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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 

Kaava-alue sijaitsee Mynämäen kunnassa Roukkulin alueella noin kolme ki-
lometriä kuntakeskuksesta kaakkoon. 

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Roukkulin teollisuusaluetta 
ja teollisuusalueen länsipuolella sijaitsevia metsäalueita. Kaava-alue muo-
dostuu kahdesta osa-alueesta. 

Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja osittain kunnan omis-
tuksessa. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,8 hehtaaria. (muokattu 8.8.2019) 

 
Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja 
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Kaava-alueen ohjeellinen rajaus: 

  

 

 
Kaava-alueen ohjeellinen rajaus ilmakuvassa: 

  

 

 

Lähde: Maanmittauslaitos, taustakarttasarja 

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

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin metsäaluetta. (muokattu 8.8.2019) 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on rakentamatonta. (muokattu 8.8.2019) 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakunta-
kaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsinais-Suomen maa-
kuntakaavaa. 

Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta 
(M). Alueen läheisyyteen on myös osoitettu teollisuustoimintojen alue t 604 
”Mynämäen Roukkulin oleva teollisuusalue”. 
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Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Mynämäen kunnanvaltuuston 26.1.2015 § 
6 hyväksymä Keskusta-Asemanseudun osayleiskaavan ja Kanta-Mietoisten 
yleiskaavan tarkistus. 
 
Ote Keskusta-Asemanseudun osayleiskaavan tarkistuksesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemakaavan laajennusalue on osayleiskaavassa uutta ja olennaisesti 
muuttuvaa aluetta, joka on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP-2). Alueelle saa 
sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia. 
Kaavamuutosalue on osayleiskaavassa työpaikka-aluetta (TP). Suunnittelu-
alue on asemakaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta. 
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Asemakaava 

Pääosalla suunnittelualueesta ei ole voimassa asemakaavaa. 

Kaava-alueen kaakkoisosassa, johon kaavamuutos kohdistuu, on voimassa 
16.9.2002 hyväksytty Roukkulin teollisuusalueen asemakaavan muutos. 
Kaavamuutosalue on asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialuetta (T). Muutettava asemakaava esitetään kaavakartalla. 

Rakennusjärjestys 

Mynämäen kunnassa on voimassa 5.7.2012 voimaan tullut rakennusjärjes-
tys. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelta on laadittu virallinen kaavan pohjakartta. 

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

2.2 Tavoite 

Kaavatyön tavoitteena on osoittaa kaava-alue osayleiskaavan mukaiseen 
käyttöön (työpaikka-alue). 

Toteutuessaan asemakaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
merkittäviä vaikutuksia. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan nykytilanneselvitys sekä luontoselvitys. 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

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

Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 
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3. Maankäyttösopimus 

Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. 

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

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 maanomista-
jat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

 Mynämäen kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee 
 Nousiaisten kunta 
 viranomaiset: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
 Caruna Oy 

5. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Helmikuu 2017: Asemakaavan laadinnan vireille tulo. Kaavoitus si-
sältyy Mynämäen kunnan kaavoituskatsaukseen 
2017. 

Kesä-heinäkuu 2017: Kaavan valmisteluaineisto nähtäville. Aineisto pide-
tään kunnassa nähtävillä 30 päivää, jonka aikana 
osalliset saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipi-
teensä, jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan 
huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kunta il-
moittaa kaava-aineiston nähtävillä olosta kirjeitse 
kaikille osallisille ja kunnan virallisissa ilmoitusleh-
dissä. Kunta pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot 
viranomaisilta. 

 

Ehdotusvaihe 

Syys-lokakuu 2018: 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 
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muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuk-
sesta pyydetään tarpeelliset viranomaisten lausun-
not. 

 Muistutuksista ja lausunnoista laaditaan yhteenve-
dot ja vastineet. Muistutuksen tehneille, jotka ovat 
ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perus-
teltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. (MRL 65 
§). Mikäli ehdotusta olennaisesti muutetaan nähtä-
villä olon jälkeen, asetetaan tarkistettu ehdotus uu-
delleen nähtäville. 

Hyväksymisvaihe 

Elokuu 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. 010 583 0950, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, FM Tanja Konstari 
puh. 010 583 0952, tanja.konstari@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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