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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

MYNÄMÄEN KUNTA 

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Kortteleita 38, 58, 59, 140 ja 163, virkistysaluetta, maa- ja met-

sätalousaluetta, liikennealuetta sekä katualuetta. 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Korttelit 38, 57, 58, 59, 61, 62, 140 ja 163, virkistysaluetta, lii-

kenne- ja pysäköintialuetta sekä katualuetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 

Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen 

piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Bu-

dapest, Unkari). Mynämäen kunnan puolelta työtä on ohjannut tek-

ninen johtaja Vesa-Matti Eura. 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 28.6.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

on ollut nähtävillä 2.7. – 31.7.2018 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 14.11 - 13.12.2018 

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

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__2019 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen kunnan keskustan tuntu-

massa. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Suunnittelutyön tavoitteena on poistaa asemakaavassa alueelle 

osoitettu lounais-koillis-suuntainen maantievaraus ja osoittaa alu-

eelle osayleiskaavan mukaisesti katuyhteys. Tavoitteena on lisäksi 

osoittaa alueelle virkistysalueita oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 

mukaisesti, muuttaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
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korttelialuetta nykytilanteen mukaiseksi sekä päivittää kaava-alu-

eella olevia asemakaavoja muiltakin osin vastaamaan nykytilan-

netta. Kaava-alueelle muodostetaan lisää rivitalojen ja pientalojen 

rakennuspaikkoja. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 38, 58, 59, 140 ja 163, 

maa- ja metsätalousaluetta, virkistysaluetta, erityisaluetta, liiken-

nealuetta sekä katualuetta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 18 

hehtaaria. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääasiassa peltoaluetta ja ihmisen muovaamaa 

rakennettua ympäristöä. 

 

 

 

 

 

 

 

Näkymä Keskuskadun ja Kartanontien risteyksestä koilliseen. Edustalla kevyen 

liikenteen väylä. 
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Rakennettu ympäristö ja maisema 

Kaava-alueen länsiosassa on rakennettuna ammatillisen opetuksen 

rakennuksia, päiväkoti sekä vanha Mynämäen käsityökoulun paja-

rakennus. Kaava-alueen itäosassa on uusi palvelutalo. Kaava-alu-

eella on lisäksi asuinrakennuksia talousrakennuksineen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillisen opetuksen rakennuksia 

Päiväkoti 
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Palvelutalo 

Asutusta kaava-alueen pohjoisosassa 
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Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on runsaasti asutusta, ja 

keskustan palvelut sijaitsevat kaava-alueen läheisyydessä. 

Alueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita 

maisema-alueita. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Kaava-alueen länsiosassa on rakennettuna vanha Mynämäen käsi-

työkoulun pajarakennus. Rakennus on osoitettu alueella voimassa 

olevassa osayleiskaavassa seudullisesti merkittäväksi kulttuuriym-

päristökohteeksi. Kohde on osayleiskaavaselostuksen liitteen mu-

kaan ”Mynämäen käsityökoulun sementtitiilirunkoinen pajaraken-

nus vuodelta 1931. Tehty maatilahallituksen standardipiirustusten 

mukaan. Tontti lohkottu Ali-Hiilolasta vuonna 1927.” Kohde on ra-

kennushistoriallisesti ja ympäristöllisesti arvokas. 

 

Peltoaluetta kaava-alueen pohjoisosassa 
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Kaava-alueen etelä-/lounaisosassa kulkeva Keskuskatu on osoi-

tettu Keskusta-Asemanseudun osayleiskaavassa merkittäväksi his-

torialliseksi tielinjaksi (suuri postitie). 

Liikenne 

Keskuskadun keskimääräinen vuorokausiliikenne on 4557 

ajon./vrk (2017, lähde: Liikennevirasto). Nopeusrajoitus kaava-

alueella on 40 km/h. 

Keskuskadun varrella on kevyen liikenteen väylä. Peltoalueen ja 

pientaloalueen reunassa Kartanontieltä Asevelitielle asti kulkee 

päällystämätön kevyen liikenteen yhteys. 

Mynämäen käsityökoulun pajarakennus kuvattuna kaakosta 

(Kartanontieltä) 

Pajarakennus kuvattuna lounaasta 
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Maanomistus 

Kaava-alue on osittain yksityisessä ja osittain kunnan omistuk-

sessa. 

Työpaikat, palvelut 

Suunnittelualueella on ammatillisen opetuksen rakennuksia, päivä-

koti sekä palvelutalo. 

Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen keskustan palveluiden välittö-

mässä läheisyydessä. 

