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

1. Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen kunnan keskustan tuntumassa.  

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 38, 58, 59, 140 ja 163, maa- ja 
metsätalousaluetta, virkistysaluetta, erityisaluetta, liikennealuetta sekä ka-
tualuetta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 18 hehtaaria. 

Kaava-alue on osittain yksityisessä ja osittain kunnan omistuksessa. 

Kaavamuutosalueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavamuutosalueen ohjeellinen rajaus: 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin peltoaluetta sekä ihmisen muovaamaa raken-
nettua ympäristöä. 

Rakennettu ympäristö 

Kaava-alueen länsiosassa on rakennettuna ammatillisen opetuksen raken-
nuksia, päiväkoti sekä vanha Mynämäen käsityökoulun pajarakennus. 
Kaava-alueen itäosassa on uusi palvelutalo. Kaava-alueella on lisäksi asuin-
rakennuksia talousrakennuksineen. 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on runsaasti asutusta, ja keskus-
tan palvelut sijaitsevat kaava-alueen läheisyydessä. 

Maakuntakaava 

Suunnittelualue kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakaavaan, joka on vah-
vistettu 20.3.2013. 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti maakuntakaavassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on pääasiassa taajamatoimintojen alu-
etta (A). Alueen itäosa on keskustatoimintojen aluetta (C 601). Keskuskatu 
on osoitettu yhdystien tai -kadun merkinnällä, ja tien kohdalle on osoitettu 
ohjeellinen ulkoilureitti. Keskuskadun eteläpuolella kulkee vesihuoltolinja. 

Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta 
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Maakuntakaavassa on osoitettu merkittävä rakennetun ympäristön koko-
naisuus sr 3439, jossa sijaitsee maakuntakaavan liitteen mukaan ”Mynä-
mäen käsityökoulun sementtitiilirunkoinen pajarakennus vuodelta 1931, 
tehty maatilahallituksen standardipiirustusten mukaan. Tontti lohkottu Ali-
Hiilolasta vuonna 1927.” Kohteen arvotus on seudullinen. 

Kaava-aluetta koskevat maakuntakaavassa seuraavat kaavamääräykset: 

 

 

 

 

 

 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihe-
maakuntakaava hyväksyttiin 11.6.2018 ja maakuntahallitus on päätöksel-
lään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saa-
nut lainvoiman. 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti vaihemaakuntakaavassa: 
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Kaava-aluetta koskevat vaihemaakuntakaavassa seuraavat kaavamääräyk-
set: 

 

 

 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Mynämäen kunnanvaltuuston 26.1.2015 
hyväksymä oikeusvaikutteinen Keskusta-Asemanseudun osayleiskaavan ja 
Kanta-Mietoisten yleiskaavan tarkistus. 

Kaava-alue osayleiskaavassa (rajattu keltaisella): 
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Kaava-alue on osayleiskaavassa pientalovaltaista aluetta (AP), rivitaloval-
taista aluetta (AR), erillispientalovaltaista aluetta (AO), julkisten palvelujen 
ja hallinnon aluetta (PY) sekä virkistysaluetta (V). Alueelle on osoitettu seu-
dullisesti merkittävä kulttuuriympäristökohde sr 16. Kohde on osayleiskaa-
vaselostuksen liitteen mukaan ”Mynämäen käsityökoulun sementtitiilirun-
koinen pajarakennus vuodelta 1931. Tehty maatilahallituksen standardipii-
rustusten mukaan. Tontti lohkottu Ali-Hiilolasta vuonna 1927.” Kohde on 
rakennushistoriallisesti ja ympäristöllisesti arvokas. 

Keskuskatu on osoitettu osayleiskaavassa merkinnällä yhdystie/pääkatu 
sekä merkittävä historiallinen tielinja, suuri postitie. Kaava-alueelle on li-
säksi osoitettu ohjeellinen kokoojakatu. Kaavassa on osoitettu nykyiset tiet 
ja linjat, ohjeelliset kevyen liikenteen reitit, ohjeellinen uusi kevyen liiken-
teen reitti sekä ohjeellinen uusi ulkoilureitti. 

