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MYNÄMÄEN KUNTA 

KORTTELI 1201 ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Kortteli 1201 asemakaavan muutos on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 
10.5.–10.6.2019.  

Kaavaluonnoksesta ei jätetty nähtävilläoloaikana yhtään mielipidettä. 

Kaavaluonnoksesta saatiin Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen, Varsi-
nais-Suomen maakuntamuseon, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Ca-
runa Oy:n lausunnot. 

Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet. 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto (4.6.2019) 

Kaava-alue sijoittuu kunnan keskustaajaman kannalta keskeiselle ja tär-
keälle paikalle. Kaava-alueella on voimassa asemakaava, joka on vahvis-
tettu 2013. Nyt kaavaa on tarkoitus muuttaa siten, että asuin- ja liikepal-
velujen alueeksi merkitty AL-alue muutetaan asuinkerrostalojen alueeksi 
AK. Myös rakennusaloja muutetaan ja kerroslukua osin korotetaan. Ton-
tilla sijaitsee vanha kunnanvirasto ja toinen 1950-luvulla rakennettu en-
tinen terveydenhuoltorakennus. Lisäksi kaavoitettava alue on lähellä val-
takunnallisesti 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 ar-
vosta. Lausunnolla olevasta kaava-aineistosta ei käy ilmi, että aiemmin 
tehtyjä selvityksiä olisi huomioitu. Rakennusten kulttuurihistoriallista ar-
voa 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 raken-
nusmassa näyttää sijoitettuna ympäristöön. Vastaavat tulisi tehdä myös 
nyt laadinnassa olevassa kaavassa. Tämä auttaisi havainnollistamaan, 
miltä kaavan mahdollistamat rakennukset erityisesti valtakunnallisesti 
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merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä eli kirkon seutua kohti kat-
sottaessa näyttävät. ELY-keskus katsoo 2011 vuonna kyseisen alueen 
kaavoituksesta antamansa lausunnon mukaisesti, että aluetta kaavoitet-
taessa lähtökohtana tulee olla nykyisen rakennuskannan ja luonnonym-
päristön hyödyntäminen. Voimassaolevasta kaavasta aikanaan anne-
tuissa viranomaislausunnoissa on todettu, että kerrosluvun nostaminen 
vaikuttaa kaupunkikuvaan selvästi, koska Mynämäen keskusta on omi-
naispiirteiltään tiivistä ja matalaa rakentamista. Voimassaolevassa kaa-
vassa osa rakentamisesta on osoitettu 2-kerroksiseksi ja osa 3-kerrok-
siseksi, ja rakennusalan asettelu on samansuuntainen kuin paikalla ole-
vien vanhojen virastotalojen. Nyt lausunnolla olevassa kaavaluonnok-
sessa kerrosluvuksi on osoitettu kolme. Rakennusaloin osoitettu rakenta-
minen on pistemäisempää ja korkeampaa kuin Mynämäen keskustassa 
yleisesti oleva pitkänomainen ja matala rakentaminen ja poikkeaa muu-
toinkin sijoittelultaan ja massoittelultaan taajaman rakenteesta. Havain-
nekuvasta voisi arvioida, miltä suunniteltu korkeampi rakentaminen näyt-
tää keskustan taajamakuvassa. ELY-keskus katsoo, että matalampi ra-
kentaminen sopii paremmin kaupunkikuvaan kuin nyt suunniteltu kolmi-
kerroksinen rakentaminen. Vanhan kunnantalon säilyttäminen voitaisiin 
mahdollistaa rakennusalalla. Tällä hetkellä luonnoksen rakennusala on si-
joitettu niin, että olemassa olevat rakennukset eivät sovi rakennusalaan. 

Voimassa olevassa kaavassa on yleismääräys: ”Rakennuspaikan katualu-
eisiin rajautuvat osat sekä rakentamattomat korttelinosat on istutettava 
rakentamisen yhteydessä laadittavan pihasuunnitelman mukaan. Alueen 
vanha puusto tulee pyrkiä säilyttämään erityisesti AL-korttelialueella. Ja-
lankulkutiet ja ulko-oleskelualueet tulee erottaa ajoteistä ja pysäköinti-
alueista istutuksin tai muilla suojarakenteilla.”. Tämä yleismääräys on 
poistettu nyt lausuttavana olevasta kaavaluonnoksesta. Määräyksen pois-
tamiselle ei ole esitetty perusteita. ELY-keskus kannattaa, että kyseessä 
oleva yleismääräys säilytettäisiin kaavassa, koska se parantaa kaupunki-
kuvaa.  

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 mate-
riaalia. 

 

Vastine 

Kaavaselostusta on päivitetty kulttuuriympäristön vaikutusten osalta. 
Rakennusten kulttuurihistoriallisen arvon käsittely on lisätty kaavaselos-
tukseen. 

 
Voimassa oleva asemakaava sallii 3-kerroksisen rakentamisen. Asema-
kaavan ehdotus ei muuta tilannetta niin merkittävästi, että sitä olisi tar-
vetta esittää havainnekuvin. 
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Nykyaikaiseen kaupunkikuvaan kuuluu osana kerrostalot. Kolmikerroksi-
sen hissitalon rakentaminen on neliöhinnaltaan selvästi kalliimpaa kuin 
nelikerroksisen. Vanhenevalle väestölle pitää olla tarjolla heidän maksu-
kyvylleen mahdollisia kohtuuhintaisia asuntoja keskustan palvelujen lä-
heisyydestä. Pelkästään suunnittelukohteen sijainti valtakunnallisesti 
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön vieressä ja siihen kuiten-
kaan topologisesti rajoittumatta, ei voine tarkoittaa missään olosuh-
teissa suoraan korkeusperusteista rakentamisrajoitetta. 

 
Voimassa oleva asemakaava sallii myös pistemäisen rakentamisen. Kaa-
vaehdotuksessa ei ole määrätty myöskään nykyisestä poikkeavaa raken-
tamisen suuntaa.  

 
Rakentamismääräyksistä ei ole haluttu tehdä liian rajoittavia. Kaava-
määräykset sallivat viereisten korttelien värimaailman ja rakennusmate-
riaalit, jolloin kaavan mahdollistamat uudet rakennukset soveltuvat hy-
vin eri aikakausilta peräisin olevien rakennusten muodostamaan ympä-
ristöön. 

 
 

Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunto (4.6.2019) 
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Vastine 

Rakentamismääräyksistä ei ole haluttu tehdä liian rajoittavia. Kaavamää-
räykset sallivat viereisten korttelien värimaailman ja rakennusmateriaalit, 
jolloin kaavan mahdollistamat uudet rakennukset soveltuvat hyvin eri ai-
kakausilta peräisin olevien rakennusten muodostamaan ympäristöön. 

 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen lausunto (4.6.2019) 

Kaava-alueella tulee huomioida pelastuslaitoksen sammutus- ja pelastus-
toiminnan tarpeet (pelastustiet). 

 

Vastine 

Asemakaavan alueelle jää riittävästi tilaa pelastusteiden rakentamiseen 
rakennusalojen ulkopuolelle. 

 

Caruna Oy:n lausunto (6.6.2019) 

Kaavalla on vähäiset vaikutukset sähkönjakelun kannalta. Mahdolliset tar-
vittavat muuntamo- ja johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokus-
tannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille jär-
jestyy uusi pysyvä sijainti. 

Pyydämme mahdollisuutta saada antaa lausunto vielä kaavaehdotusvai-
heessa. 

 

Vastine 

Lausunnon perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia kaavaehdotuk-
seen. 
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