Vesihuolto 

Kaava-alue on liitetty kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Suunnittelualue kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakaavaan, joka 

on vahvistettu 20.3.2013. Maakuntakaavassa suunnittelualue on 

pääasiassa taajamatoimintojen aluetta (A). Alueen itäosa on kes-

kustatoimintojen aluetta (C 601). Keskuskatu on osoitettu yhdys-

tien tai -kadun merkinnällä, ja tien kohdalle on osoitettu ohjeellinen 

ulkoilureitti. Keskuskadun eteläpuolella kulkee vesihuoltolinja. 

Kevyen liikenteen yhteys pientaloalueen ja peltoalueen välissä 

(kuvattu Kartanontieltä itään) 
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Maakuntakaavassa on osoitettu merkittävä rakennetun ympäristön 

kokonaisuus sr 3439, jossa sijaitsee maakuntakaavan liitteen mu-

kaan ”Mynämäen käsityökoulun sementtitiilirunkoinen pajaraken-

nus vuodelta 1931, tehty maatilahallituksen standardipiirustusten 

mukaan. Tontti lohkottu Ali-Hiilolasta vuonna 1927.” Kohteen ar-

votus on seudullinen. 

Suunnittelualueella on voimassa lisäksi Varsinais-Suomen taaja-

mien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava, 

joka on tullut maakuntahallituksen päätöksellä voimaan 27.8.2018 

ennen, kuin se on saanut lainvoiman. Vaihemaakuntakaavassa 

suunnittelualue on pääasiassa taajamatoimintojen aluetta (A). Alue 

kuuluu myös taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueeseen. 

Kaava-aluetta koskevat taajamien maankäytön, palveluiden ja lii-

kenteen vaihemaakuntakaavassa seuraavat kaavamääräykset: 

 

 

 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Mynämäen kunnanvaltuuston 

26.1.2015 § 6 hyväksymä oikeusvaikutteinen Keskusta-Aseman-

seudun osayleiskaava ja Kanta-Mietoisten yleiskaavan tarkistus. 
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Kaava-alue osayleiskaavassa (rajattu keltaisella): 

 

Kaava-alue on osayleiskaavassa pientalovaltaista aluetta (AP), ri-

vitalovaltaista aluetta (AR), erillispientalovaltaista aluetta (AO), 

julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä virkistysaluetta 

(V). Alueelle on osoitettu seudullisesti merkittävä kulttuuriympä-

ristökohde sr 16. Kohde on osayleiskaavaselostuksen liitteen mu-

kaan ”Mynämäen käsityökoulun sementtitiilirunkoinen pajaraken-

nus vuodelta 1931. Tehty maatilahallituksen standardipiirustusten 

mukaan. Tontti lohkottu Ali-Hiilolasta vuonna 1927.” Kohde on ra-

kennushistoriallisesti ja ympäristöllisesti arvokas. 

Keskuskatu on osoitettu osayleiskaavassa merkinnällä yhdys-

tie/pääkatu sekä merkittävä historiallinen tielinja, suuri postitie. 

Kaava-alueelle on lisäksi osoitettu ohjeellinen kokoojakatu. Kaa-

vassa on osoitettu nykyiset tiet ja linjat, ohjeelliset kevyen liiken-

teen reitit, ohjeellinen uusi kevyen liikenteen reitti sekä ohjeellinen 

uusi ulkoilureitti. 

Kaava-aluetta koskevat osayleiskaavassa seuraavat kaavamää-

räykset: 

 

 

 

Ote Keskusta-Asemanseudun osayleiskaavasta 
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Asemakaava 

Kaava-alueella on voimassa useita asemakaavoja. Alueen länsi-

osassa on voimassa Ruotsinpellon rakennuskaava, joka on hyväk-

sytty 9.2.1976. Kaava-alue on kaavassa opetustoimintaa palvele-

vien rakennusten korttelialuetta (YO), maatalousaluetta (M), istu-

tettavaa puistoaluetta (PI) sekä kauttakulku-, sisääntulo- ja ohi-

tustietä vieri-, suoja- ja näkemäalueineen (LT). Istutettavalle puis-

toalueelle on osoitettu ohjeellinen leikkikenttäalue (UL). Alueen 

lounaisosassa on voimassa Kuivelan alueen rakennuskaava ja ra-

kennuskaavan muutos, joka on hyväksytty 20.12.1991. Kaava-

alue on kaavassa asuinpientalojen korttelialuetta (AP), puistoa 

(VP) sekä rakennuskaavatietä (kokoojatie). Osalla kaava-aluetta 

on voimassa Keskustan rakennuskaava ja rakennuskaavan muu-

tos, joka on hyväksytty 19.10.1987. Kaava-alue on kaavassa 

yleistä tietä vierialueineen (LYT). Osalla aluetta on voimassa Ra-

kennuskaavan muutos keskustan, Nihattulan ja Ruotsinpellon ra-

kennuskaava-alueilla, joka on hyväksytty 2.1.1992. Kaava-alue on 

voimassa olevassa kaavassa asuinpientalojen korttelialuetta (AP), 

rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta 
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(AR), puistoa (VP), yleistä tietä vierialueineen (LYT), rakennuskaa-

vatietä sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua tietä (pp). 

