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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

MYNÄMÄKI 
KORTTELI 1201 ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
Asemakaavan muutos koskee: 
Korttelia 1201 (osa), asuin-, liike- ja toimistorakennusten aluetta. 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Kortteli 1201 (osa), asuinkerrostalojen aluetta. 

Suunnitteluorganisaatio 
Asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 
Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä. Asemakaavan teknisen laa-
timisen on tehnyt projektipäällikkö Antti Siirava Nosto Consulting 
Oy:stä.  

Käsittelyvaiheet 
Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 10.5.2019 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä  
kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 10.5 - 10.6.2019 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 28.8 - 26.9.2019 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__2019 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen kunnan ydinkeskustassa. Alu-
etta rajaa pohjoisessa Virastotie, lännessä pientalojen korttelialue, 
etelässä liikerakennusten korttelialue ja idässä Torikuja.  

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 
2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Asemakaavan muutos koskee korttelin 1201 asuin-, liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialueen, käytöstä poistuneiden kunnanta-
lon ja teknisen toimiston tonttia 1. Kaavamuutoksen suunnittelu-
työn tavoitteena on kasvattaa kaavamuutosalueen tontille sijoitet-
tavien rakennusten kerroslukua sekä vähentää alueen pysäköinti-
paikoitusvaatimusta. 
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2. Lähtökohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen kunnan ydinkeskustassa. Alu-
etta rajaa pohjoisessa Virastotie, lännessä pientalojen korttelialue, 
etelässä liikerakennusten korttelialue ja idässä Torikuja. Suunnit-
telualue on kokonaan rakennettua kaupunkiympäristöä. Alueella 
sijaitsee entinen, käytöstä poistettu kunnantalo ja tekninen toi-
misto, joiden toiminnot ovat siirtyneet suunnittelualueen ulkopuo-
lelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,45 hehtaaria. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on kokonaan rakennettua ympäristöä. Suunnitte-
lualueella sijaitsevat kaksi rakennusta ovat peräisin 1950-luvulta 
ja niissä on aiemmin sijainnut muun muassa terveystalo, tekninen 
toimisto sekä kunnantalo.  

Suunnittelualueen vieressä sijaitsee 1960-luvun pientaloja, 1970-
luvulta peräisin oleva paloasema sekä 1980-90-luvuilta peräisin 
olevassa rakennuksessa toimiva ruokakauppa. Suunnittelualueen 
ulkopuolella Kirkkokadun varrella sijaitsee Museoviraston inven-
toima Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY), jonka keskiössä on Mynämäen keskiaikainen Pyhän Laurin 
kirkko. Valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen alu-
eellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksellisuus on turvattava 
kuntien kaavoituksessa. Itse kirkkorakennus on suojeltu kirkkolain 
14 luvun nojalla. 

 

 

 

Suunnittelualue 
Virastotieltä ku-
vattuna. Oike-
alla entinen 
kunnantalon ra-
kennus ja 
edessä kirkko. 
Kuva: Pasi Lap-
palainen  
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Entinen kunnantalo kuvattuna suunnittelualueen eteläpuolelta. Kuva: Pasi Lappa-
lainen 

 

Suunnittelualueen vieressä (eteläpuolella) sijaitseva myymälärakennus. Kuva: 
Pasi Lappalainen 
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Suunnittelualue Virastokadulta kuvattuna. Vasemmalla suunnittelualueen vie-
ressä oleva uudempi rakennus. Kuva: Pasi Lappalainen 

Suunnittelualueen rakennukset Virastokadulta kuvattuna (oikealla). Kuva: Pasi 
Lappalainen 
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RKY-alue Mynämäen kirkko suurpiirteisen kaava-alueen ulkopuolella. Lähde: Mu-
seoviraston karttapalvelu. 

 

Mynämäen kirkon RKY-alue oikealla (rajattu keltaisella). Mustalla rajattu suurpiir-
teinen kaava-alue vasemmalla. Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. 
©MML 
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Luonnonympäristö 

Suunnittelualueella ei ole luonnontilaista aluetta, vaan alue on ra-
kennettua kaupunkiympäristöä.  

Muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. Lähimmät 
kiinteät muinaisjäännöskohteet ovat Mynämäen Pyhän Laurin kes-
kiaikainen kirkko sekä yhä käytössä oleva hautausmaa, jossa si-
jaitsee rautakautinen polttokenttäkalmisto, kattilahauta ja palo-
kuoppahautauksia. 

Muinaisjäännöskohteet suurpiirteisen suunnittelualueen ulkopuolella. Lähde: Mu-
seoviraston karttapalvelu.  

 

Maanomistus 

Suunnittelualue on Mynämäen kunnan omistuksessa. 

Työpaikat, palvelut 

Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen keskustan palveluiden välittö-
mässä läheisyydessä. 

Vesihuolto 

Kaava-alue on liitetty kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. 
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2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Suunnittelualue on osa 20.3.2013 vahvistettua Varsinais-Suomen 
maakuntakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu 
keskustatoimintojen kohteeksi (C), johon kuuluvat valtakunnalli-
sesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät keskustaha-
kuisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueet sekä niihin 
liittyvät liikennealueet ja puistot ja keskusta-asuminen. Maakunta-
kaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 

Ote maakuntakaavasta. Suurpiirteinen kaavamuutosalueen sijainti keltaisella ren-
kaalla. Lähde: Varsinais-Suomen liitto 

 

Vaihemaakuntakaava 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-
teen vaihemaakuntakaava hyväksyttiin 11.6.2018 ja maakunta-
hallitus on päätöksellään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan 
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Suunnittelualue on 
vaihemaakuntakaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi 
(C), jossa maankäytön, kestävän liikkumisen, asumisen, palvelu-
jen ja työpaikkatoimintojen yhteensovittavaa kehittämistä tulee 
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edistää kokonaisvaltaisella suunnittelulla sekä varmistaa seudulli-
sesti merkittävän vähittäiskaupan edellytykset olemassa olevia ra-
kenteita kehittäen. 

             Ote vaihemaakuntakaavasta: 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti vaihemaakuntakaavassa (rajattu keltaisella). 
Lähde: Varsinais-Suomen liitto  

Suunnittelualuetta koskevat vaihemaakuntakaavassa seuraavat 
kaavamääräykset: 
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Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Mynämäen kunnanvaltuuston 
26.1.2015 hyväksymä oikeusvaikutteinen Keskusta-Asemanseu-
dun osayleiskaava. Suunnittelualue on osayleiskaavassa osoitettu 
keskustatoimintojen alueeksi (C), jonka mukaan alueelle saa sijoit-
taa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, pal-
velu-, ja myymälätiloja. 

Ote osayleiskaavasta, jossa suurpiirteinen suunnittelualue rajattu 
keltaisella: 

Lähde: Yleiskaavakartta 

Kaava-aluetta koskevat osayleiskaavassa seuraavat kaavamää-
räykset: 
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Asemakaava 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa korttelin 1201 (ent.501) asema-
kaavan muutos, joka on hyväksytty Mynämäen kunnanvaltuus-
tossa 16.9.2013. Suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu 
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL).  

Ote asemakaavasta, jossa suunnittelualue on rajattu keltaisella. 

 

 

Asemakaavan yleisissä määräyksissä määrätään, että rakennus-
paikan katualueisiin rajautuvat osat sekä rakentamattomat kortte-
linosat on istutettava rakentamisen yhteydessä laadittavan piha-
suunnitelman mukaan ja alueen vanha puusto on säilytettävä eten-
kin AL-korttelialueella. 

