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Nykyinen sähköverkko 20 kV / 0,4 kV

Kaavamuutosalueella sijaitsee nykyistä sähköverkkoa liitteen 1 mukaisesti. 20 kV
johdot ovat sinisellä ja 0,4 kV johdot vihreällä värillä. Ilmajohdot on esitetty
yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.

Vaikutukset sähkönjakeluun

Kaavalla on vähäiset vaikutukset sähkönjakelun kannalta.

Siirtokustannusten jako

Mahdolliset tarvittavat muuntamo- ja johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja
siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille
järjestyy uusi pysyvä sijainti.

Muuta huomautettavaa

Meillä ei ole muuta huomioitavaa ko. kaavaluonnoksesta.

Lausunto ehdotusvaiheessa

Pyydämme mahdollisuutta saada antaa lausunto vielä kaavaehdotusvaiheessa.
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Lausunto, Korttelin 1201 asemakaavan muutos, luonnosvaihe

Kaava-alue sijoittuu kunnan keskustaajaman kannalta keskeiselle ja tärkeälle paikalle. Kaava-
alueella on voimassa asemakaava, joka on vahvistettu 2013. Nyt kaavaa on tarkoitus muuttaa 
siten, että asuin- ja liikepalvelujen alueeksi merkitty AL-alue muutetaan asuinkerrostalojen alueeksi 
AK. Myös rakennusaloja muutetaan ja kerroslukua osin korotetaan. Tontilla sijaitsee vanha 
kunnanvirasto ja toinen 1950-luvulla rakennettu entinen terveydenhuoltorakennus. Lisäksi 
kaavoitettava alue on lähellä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY-
alue) ”Mynämäen kirkko”. 

Kaavaselostuksesta tulee käydä ilmi vaikutukset kulttuuriympäristöön. Nykyisin voimassa olevan 
asemakaavan laadinnan yhteydessä on tehty selvityksiä mm. kaava-alueen rakennusten 
rakennushistoriallisesta arvosta. Lausunnolla olevasta kaava-aineistosta ei käy ilmi, että aiemmin 
tehtyjä selvityksiä olisi huomioitu. Rakennusten kulttuurihistoriallista arvoa ei ole käsitelty 
kaavaselostuksessa, ja se tulisi käsitellä osana alueen kuvausta ja vaikutusarviointia. 2013 
vahvistetun kaavan liiteaineistoksi on laadittu myös havainnekuvia siitä, miltä kaavan 
mahdollistama rakennusmassa näyttää sijoitettuna ympäristöön. Vastaavat tulisi tehdä myös nyt 
laadinnassa olevassa kaavassa. Tämä auttaisi havainnollistamaan, miltä kaavan mahdollistamat 
rakennukset erityisesti valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä eli kirkon 
seutua kohti katsottaessa näyttävät. ELY-keskus katsoo 2011 vuonna kyseisen alueen 
kaavoituksesta antamansa lausunnon mukaisesti, että aluetta kaavoitettaessa lähtökohtana tulee 
olla nykyisen rakennuskannan ja luonnonympäristön hyödyntäminen.

Voimassaolevasta kaavasta aikanaan annetuissa viranomaislausunnoissa on todettu, että 
kerrosluvun nostaminen vaikuttaa kaupunkikuvaan selvästi, koska Mynämäen keskusta on 
ominaispiirteiltään tiivistä ja matalaa rakentamista. Voimassaolevassa kaavassa osa 
rakentamisesta on osoitettu 2-kerroksiseksi ja osa 3-kerroksiseksi, ja rakennusalan asettelu on 
samansuuntainen kuin paikalla olevien vanhojen virastotalojen. Nyt lausunnolla olevassa 
kaavaluonnoksessa kerrosluvuksi on osoitettu kolme. Rakennusaloin osoitettu rakentaminen on 
pistemäisempää ja korkeampaa kuin Mynämäen keskustassa yleisesti oleva pitkänomainen ja 
matala rakentaminen ja poikkeaa muutoinkin sijoittelultaan ja massoittelultaan taajaman 
rakenteesta. Havainnekuvasta voisi arvioida, miltä suunniteltu korkeampi rakentaminen näyttää 
keskustan taajamakuvassa. ELY-keskus katsoo, että matalampi rakentaminen sopii paremmin 
kaupunkikuvaan kuin nyt suunniteltu kolmikerroksinen rakentaminen. Vanhan kunnantalon 
säilyttäminen voitaisiin mahdollistaa rakennusalalla. Tällä hetkellä luonnoksen rakennusala on 
sijoitettu niin, että olemassaolevat rakennukset eivät sovi rakennusalaan.
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Voimassa olevassa kaavassa on yleismääräys: ”Rakennuspaikan katualueisiin rajautuvat osat 
sekä rakentamattomat korttelinosat on istutettava rakentamisen yhteydessä laadittavan 
pihasuunnitelman mukaan. Alueen vanha puusto tulee pyrkiä säilyttämään erityisesti AL-
korttelialueella. Jalankulkutiet ja ulko-oleskelualueet tulee erottaa ajoteistä ja pysäköintialueista 
istutuksin tai muilla suojarakenteilla.”. Tämä yleismääräys on poistettu nyt lausuttavana olevasta 
kaavaluonnoksesta. Määräyksen poistamiselle ei ole esitetty perusteita.  ELY-keskus kannattaa, 
että kyseessä oleva yleismääräys säilytettäisiin kaavassa, koska se parantaa kaupunkikuvaa. 

Mynämäki on ollut yhtenä tarkastelukuntana Varsinais-Suomen liiton hankkeessa ”Välineitä 
taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen”. Kunnan kannattaa käyttää kyseisessä hankkeessa 
tuotettua aineistoa tausta-aineistona kaavoituksessa, koska hankkeessa on tuotettu paljon 
paikalliseen taajamakuvaan ja sen merkitykseen ihmisille liittyvää materiaalia.

ELY-keskuksella ei ole toimialallaan muuta lausuttavaa.

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Katariina Alaspää

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Tiedoksi sähköpostilla:

Raimo Järvinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus: raimo.jarvinen@ely-keskus.fi
Kirsti Virkki, Varsinais-Suomen ELY-keskus: kirsti.virkki@ely-keskus.fi
Varsinais-Suomen maakuntamuseo, museokeskus@turku.fi 
Varsinais-Suomen liitto, kirjaamovsl@varsinais-suomi.fi
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