Ote asemakaavayhdistelmästä: 

 

Rakennusjärjestys 

Mynämäen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 5.7.2012. 

Kaavan pohjakartta 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavan 

pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Mynämäen seurakunta on ollut aloitteellinen asemakaavan muut-

tamiseksi. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Osalliset ja vireille tulo 

Kaavatyön osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitel-

massa (liite 2). 

Asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on tehty päätös Mynä-

mäen kunnanhallituksessa 25.6.2018 § 148. 

Kaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu 28.6.2018. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 2.7.–

31.7.2018 välisen ajan Mynämäen kirjastossa sekä kunnan verk-

kosivujen ilmoitustaululla. Nähtävilläoloaikana tuli yksi mielipide 

kaavatyön osalliselta. Mielipiteessä toivottiin, että kaavassa pois-

tetaan maantievarauksen lisäksi myös Länsikadun suunniteltu yh-

teys Keskuskatuun ja että Länsikadun nykyiset yhteydet Keskus-

katuun (Vehmaantiehen) hyväksytään. Mielipiteessä esitettiin, että 

muutos parantaa asemakaavamuutoksen tavoitteiden mukai-

sesti myös korttelien 142 ja 163 yksityisyyttä ja rakentamismah-

dollisuuksia, kun ei tule häiritsevää läpimenoliikennettä. 

Kaavan laatijan vastine mielipiteeseen: 

Voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu, toteutumaton katu-

yhteys Länsikadulta Keskuskadulle poistetaan kaavamuutoksessa. 

Kaavamuutoksessa osoitetaan lisäksi asianmukaiset Keskuskadulle 

sallittavat liittymät. 

Kaavaluonnos 

Mynämäen kunnanhallitus on käsitellyt 31.10.2018 päivätyn kaa-

valuonnoksen kokouksessaan 5.11.2018. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 14.11.-13.12.2018 välisen ajan.  
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Kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin on laa-

dittu vastineet (liite 5). 

Kaavaehdotus 

Mynämäen kunnanhallitus on käsitellyt 23.1.2019 päivätyn kaava-

ehdotuksen kokouksessaan __.__.2019. 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.-__.__.2019 välisen ajan. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksessa on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta 

(AO), asuinpientalojen korttelialuetta (AP), rivitalojen ja muiden 

kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR), palveluraken-

nusten korttelialuetta (P), yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), 

puistoa (VP), yleisen tien aluetta (LT), yleinen pysäköintialue (LP) 

sekä katualuetta. 

Kaavaratkaisu on alueella voimassa olevan oikeusvaikutteisen 

osayleiskaavan tavoitteen mukainen. 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 18,3 hehtaaria. 

Kaavamuutoksessa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 

29.000 k-m². Rakennusoikeutta tulee kaavamuutoksella lisää noin 

7.900 k-m². 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 
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Kaavassa on annettu määräyksiä koskien mm. rakennusoikeutta, 

kerroslukua, pihajärjestelyitä ja pysäköintipaikkoja. 

Virkistysalueet 

 

 

Liikenne- ja katualueet 

 

Kadut 

Kaavamuutoksessa poistetaan asemakaavassa osoitettu 

maantievaraus. Lisäksi kaavassa poistetaan Länsikadun ja Keskus-

kadun välinen toteutumaton katuyhteys. 

Kaavassa osoitetaan uusi poikittainen katuyhteys (Ruotsinpellon-

tie). Lisäksi kaavassa osoitetaan Kartanontien jatke uutena kadun 

osana liittyen Ruotsinpellontiehen. Kartanontien liittymä Vehmaan-

tielle suljetaan ja vanhan liittymän kohdalta sallitaan vain kevyen-

liikenteen kulku. 

Ruotsinpellontie osoitetaan asemakaavassa osaksi hidaskatuna.  

Kartanontien ja Länsikadun katutilavarauksia on lisäksi tarkennettu 

vastaamaan nykytilannetta. 
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4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksessa osoitetaan yhteensä 19 erillispientalojen ra-

kennuspaikkaa (AO). Rakennuspaikoista osa on uusia rakennus-

paikkoja (10 kpl), ja osa on (yksi rakennettu ja kaksi rakentama-

tonta) asuinpientalojen rakennuspaikkoja. 