 
Kaava-aluetta koskevat osayleiskaavassa seuraavat kaavamääräykset: 
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Asemakaava 

Kaava-alueella on voimassa useita asemakaavoja. Alueen länsiosassa on 
voimassa Ruotsinpellon rakennuskaava, joka on hyväksytty 9.2.1976. 
Kaava-alue on kaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten kortteli-
aluetta (YO), maatalousaluetta (M), istutettavaa puistoaluetta (PI) sekä 
kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitustietä vieri-, suoja- ja näkemäalueineen 
(LT). Istutettavalle puistoalueelle on osoitettu ohjeellinen leikkikenttäalue 
(UL). Alueen lounaisosassa on voimassa Kuivelan alueen rakennuskaava ja 
rakennuskaavan muutos, joka on hyväksytty 20.12.1991. Kaava-alue on 
kaavassa asuinpientalojen korttelialuetta (AP), puistoa (VP) sekä rakennus-
kaavatietä (kokoojatie). Osalla kaava-aluetta on voimassa Keskustan ra-
kennuskaava ja rakennuskaavan muutos, joka on hyväksytty 19.10.1987. 
Kaava-alue on kaavassa yleistä tietä vierialueineen (LYT). Osalla aluetta on 
voimassa Rakennuskaavan muutos keskustan, Nihattulan ja Ruotsinpellon 
rakennuskaava-alueilla, joka on hyväksytty 2.1.1992. Kaava-alue on voi-
massa olevassa kaavassa asuinpientalojen korttelialuetta (AP), rivitalojen 
ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR), puistoa (VP), 
yleistä tietä vierialueineen (LYT), rakennuskaavatietä sekä jalankululle ja 
polkupyöräilylle varattua tietä (pp). 

 
Ote asemakaavayhdistelmästä: 

 

Rakennusjärjestys 

Mynämäen kunnassa on voimassa 5.7.2012 voimaan tullut rakennusjärjes-
tys. 
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Kaavan pohjakartta 

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

2.2 Tavoite 

Suunnittelutyön tavoitteena on poistaa asemakaavassa alueelle osoitettu 
lounais-koillis-suuntainen maantievaraus ja osoittaa alueelle osayleiskaa-
van mukaisesti katuyhteys. Tavoitteena on lisäksi osoittaa alueelle virkis-
tysalueita oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaisesti, muuttaa opetus-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta nykytilanteen mukaiseksi 
sekä päivittää kaava-alueella olevia asemakaavoja muiltakin osin vastaa-
maan nykytilannetta. Kaava-alueelle muodostetaan lisää rivitalojen ja pien-
talojen rakennuspaikkoja. 

2.3 Kaavan vaikuttavuus 

Laadittavalla asemakaavan muutoksella ei arvioida olevan sellaisia vaiku-
tuksia, että ne koskisivat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asi-
oita tai että ne olisivat valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kan-
nalta tärkeitä. 

2.4 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan nykytilanneselvitys. 

2.5 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

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

Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Maankäyttösopimus 

Suunnittelualue on osittain yksityisessä ja osittain kunnan omistuksessa. 

Kaava-alueen toteuttamisesta on tarkoitus sopia maankäyttösopimuksella 
maanomistajien ja Mynämäen kunnan kesken sen jälkeen, kun kaavaluon-
nos on ollut julkisesti nähtävillä. 
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4. Osalliset 

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

 

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin:  

- suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat 
sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 
- Mynämäen kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee 
- viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, 
Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
- Caruna Oy 

5. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Heinäkuu 2018: Asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja nähtäville 
kunnanvirastossa sekä internet-sivuilla, ilmoitus 
kunnan ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön osalli-
sille. 

Marraskuu 2018: Kaavan valmisteluaineisto nähtäville. Aineisto pide-
tään kunnassa nähtävillä 30 päivää, jonka aikana 
osalliset saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipi-
teensä, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan 
huomioon. Kunta ilmoittaa kaava-aineiston nähtä-
villä olosta kirjeitse kaikille osallisille ja kunnan vi-
rallisissa ilmoituslehdissä. Kaavaluonnoksesta kunta 
pyytää tarvittaessa lausunnot viranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Helmikuu 2019: Kaavaehdotus nähtäville. Kunta asettaa kaavaehdo-
tuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa 
siitä osallisille sekä kuuluttaa kunnan virallisissa il-
moituslehdissä, jolloin osalliset voivat tehdä vielä 
muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuk-
sesta pyydetään tarpeelliset viranomaisten lausun-
not.  

 Muistutuksista ja lausunnoista laaditaan yhteenve-
dot ja vastineet. Muistutuksen tehneille, jotka ovat 
ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan 
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perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 
(MRL 65§). Mikäli ehdotusta olennaisesti muutetaan 
nähtävillä olon jälkeen, asetetaan tarkistettu ehdo-
tus uudelleen nähtäville. 

 

 

Hyväksymisvaihe 

Toukokuu 2019: Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-
mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-
taa Turun hallinto-oikeuteen. 

 

6. Yhteystiedot 

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

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 
puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

projektipäällikkö, insinööri (AMK) Antti Siirava 
puh. 045 634 2283, antti.siirava@nostoconsulting.fi 
 
Nosto Consulting Oy 
Brahenkatu 7, 20100 TURKU 
 
Mynämäen kunta: 

Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura 
puh. 050 585 6772, vesa-matti.eura@mynamaki.fi 

Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki 

7. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

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