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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa kaavamuutoksen lähtökohdat ja 
tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta 
sekä suunnitelman vaikutusten arvioinnista. 

1. Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen kunnan ydinkeskustassa. Aluetta rajaa 
pohjoisessa Virastotie, lännessä pientalojen korttelialue, etelässä liikera-
kennusten korttelialue ja idässä Torikuja. Asemakaavan muutos koskee 
korttelin 1201 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen, käytöstä 
poistuneiden kunnantalon ja teknisen toimiston tonttia 1. Kaava-alueen 
pinta-ala on noin 0,50 hehtaaria. 

Kaava-alue on kunnan omistuksessa. 

Kaavamuutosalueen suurpiirteinen sijainti kartalla. Kaavamuutosalue rajattu punaisella. 
Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 
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Kaavamuutosalue ilmakuvassa.                                                                                                                   
Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 

 

Kaava-alueen ohjeellinen rajaus: 

Lähde: Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteri. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualueella ei ole luonnontilaista aluetta, vaan alue on rakennettua 
kaupunkiympäristöä.  

Suunnittelualueen kaksikerroksiset rakennukset 1950-luvulta. Kuva: Pasi Lappalainen 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on kokonaan rakennettua ympäristöä. Suunnittelualueella 
sijaitsevat kaksi rakennusta ovat peräisin 1950-luvulta ja niissä on aiemmin 
sijainnut mm. terveystalo, tekninen toimisto sekä kunnantalo. Suunnittelu-
alueen 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 inventoima Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö (RKY), jonka keskiössä on Mynämäen keskiaikainen Pyhän Lau-
rin kirkko. Valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen alueellinen 
monimuotoisuus ja ajallinen kerroksellisuus on turvattava kuntien kaavoi-
tuksessa. 



Nosto Consulting Oy  5 (12) 

Mynämäen kunta: Kortteli 1201 asemakaavamuutos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  30.10.2019 

 

Mynämäen kirkko Virastotieltä kuvattuna. Kuva: Pasi Lappalainen 

 

RKY-alue Mynämäen kirkko suurpiirteisen kaava-alueen ulkopuolella.                        
Lähde: Museoviraston karttapalvelu 
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Maakuntakaava 

Suunnittelualue kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakaavaan, joka on vah-
vistettu 20.3.2013. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskus-
tatoimintojen kohteeksi (C) ja alueella kulkee vesihuoltolinja. 

Ote maakuntakaavasta, jossa suurpiirteinen suunnittelualue rajattu keltai-
sella: 

Lähde: Maakuntakaavakartta. Varsinais-Suomen liitto 

Maakuntakaavassa osoitetut kaavamääräykset: 

 

Suunnittelualueella ei sijaitse muinaisjäännösalueita tai -kohteita tai suojel-
tuja rakennuksia. Maakuntakaavassa on osoitettu suunnittelualueen ulko-
puolella muinaisjäännöskohde sm 3310 (yhä käytössä oleva hautausmaa, 
jossa rautakautinen polttokenttäkalmisto, kattilahauta ja palokuoppahau-
tauksia) sekä merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus Mynämäen 
kirkko (kokonaisuus sisältää alueen srr 3424 sekä kohteet sr 3446 ja 3447). 
Merkittävän rakennetun ympäristön kokonaisuuden arvotus on sekä maa-
kunnallinen että valtakunnallinen.  
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Muinaisjäännöskohteet suurpiirteisen suunnittelualueen ulkopuolella.                        
Lähde: Museoviraston karttapalvelu 

 

Vaihemaakuntakaava 

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. Suunnittelualue on vaihemaakuntakaavassa osoitettu kes-
kustatoimintojen alueeksi sekä taajamatoimintojen kohdealueeksi. 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti vaihemaakuntakaavassa (rajattu keltaisella).       
Lähde: Vaihemaakuntakaavakartta, Varsinais-Suomen liitto 
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Suunnittelualueelle on vaihemaakuntakaavassa osoitettu seuraavat kaava-
määräykset: 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Mynämäen kunnanvaltuuston 26.1.2015 
hyväksymä oikeusvaikutteinen Keskusta-Asemanseudun osayleiskaava. 
Suunnittelualue on osayleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi 
(C), jonka mukaan alueelle saa sijoittaa keskustaan soveltuvaa asumista 
sekä hallinto-, toimisto-, palvelu- ja myymälätiloja.  

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti osayleiskaavassa (rajattu keltaisella).            
Lähde: Keskusta-asemanseudun osayleiskaavakartta. 
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Osayleiskaavassa osoitetut kaavamääräykset 

Suunnittelualueen Pohjoisosassa Virastotie on osoitettu osayleiskaavassa 
merkinnällä ohjeellinen kevyen liikenteen reitti. 

 
 

 

Suunnittelualueen ulkopuolella on yleiskaavassa osoitettu rakennushistori-
allisesti, historiallisesti ja ympäristöllisesti arvokas Mynämäen kirkko (srk 
1). Kohteen arvotus on valtakunnallinen. 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa korttelin 1201 (ent.501) asemakaavan 
muutos, joka on hyväksytty Mynämäen kunnanvaltuustossa 16.9.2013. 
Suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu asuin-, liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialueeksi (AL).  

Ote asemakaavasta, jossa suunnittelualue on rajattu keltaisella. Lähde: Korttelin 1201 
(ent.501) asemakaavan muutoskaavakartta. 
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Rakennusjärjestys 

Mynämäen kunnassa on voimassa 5.7.2012 voimaan tullut rakennusjärjes-
tys. 

Kaavan pohjakartta 

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

2.2 Tavoite 

Kaavamuutoksen suunnittelutyön tavoitteena on kasvattaa kaavamuutos-
alueen tontille sijoitettavien rakennusten kerroslukua sekä vähentää alueen 
pysäköintipaikoitusvaatimusta. Tavoitteena on luoda ympäristöä, jolla on 
taloudellisen toiminnan edellytyksiä tulevaisuudessa sekä kehittää kes-
kusta-alueen palveluja ja vetovoimaisuutta. Turun kaupunkiseudun kuntien 
ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 tavoitteena on ollut vah-
vistaa osapuolten, erityisesti kuntien, keskinäistä sitoutumista kaupunki-
seudun rakennemallin 2035 keskeisten tavoitteiden toteutumiseksi, joita 
ovat muun muassa elinkeinoelämän kasvun tukeminen, keskustojen kehit-
täminen, asuntotuotannon monipuolistaminen ja palvelujen saatavuuden 
parantaminen yli kuntarajojen. 

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 
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- Kulttuurivaikutukset 
- Mahdolliset muut vaikutukset 

Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. 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:  

- 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 (Museovirasto), Varsinais-
Suomen pelastuslaitos 

- Caruna Oy 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Maaliskuu 2019: Asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja nähtäville 
yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa kun-
nanvirastossa sekä internet-sivuilla, ilmoitus kun-
nan ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön osallisille. 
Aineisto pidetään kunnassa nähtävillä 30 päivää, 
jonka aikana osalliset saavat lausua kaavaluonnok-
sesta mielipiteensä, jotka otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon. 

Ehdotusvaihe 

Elokuu 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 
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 
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(MRL 65§). Mikäli ehdotusta olennaisesti muutetaan 
nähtävillä olon jälkeen, asetetaan tarkistettu ehdo-
tus uudelleen nähtäville. 

Hyväksymisvaihe 

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

5. 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, ins. (AMK) Antti Siirava 
puh. 045 634 2283, antti.siirava@nostoconsulting.fi 

suunnitteluavustaja Päivi Leppänen 
puh. 050 345 4005, paivi.leppanen@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 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

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