Lisäksi AL-korttelialueella noudatetaan selkeälinjaista rakentamis-
tapaa, jonka tulee mittakaavaltaan, julkisivuiltaan, materiaaleil-
taan sekä väritykseltään sopia hyvin yhteen korttelin muun raken-
nuskannan sekä viereisten kortteleiden ja torin ympärillä olevan 
rakennuskannan kanssa. 
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Pysäköintimääräys AL-korttelialueella on 1 ap/70 k-m2 ja 1 pyörä-
paikka/85 k-m2. AL-korttelialueella liike- ja toimistotiloja palvele-
vista autopaikoista voidaan sijoittaa 15 kpl viereiselle LP-alueelle. 
Asumista palvelevat autopaikat tulee sijoittaa pääosin rakennus-
paikan maanalaisiin kellaritiloihin, jotta saavutetaan alueen sijain-
nin vaatima ympäristön laatutaso. 

Rakennusjärjestys 

Mynämäen kunnan 5.7.2012 voimaan tulleen rakennusjärjestyk-
sen mukaan rakennusten sijoittelussa tulee ottaa huomioon raken-
nuspaikan ympäristö, olemassa oleva rakennuskanta, kasvillisuus 
ja maasto sekä kaavamääräysten lisäksi myös Suomen rakenta-
mismääräyskokoelma. Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tu-
lee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuk-
sien mukaan säilyy. Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan 
säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä 
arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, luonnon merkittäviä 
kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä kuten siirtolohka-
reita, kauniita yksittäispuita jne. 

Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen 
sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan 
rakennuskantaan sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, vä-
rityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta. Rakennuspaikalla raken-
nusten tulee muodostaa ympäristö- ja kaupunkikuvaltaan sopu-
suhtainen kokonaisuus. 

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 

Kaavamuutoksen suunnittelutyön tarkoituksena on mahdollistaa 
suunnittelualueelle kahden kerrostalon rakentaminen, joiden ker-
rosluku on III ¾ sekä vähentää alueen pysäköintipaikoitusvaati-
musta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta on saatu viranomaisilta lau-
sunnot. Lausunnot on otettu huomioon asemakaavaa laadittaessa. 

Osalliset ja vireille tulo 

Asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on tehty päätös Mynä-
mäen kunnanhallituksessa 8.4.2019 § 95. 

Kaavamuutoksen vireille tulosta on kuulutettu paikallislehdessä, 
kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla 16.4.2019. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 22.3.2019 päivätty kaa-
valuonnos ovat olleet samanaikaisesti nähtävillä 10.5. – 10.6.2019 
välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suo-
men ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen maakuntamuseolta, Var-
sinais-Suomen Pelastuslaitokselta sekä Caruna Oy:ltä. Kaavaluon-
noksesta ei saatu mielipiteitä. 

Kaavaehdotus 

Mynämäen kunnanhallitus on käsitellyt 12.8.2019 päivätyn kaava-
ehdotuksen kokouksessaan 19.8.2019 § 187. 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 28.8.-26.9.2019 välisen ajan. 
Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-kes-
kukselta, Varsinais-Suomen maakuntamuseolta, Varsinais-Suo-
men Pelastuslaitokselta sekä Caruna Oy:ltä. Kaavaehdotuksesta ei 
saatu muistutuksia. 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaan on tehty 
vain pieniä lisäyksiä kaavamääräyksiin. Tehtyjen vähäisten muu-
tosten jälkeen päivitettyä kaavaehdotusta (30.10.2019) ei ole tar-
peen asettaa uudelleen nähtäville. 
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Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavassa on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialue (AK). 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,45 hehtaaria. 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 
seurantalomakkeella (liite 1). 

Kaavamuutoksessa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3200 
k-m². Rakennusoikeutta tulee kaavamuutoksessa lisää noin 36 k-
m². 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-
jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 
(liite 3). 

Korttelialueet 

Suunnittelualueelle on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialue. 

Kortteli 1201 (tontti 1) 

 
Kaavassa on annettu määräyksiä koskien rakennusoikeutta, 
kerroslukua, rakentamistapaa, hulevesien käsittelyä ja 
pysäköintipaikkoja. 

