KUNNANHALLITUS

LIITTEET
1a ja b:  Kaaviot kaavoitusprosesseista
2a ja b:  Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta
2c:   Ote Varsinais-Suomen Tuulivoimavaihemaakuntakaavasta
2d:    Ote taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakunta-

kaavasta
3:   Osayleiskaava-alueet
4:   Kaavoitusohjelma 2012-2020 (päivitys 2019)



YLEISKAAVAN LAADINTA JA KÄSITTELY LIITE 1a

yleiskaavan oikeusvaikutteisuudesta päättäminen:
oikeusvaikutteinen 42§, oikeusvaikutukseton 45§

yleiskaava vireille MRL 63§

rakennuskielto toimenpiderajoitus
MRL 38§ mukaisesti tai ei MRL 128§ mukaisesti tai ei

viranomaisneuvottelu kaavoitukseen ryhdyttäessä MRL 66§, MRA 18§

osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63§

kaavaluonnoksen laadinta
 - sisältövaatimukset MRL 39§ ja määräykset MRL 41§
 - esitystapa MRL40§, MRA 16§, MRA 17§

vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa (laatimisvaiheen kuuleminen) MRL 62§

kaavaehdotuksen osallisella mahdollisuus esittää ympäristö-
laadinta keskukselle neuvottelua osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman riittävyydestä MRL 64§

kunnanhallitus

nähtävillä olo vähintään 30 pv lausuntopyynnöt
MRL 65§, MRA 19§ MRA 20§

ilmoitusvelvollisuus MRA 19§ mukaisesti
jos kaava laaditaan suunnittelutarvealueelle
MRL 72§ tai MRL 137§ mukaisesti

muistutukset lausunnot

muistutusten ja lausuntojen käsittely

viranomaisneuvottelu MRL 66§, MRA 18§

lausuntojen ja muistutusten käsittely, tarkistukset kaavaan

kunnanhallitus hyväksyy

kunnanvaltuusto hyväksyy MRL 37§

ilmoittaminen kaavan hyväk- päätös nähtäville
symisestä MRL 67§, MRA 94§ KunL 63§, MRL 188§

muutoksenhakumahdollisuus valittamalla hallinto-oikeuteen MRL 188§, KunL

valituksen hylkääminen asian palauttaminen kunnanvalt.

muutoksenhakumahdollisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

valituksen hylkääminen asian palauttaminen kunnanvalt.

voimaantulo, kuuluttaminen MRA 93 §

kaavan lähettäminen tiedoksi viranomaisille MRA 95 §

MRL= Maankäyttö- ja rakennuslaki
MRA= Maankäyttö- ja rakennusasetus KunL= Kuntalaki



ASEMAKAAVAN LAADINTA JA KÄSITTELY LIITE 1b

kaavan vireilletulosta ilmoittaminen MRL63§

osallistumis- ja arvointisuunnitelma MRL 63§

tarvittaessa neuvottelu ympäristökeskuksen kanssa osallistumis- ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä MRL 64§

viranomaisneuvottelu kaavoitukseen ryhdyttäessä, jos kaava merkittävä
MRA 26§, MRL 66§

kaavaluonnoksen laadinta
 - sisältövaatimukset MRL54§ ja selostus MRA 25§
 - esitystapa 55§

vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa (laatimisvaiheen kuuleminen)
MRL 62§

kaavaehdotuksen laadinta

osallisella mahdollisuus esittää ympäristökeskukselle neuvottelua 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä MRL 64§

kunnanhallitus

nähtävillä olo vähintään 30 pv lausuntopyynnöt
(vähäinen ak-muutos väh. 14 pv) MRA 28§
MRL 65§, MRA 27§

ilmoitus kaava-alueen muistutukset lausunnot
maanomistajille 27§

viranomaisneuvottelu tarvittaessa muistutusten ja lausuntojen käsittely
MRA 26§, MRL 66§

kaavaehdotuksen laadinta: tarkistukset muistutusten ja lausuntojen perusteella
jos olennaisia muutoksia: uusi nähtävillä olo tai osallisten kuuleminen MRA 32§

kaavaehdotuksen laadinta

kunnanhallitus hyväksyy

kunnanvaltuusto hyväksyy
MRL 52§

ilmoittaminen kaavan hyväk- päätös nähtäville
symisestä MRL 67§, MRA 94§ KunL 63§, MRL 188§

muutoksenhakumahdollisuus valittamalla hallinto-oikeuteen MRL 188§, KunL

valituksen hylkääminen asian palauttaminen kunnanvaltuustoon

muutoksenhakumahdollisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

valituksen hylkääminen asian palauttaminen kunnanvaltuustoon

Voimaantulo, kuuluttaminen MRA 93 §

Kaavan lähettäminen tiedoksi viranomaisille MRA 95 §



 
 

LIITE 2a 
OTE VAHVISTETUSTA  MAAKUNTAKAAVASTA 

KUNNAN ETELÄOSA 
Tallennettu 19.12.2013 Varsinais-Suomen liiton Internet-sivuilta 
 
