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MYNÄMÄEN KUNTA 

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Nihattulan asemakaavan muutos on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 

14.11.–13.12.2018.  

Kaavaluonnoksesta jätettiin nähtävilläoloaikana kaksi mielipidettä. 

Kaavaluonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Caruna 

Oy:n lausunnot. 

Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (12.12.2018) 

Vastine 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan Mynämäki - Vehmaa maan-

tielle on osoitettu kovin runsaasti suoria tonttiliittymiä, ja kaavamuutok-

sella niitä on tarkoitus osoittaa vielä lisää. Asemakaavoituksella liittymien 

määrää tulisi lisäämisen sijaan pyrkiä vähentämään ja jäsentämään 

kaava-alueen tieverkkoa niin, että tonteille ajo tapahtuisi tonttikatujen 

välityksellä. 

Kaavaehdotuksessa on osoitettu vain olemassa olevia tonttiliittymiä. Kar-

tanontien liittymä suoraan Mynämäki – Vehmaa maantielle suljetaan au-

toliikenteeltä ja kulku Kartanontielle tapahtuu uuden asemakaavakadun 

Ruotsinpellontien kautta. Nykyisen asemakaavan mukaisen Länsikadun 

liittymä Mynämäki – Vehmaa maantielle poistuu laadittavassa asemakaa-

vassa. 

 

Varsinais-Suomen liiton lausunto (8.1.2019) 

Vastine 

Varsinais-Suomen liitto ei antanut lausuntoa, koska sillä ei ollut kaava-

luonnoksesta huomautettavaa eikä se ole ristiriidassa Varsinais-Suomen 

maakuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa. Liitto toteaa kui-
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tenkin kommenttina, että luvun 2.2 voimassa olevat maakuntakaavamer-

kinnät ja -määräykset tulee täydentää mm. Taajamatoimintojen kehittä-

misen kohdealue -merkinnän ja sitä koskevien määräysten osalta. Maa-

kunta-kaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella voimassa, 

mutta se on syytä tunnistaa etenkin strategisten kehittämisperiaatemer-

kintöjen osalta, joita asemakaavaa ohjaavassa yleiskaavassa ei ole vielä 

huomioitu. 

Asemakaavan selostuksen lukua 2.2. on päivitetty kommentin mukaisesti. 

   

Caruna Oy:n lausunto (13.12.2018) 

Vastine 

Asemakaavan ehdotuksessa sallitaan muuntamon sijoittaminen puisto-

alueelle. 

 

Henkilöt A ja B, mielipide (2.12.2018) 

Vastine 

Mielipiteen jättäjät esittävät asemakaavassa osoitetun uuden kadun 

(Ruotsinpellontien) katkaisemista perusteena omakotialueen rauhoittami-

nen. Kaavaehdotukseen osa Ruotsinpellontiestä on osoitettu hidaskatuna, 

jotta ajoneuvojen nopeudet pysyisivät maltillisina.  

Tonttijakoa on muutettu ja viheralueita vähennetty kaavaehdotukseen. 

Tonttijakoa on suunniteltu ohjeellisena, ei sitovana. 

Ruotsinpellontien loppuosa on tässä kaavamuutoksessa kaavoitettu katu-

alueeksi, jotta se mahdollistaa myöhemmin mahdollisesti kaavoitettavan 

katuyhteyden Kotipellontielle ja edelleen Kirkkokadulle. 

Hidasteiden rakentaminen ei kuulu asemakaavamuutostyön yhteydessä 

ratkaistaviin asioihin. 

Luhtatien väli Virastotie – Asevelitie ei kuulu asemakaavamuutoksen 

suunnittelualueeseen. Luhtatietä ei ole suunniteltu omakotitaloalueen lä-

piajoliikenteen liikennemäärille. Suunnitellulla asemakaavaratkaisulla lii-

kenne Luhtatiellä välillä Virastotie – Asevelitie tulee osaltaan vähenemään 

perustettavan Ruotsinpellontien ansiosta.  
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