Kaavassa osoitetaan lisäksi viisi asuinpientalojen rakennuspaikkaa 

(AP), joista yksi on uusi rakennuspaikka. Kaavassa muutetaan li-

säksi voimassa olevan kaavan mukaisia asuinpientalojen rakennus-

paikkoja erillispientalojen rakennuspaikoiksi. Korttelin 58 rivitalo-

jen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen käyttö-

tarkoitusta ei muuteta. 

Kaava-alueen rakentumisen myötä alueen asukasmäärä kasvaa 

jonkin verran. 

Kaavaratkaisu on alueella voimassa olevan oikeusvaikutteisen 

osayleiskaavan tavoitteen mukainen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue sijoittuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. 

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. 

Korttelin 59 jo rakentuneen palvelutalon kohdalle osoitetaan kaa-

vassa palvelurakennusten korttelialuetta. Korttelin 38 päiväkodin 

kohdalle osoitetaan lähipalvelurakennusten korttelialuetta. 

Liikenne 

Kaavamuutoksessa poistetaan asemakaavassa osoitettu lounais-

koillis-suuntainen maantievaraus ja osoitetaan alueelle oikeusvai-

kutteisen osayleiskaavan mukaisesti uusi poikittainen katuyhteys. 

Kaavamuutoksessa poistetaan lisäksi Länsikadun ja Keskuskadun 

välinen toteutumaton katuyhteys. 

Kartanontien ja Pöyköntien katutilavarauksia sekä katu- ja 

liikennealueiden ajoneuvoliittymien sijaintia tarkennetaan lisäksi 

vastaamaan nykytilannetta. 



Nosto Consulting Oy  21 (23) 

Mynämäki: Nihattulan asemakaavan muutos 

Kaavaselostus, Versio 1.0  23.01.2019 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja. 

Osayleiskaavassa seudullisesti merkittäväksi kulttuuriympäristö-

kohteeksi osoitettu vanha Mynämäen käsityökoulun pajarakennus 

on osoitettu kaavamuutoksessa suojeltavaksi rakennukseksi (sr-

1). Kaavamääräyksen mukaisesti alueella olevaa rakennusta ei saa 

purkaa, ja rakennuksessa tehtävien muutos- tai korjaustoimenpi-

teiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen, 

kulttuurihistoriallinen tai kyläkuvan kannalta merkittävä luonne 

säilyy. Kaavamuutoksella varmistetaan siten seudullisesti merkit-

tävän kulttuuriympäristökohteen säilyminen jatkossakin. Kiinteistö 

Käsityökoulu 503-433-3-18 sijoittuu nykyisin yleisen tien alueelle. 

Kiinteistön alue osoitetaan kaavamuutoksessa yleisten rakennus-

ten korttelialueeksi (Y). 

Keskuskatu on osoitettu Keskusta-Asemanseudun osayleiskaa-

vassa merkittäväksi historialliseksi tielinjaksi (suuri postitie). Kaa-

vamuutoksesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia historiallisen tien 

kannalta. Kaavamuutoksessa osoitetaan toteutumattoman, Kes-

kustakadun kanssa risteävän lounais-koillis-suuntaisen maantieva-

rauksen ja kohdalle katuyhteys. Kaavamuutoksessa ei muuteta 

Keskuskadun linjausta. 

Tekninen huolto 

Kaava-alue on liitettävissä kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. 

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia tekniseen huol-

toon. 

Sosiaalinen ympäristö ja virkistys 

Kaavassa osoitetaan virkistysalueita osayleiskaavan mukaisesti. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi 

huomioida kaavamuutoksen laadinnassa. Alueella ei myöskään ole 

erityisiä maisema-arvoja. Kaava-alueen maisema tulee kaavamuu-

toksen myötä muuttumaan, sillä osa avoimista peltoalueista muut-

tuu rakennetuksi ympäristöksi. 

Kaavan yleisissä määräyksissä on ohjattu mm. pihajärjestelyitä 

sekä rakennusten sijoittelua. Rakennuspaikan rakentamattomat 
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osat, joita ei käytetä ajoteinä eikä pysäköintiin, on pidettävä hoi-

dettuina ja istutettuina. Alueella ei myöskään sallita ulkovarastoin-

tia, joka ei ole aitaamalla näkösuojattu. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

Liikenneturvallisuus 

Liikennemäärät alueella kasvavat kaavan toteutumisen ja uusien 

rakennuspaikkojen rakentumisen myötä jonkin verran. Kaavamuu-

toksella ei ole kuitenkaan merkittäviä vaikutuksia liikenneturvalli-

suuteen. 

Vaikutukset yritystoimintaan 

Kaavan toteuttamisella ja sitä seuraavalla rakentamisella on het-

kellisesti positiivinen yritysvaikutus. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavamuutoksella ei ole muita merkittäviä vaikutuksia. 
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaava-

selostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on 

kuulutuksella saanut lainvoiman. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Mynämäen 

kunta. 
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