
VARELY/2317/2019Lausunto

24.9.2019 Julkinen

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 022 500
www.ely-keskus.fi/varsinais-
suomi

PL 236
20101 TURKU

Mynämäen kunta
kunta@mynamaki.fi 
 

Viite: lausuntopyyntönne 22.8.2019
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Lausunto koskee 12.8.2019 päivättyä asemakaavakarttaa ja -
selostusta.

Luonnosvaiheen lausunnossaan 6.6.2019 Varsinais-Suomen ELY-
keskus on kiinnittänyt huomiota riittäviin selvityksiin ja vaikutusten 
arviointiin koskien kulttuuriympäristöä, suunnittelualueen 
rakennuskantaa ja taajamakuvaa ja yleismääräysten puutteellisuuteen 
taajamakuvan parantamisen kannalta. Suunniteltu rakentaminen 
sijoittuu Mynämäen kirkon RKY-alueen läheisyyteen näköyhteydelle ja 
poikkeaa taajaman rakenteesta ja ominaispiirteistä, minkä vuoksi 
havainnekuvia on pidetty tarpeellisena. Ottaen huomioon keskustan 
pitkänomainen ja matala rakentaminen ELY-keskus on katsonut, että 
kerroslukua on tarpeen laskea, jotta rakentaminen soveltuisi taajaman 
rakenteeseen. Vanhan kunnantalon säilyttäminen voitaisiin mahdollistaa 
muuttamalla rakennusala vastaavaksi kuin muutettavassa 
asemakaavassa on. Lausunnossa on myös kerrottu Mynämäen olleen 
yhtenä tarkastelukuntana Varsinais-Suomen liiton hankkeessa 
”Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen” ja hankkeen 
tuottamaa aineistoa voisi käyttää tausta-aineistona kaavoituksessakin. 

Ehdotusvaiheen lausuntoaineistoon ei ole asianmukaisesti täydennetty 
vaikutustenarviointia eikä havainnekuvia eikä kaavaratkaisussa ole 
madallettu kerroslukua, muutettu rakennusalaa eikä lisätty 
taajamakuvaa koskevaa yleismääräystä. Vaikutustenarviointia on 
täydennetty toteamalla, ettei asemakaavamuutoksella ole oleellista 
merkitystä Mynämäen kirkon RKY-alueeseen eikä Mynämäen 
keskustan kulttuuriympäristöön ja ettei suunniteltu kerroskorkeus 
mainittavissa määrin aiheuta muutoksia suunnittelualuetta 
ympäröivässä kaupunkimaisemassa. Vaikutusten arviointia ei ole 
täydennetty riittävästi ottaen huomioon ELY-keskuksen luonnosvaiheen 
lausunnossaan erityisesti RKY-alueesta toteama. 

Kulttuuriympäristö

Havainnekuvat ovat tarpeen, jotta on mahdollista arvioida, miltä 
suunniteltu korkeampi rakentaminen näyttää erityisesti RKY-aluetta eli 
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kirkon seutua kohti katsottaessa. Lähtökohtana vaikutusten arvioinnissa 
tulee olla suunnittelualueen sijainti näkymineen ja se, että muutettava 
asemakaava ei salli kolmekerroksista (III) rakentamista kuin tontin 
eteläosalle, eikä muutettavassa asemakaavassa ole mahdollistettu 
kerrosalaan laskettavan tilan rakentamista ullakon tasolle (III ¾). 
Lausunnossa olevalla asemakaavaehdotuksessa rakennusalat on 
osoitettu pistemäisinä eikä rakennusaloja ole osoitettu 
samansuuntaisiksi kuin paikalla olevien virastotalojen kuten 
muutettavassa asemakaavassa on. Suunnitellun rakentamisen 
kerroskorkeus (III u ¾) koko suunnittelualueella poikkeaa merkittävästi 
muutettavasta asemakaavasta. 

Kaavamuutoksen vaikutusten arvioinnissa on tarpeen ottaa huomioon 
RKY-alueen lisäksi sekin, että voimassaolevasta kaavasta aikanaan 
annetuissa viranomaislausunnoissa on todettu, että kerrosluvun 
nostaminen vaikuttaa kaupunkikuvaan selvästi, koska Mynämäen 
keskusta on ominaispiirteiltään tiivistä ja matalaa rakentamista. Tuolloin 
kerroslukua on nostettu kolmeen ilman ullakkorakentamisen 
mahdollisuutta. Muutettavasta asemakaavasta ilmenee sekin periaate, 
että Mynämäen taajamassa korkeampi uudisrakentaminen on sijoitettu 
”takariviin”, jolloin raittikuvan luonne on pystytty säilyttämään 
pienimittakaavaisena.

Varsinais-Suomen liiton hankkeessa ”Välineitä taajamien 
elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen” on tuotettu aineistoa, jota voisi 
käyttää tausta-aineistona kaavoituksessakin. Aineistosta käy ilmi 
esimerkiksi se, ettei alue sijaitse irrallaan RKY-alueen maiseman 
hengestä, sillä näkymä Virastotieltä kirkon suuntaan on tärkeä. 
Maisemassa näkyvällä paikalla sijaitseva kirkko on katunäkymän 
päätteenä halliten ympäristöään eri suunnista katsottuna. Puusto 
suunnittelualueella on myös otettu huomioon merkittävinä 
maisemapuina. 

ELY-keskus katsoo luonnosvaiheenkin lausuntoonsa viitaten edelleen, 
että matalampi rakentaminen sopii paremmin taajamakuvaan kuin nyt 
suunniteltu kolmikerroksinen ja suurelta osin ullakkokerroksenkin 
rakentaminen. 

Kaavaehdotuksessa olevaa AK-korttelialueen määräystä 
rakentamisesta ei voida pitää riittävänä kaavamääräyksenä, sillä 
kaavamääräyksen tarkoituksena on ohjata rakentamisen toteuttamista. 
Soveliaassa kaavamääräyksessä on tarpeen määrätä mitä 
kaavamääräyksessä nyt vasta yleisesti todetut seikat ovat. 

Suunnittelualueella on vanhaa puustoa, jonka säilyttäminen olisi hyvä 
taata kaavamääräyksillä. ELY-keskus on luonnosvaiheen 
lausunnossaan ehdottanut muutettavan asemakaavan yleismääräystä 
mm. istutettavaa aluetta ja puita koskien sisällytettäväksi 
asemakaavaan, mitä ELY-keskus pitää edelleen kannatettavana. 
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Muuta

Hulevesistä ei ole vielä kaavamääräystä eikä tietoa 
kaavaselostuksessa. Pohjakartan hyväksymisestä tulee olla kartalla 
merkintä. 

Yksikönpäällikkö Risto Rauhala

Ylitarkastaja Ulla Riipinen

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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