 
 



 
LIITE 2b 

OTE VAHVISTETUSTA MAAKUNTAKAAVASTA 
KUNNAN POHJOISOSA 

Tallennettu 19.12.2013 Varsinais-Suomen liiton  Internet-sivuilta 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE 2c 
OTE TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVASTA 

 Tallennettu 7.12.2016 Varsinais-Suomen liiton Internet-sivuilta  



LIITE 2d
OTE TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVASTA

Tallennettu 26.2.2019 Varsinais-Suomen liiton Internet-sivuilta
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NOUSIAINEN

KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2012-2020

Nousiaisten kaavoitusohjelma pohjautuu rakenneyleiskaavan, jossa on tarkasteltu kunnan
maankäytön tavoitteita ja tarpeita vuosina 2012-2020. Ohjelma sisältää kunnan asettaman
tavoitteellisen järjestyksen ja aikataulun maankäytön suunnittelulle. Ohjelmassa on alueittain
mainittu asemakaavoilla osoitettavan rakentamisen yleislinjaukset. Nämä tavoitteet saattavat
muuttua ohjelman toteutuksen aikana mm. kysynnän perusteella.

Keskustan ja Kirkonseudun osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2015. Osayleiskaava esit-
tää kunnan tärkeimmät rakentamisalueet ja ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta. Asemakaa-
vojen laatimisaikatauluun vaikuttavat nykyisten ja uusien alueiden toteutumisaste ja tonttien
kysyntä lähitulevaisuudessa. Tarpeen mukaan tarkistetaan myös nykyisten asemakaavojen
sisältöä kaavamuutoksin.

Tarkemmat tiedot ajankohtaisista kaavoitushankkeista julkaistaan joka vuosi kunnan kaavoi-
tuskatsauksessa.

YLEISKAAVOITUS

A  Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava
- Oikeusvaikutuksettomien, vuonna 1987 hyväksytyn Kirkonseudun osayleis-

kaavan ja vuonna 1994 hyväksytyn keskustan osayleiskaavan alueille on laa-
dittu oikeusvaikutteinen Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava.

- Nousiaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt Keskustan ja kirkonseudun
osayleiskaavan 8.6.2015. Osayleiskaava sai lainvoiman 29.12.2016 KHO:n
hylättyä osaa aluetta koskeneen valituksen.

B  Valpperin osayleiskaava
- Oikeusvaikutuksettoman, vuonna 1993 hyväksytyn Valpperin osayleiskaavan

alueelle on suunniteltu oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimista. Mahdol-
lista kaavoitusta varten on valmisteilla kyläaluetta koskeva kantatilatarkastelu.
Se sisältää mitoitusnormien laatimisen ja rakennusoikeuden määrittämisen.
Kaavan laatiminen on päätetty keskeyttää toistaiseksi vuonna 2019 ja kaavan
laadintaan palataan myöhemmin tarvittaessa. Rakentaminen voi edetä alueel-
la suunnittelutarveratkaisun kautta.

C  Nummen läntisen alueen osayleiskaava
- hyväksytty oikeusvaikutteisena vuonna 2006
- ei tarkistustarpeita, sisältyy kaavan A alueeseen

ASEMAKAAVOITUS

Asuntoalueet

1. Vuorenpään asemakaava
- alueen laajentaminen etelään
- laaditaan 2022-2024
- osoitetaan pääasiassa omakotitaloalueeksi
- tutkitaan vaihtoehtoja rivitalotonttien ja pienkerrostalotonttien osoittamiseen

2. Karhunperkon asemakaavan laajentaminen
- alueen laajentaminen etelään



- laaditaan 2022-2024
- osoitetaan pääasiassa omakotitaloalueeksi

3. Linnamäen asemakaavan laajentaminen
- alueen laajentaminen etelään
- laaditaan 2020-2022
- osoitetaan pääasiassa omakotitaloalueeksi

4. Kylävuoren asemakaava
- laaditaan 2021-2023
- osoitetaan pääasiassa omakotitaloalueeksi

Yritysalueet

5. Suden alueen asemakaava (Maskuntie)
- laaditaan 2020-2022
- alue osoitetaan pienimuotoiseen yritys-, tuotanto- ja varastotoimintaan sekä

niihin liittyvään asumiseen

6. Kaiselan yritysalueen asemakaava
- kaavaa ei ole tarkoitus laatia, koska maa-alueiden omistus on yksityisellä

7. Asemanseudun asemakaava
- alueen asemakaavaa on käsitelty vuonna 2018 ja todettu, että rakentaminen

voi ainakin 2-3 rakennuksen osalta edetä suunnittelutarveratkaisun kautta
- osoitetaan liike-, pienteollisuus- ja varastotoimintaan

LIITE: Kartta kaavoitettavista alueista

14.11.2011, päivitetty 25.2.2019

NOUSIAISTEN KUNTA
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NOUSIAINEN

päivitetty 23.1.2018
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