Liikenne- ja katualueet 

Suunnittelualueelle ei ole osoitettu uusia tie- tai katualueita. 
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4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksen myötä toteutuvalla Mynämäen keskusta-alueen 
kerrostalorakentamisella on positiivisia vaikutuksia suunnittelualu-
een ja koko keskusta-alueen väestörakenteeseen sekä väestönke-
hitykseen. Hyvät liikenneyhteydet sekä alueen keskustapalvelut, 
kuten pankki-, päivittäistavara- ja terveyskeskuspalvelut houkut-
televat keskusta-asumisen ja palveluiden pariin. Asuminen ja pal-
velut linkittyvät entistä paremmin yhteen tulevaisuuden keskusta-
asumisen kehittämisessä, kun välimatkat lyhenevät ja lähipalvelu-
jen saavutettavuus kasvaa.  

Turun kaupunkiseudulle laaditussa kaupunkirakenteen kestävää 
kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävässä rakennemalli 
2035:ssa1 todetaan, että kaupunkiseudun on varauduttava väes-
tönkasvuun ja noin 75 000 asukkaan lisäykseen koko rakennemal-
lialueella vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa noin 23 prosen-
tin kasvua nykyiseen verrattuna. Rakennemallin tavoitteiden mu-
kaan lisätään asuntotarjontaa ja kehitetään asuntoalueita vastaa-
maan monimuotoisiin asumismieltymyksiin ja väestörakenteen 
muutoksiin. Rakennemallin linjaratkaisun mukaan väestönkas-
vusta 80 prosenttia osoitetaan Turun ydinkaupunkiseudulle ja 20 
prosenttia ydinkaupunkiseudun ulkopuolisiin taajamiin ja niiden 
välittömään läheisyyteen asemakaavoitetuille alueille. Mynämäen 
kunnan oma asukasluvun kasvutavoite (vuonna 2020 +1000 hen-
kilöä ja vuonna 2030 +2000 henkilöä) on esitetty Mynämäen kun-
nan maapoliittisessa ohjelmassa (2015). 

Yhdyskuntarakenne 

Valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön ja 
asumisen ja liikenteen sopimus 2016-20192 on jatkoa MAL-aieso-
pimukselle 2012-2015. Sopimuksella edistetään hallitusohjelman 
tavoitteiden ja toimenpiteiden, valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden ja kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutu-
mista ja tavoitteena on vahvistaa toiminnallisen kaupunkiseudun 
ja kasvuvyöhykkeen kilpailukykyä, elinvoimaisuutta ja toimivuutta. 
Turun seudulla sopimuksen lähtökohtana ovat kaupunkiseudulla 

 
1 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035, Loppuraportti 2.4.2012 
2 Valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen so-
pimus 2016-2019, Ympäristöministeriö YM11/5511/2016 
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rakennemalli 2035, kuntakohtaiset kaavoitusohjelmat, seudulliset 
asunto- ja maapoliittiset ohjelmat sekä rakennemallialueen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelma.  

Sopimuksen tavoitteiden mukaan kunnat painottavat maankäytön 
suunnittelussa ja toteutuksessa keskusta-alueiden kehittämistä ja 
täydennysrakentamista rakennemallissa kuvattuihin keskustojen 
ominaispiirteisiin ja vahvuuksiin tukeutuen, selvittävät tiivistämi-
sen ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet keskusta-alueilla ja 
käyttötarkoituksiltaan muuttuvilla alueilla sekä kehittävät vetovoi-
maisia asumismuotoja ja niihin kytkeytyviä palveluja. 

Edellä mainittuihin maankäyttöä ja asumista ohjaaviin sopimuksiin 
nähden suunnitellulla asemakaavamuutoksella on positiivisia vai-
kutuksia Mynämäen kunnan ja koko Turun kaupunkiseudun yhdys-
kuntarakenteeseen, sillä kaavamuutoksella toteutetaan Mynämäen 
kunnan osalta Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:n mukai-
sia tavoitteita, joissa korostuvat kaupunkiseudun kasvua, kehitystä 
ja kilpailukykyä edistävät rakenteelliset seikat. Rakennemallissa 
todetaan, että rakennemallin tavoitteet ja valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet tähtäävät lopulta samaan päämäärään, eli toi-
mivaan aluerakenteeseen ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. 
Rakennemallin mukaan yhdyskuntarakenteen toimivuus ja viihtyi-
syys puolestaan ovat suorassa yhteydessä seudun kilpailukykyyn 
ja siihen, miten kaupunkiseutu tulevaisuudessa onnistuu houkut-
telemaan asukkaita ja työvoimaa, joiden avulla seudun kehitystä 
pitkällä tähtäimellä ylläpidetään. 

Rakennemallissa osoitetussa suunnittelualueen keskusverkossa 
erottuu maakuntakeskus Turku sekä muut kehitettävät keskukset, 
jotka on jaettu alue-, lähi- ja kyläkeskuksiin. Mynämäki on osoi-
tettu yhdeksi aluekeskukseksi, johon on tarkoitus sijoittaa moni-
puolisesti keskustahakuisia julkisia ja kaupallisia palveluja, työ-
paikkoja sekä asumista. Keskusten kasvun tulee perustua kestäviin 
kehitysedellytyksiin huomioimalla samalla kulttuuriympäristöjen 
arvot, mutta samalla kiinnittää huomiota myös keskustojen viihtyi-
syyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen erityisesti asumisen 
kautta. 
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Lähde: Turun seudun rakennemalli 2035, Loppuraportti 

 

Palvelut 

Kaava tukeutuu alueen olemassa oleviin palveluihin, mutta asutuk-
sen lisääntyminen alueella voi vaatia alueelle myös jonkin verran 
lisäpalveluja. Rakennemalli 2035:n yksityiskohtaisia tavoitteita on 
parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luoda mahdolli-
suuksia uuden liiketoiminnan ja uusien elinkeinojen syntyyn. Näin 
ollen Mynämäen kunnan keskusta-alueen rakentaminen ja asukas-
määrän alueellinen kasvu mahdollistaa omalta osaltaan liiketoimin-
nan kasvun ja uusien elinkeinojen syntymisen alueelle ohjaamalla 
lisää asumista keskusta-alueelle. Keskustan asukkaat ovat samalla 
myös keskustan monipuolisten palvelujen asiakkaita.  

Liikenne 

Kaavamuutoksen vaikutukset alueen liikenteeseen ovat vähäiset, 
vaikka yksityisautoilu voi alueella hieman kasvaa. Pysäköintipaik-
koja ei ole kuitenkaan tarpeen sijoittaa rakennusten kellarikerrok-
siin nykyisten kaavamääräysten mukaan, vaan uudella rakentami-
sella pyritään toteuttamaan Rakennemalli 2035:n yksityiskohtaisia 
tavoitteita liikkumisen tapojen uudistamiseksi sekä kevyen liiken-
teen ja joukkoliikenteen edistämiseksi. Rakennemallissa todetaan, 
että yhdyskunta- ja palvelurakenteen kehitystä ohjaamalla hillitään 
matkanpituuksien kasvua, lisätään joukkoliikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn kilpailukykyä sekä pysäytetään henkilöautoliikenteen 
osuuden kasvu. Maankäyttöä suunnitellaan tulevaisuudessa tuke-
maan ennen kaikkea jalankulkua ja pyöräilyä ja näin ollen kasvat-
tamaan lähipalvelujen saavutettavuutta ilman henkilöautoilua.  



Nosto Consulting Oy  21 (24) 

Mynämäki: Kortteli 1201 asemakaavan muutos 
Kaavaselostus, Versio 1.1  30.10.2019 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös kaksi 
yleistä pysäköintialuetta ja asemakaavamuutoksessa pysäköinti on 
mahdollista osoittaa myös suunnittelualueen tontille. 

 

 

 

 

 

Suurpiirteinen kaavamuutosalue 
(rajattu keltaisella) sekä alueen 
kaksi yleistä pysäköintialuetta (LP) 
(rajattu punaisella. Lähde: Maan-
mittauslaitoksen taustakartta-
sarja. © MML 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 
rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita, mutta suunnittelu-
alueen ulkopuolella, noin 150 metrin päässä suunnittelualueesta 
länteen, sijaitsee Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö (RKY) Mynämäen kirkko. Ympäristöministeriön, Mu-
seoviraston ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä julkaistussa muisti-
ossa3 (2009) RKY-alueiden oikeudellisesta asemasta ja merkityk-
sestä alueidenkäytön suunnittelussa todetaan, että Valtakunnalli-
sesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen oikeudelli-
nen asema perustuu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
oikeusvaikutuksiin ja RKY-alueilla alueiden käytön on sovelluttava 
niiden historialliseen kehitykseen. Alue- ja kohdekohtaiset oikeus-
vaikutukset syntyvät kaavoitusprosessissa eri kaavatasojen sisäl-
tövaatimuksiin perustuen. Lisäksi todetaan, että kaikilla kaavata-
soilla on tärkeää huolehtia, että ratkaisut eivät ole ristiriidassa Val-
takunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa. 

Mynämäen kirkon Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön merkitys perustuu Museoviraston inventoinnin4 

 
3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja rakennettu kulttuuriympäristö, Ympäristömi-
nisteriön muistio YM3/533/2009 
4 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, Museovirasto 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1786 
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perusteella Mynämäen kirkkorakennuksen merkittävään histori-
aan, esineistöön sekä itse kirkonkylän sijaintiin viljelysmaiseman 
keskellä Mynäjoen varrella. RKY-alue on vaikuttava puistomainen 
kokonaisuus, joka aukeaa kauniisti kirkon itäpuolelle kohti Mynä-
jokivarren viljelysmaisemaa. RKY-alue kattaa myös kirkon itäpuo-
lella joen varrella sijaitsevan pappilan. RKY-alueen merkitys alueen 
maisemassa perustuu melko selkeästi sen keskeiseen sijaintiin 
osana Mynäjokivarren viljelysmaisema ja -kulttuurikokonaisuutta 
itse kirkkorakennuksesta Mynäjoelle rajautuvalla alueella. Kaava-
muutosalue taas sijaitsee päinvastaisessa suunnassa, RKY-alu-
eesta noin 150 metriä itään, joka on pääsääntöisesti rakennettua 
kaupunkimaisemaa. Tällä puolella kirkkoa maisemaa hallitsevat 
eri-ikäiset hallinto-, liiketila-, sekä asuinrakennukset, joista suun-
nittelualueen ja kirkon välissä sijaitseva liikekeskus on kenties hal-
litsevin. 

Asemakaavan muutosalueella sijaitsevat ns. entinen kunnantalo ja 
terveystalo. Rakennuksista on laadittu rakennusinventointi vuonna 
2013. Inventoinnin mukaan rakennukset muodostavat paikallisesti 
arvokkaan rakennuskokonaisuuden ja maisemallista arvoa. Inven-
toinnista käy ilmi, että rakennusten mahdollisia kulttuurihistorialli-
sia arvoja ei ole huomioitu vaan rakennuksista on uusittu kattoja, 
ikkunoita ja ovia rakennusten tyyliä kunnioittamatta. Entinen kun-
nantalo on kärsinyt muun muassa vesivahingoista.  

Asemakaavamuutoksella ei ole oleellista merkitystä Mynämäen kir-
kon RKY-alueeseen tai Mynämäen keskustan kulttuuriympäristöön, 
sillä kaavamuutosalue sijaitsee keskellä jo rakennettua ja rakentu-
nutta eri-ikäistä kaupunkimaisemaa hyvinkin irrallaan RKY-alueen 
maiseman hengestä. Myöskään suunniteltu kerroskorkeus ei mai-
nittavissa määrin aiheuta muutoksia suunnittelualuetta ympäröi-
vässä kaupunkimaisemassa. 

Kaavamuutoksella ei myöskään ole vaikutuksia muinaismuisto- tai 
muinaisjäännöskohteisiin ja -alueisiin, joista suunnittelualuetta lä-
himmät ovat Mynämäen kirkko ja hautausmaa.  

Tekninen huolto 

Kaava-alue on liitetty kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja. 
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Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 
vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai turvallisuu-
teen, eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin tai kuntatalouteen. 
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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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