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MYNÄMÄEN KUNTA 

KORTTELI 1201 ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Keskustan asemakaavan muutos on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä 28.8.2019 – 26.9.2019. 
Kaavaluonnoksesta on saatu 4 lausuntoa. Kaavan laatijana olen tehnyt näihin vastineet. 

Lausunto Kaavan laatijan vastine 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 
 
Ehdotusvaiheen lausuntoaineistoon ei ole asianmukai-
sesti täydennetty vaikutustenarviointia eikä havainne-
kuvia eikä kaavaratkaisussa ole madallettu kerroslu-
kua, muutettu rakennusalaa eikä lisätty taajamakuvaa 
koskevaa yleismääräystä. Vaikutustenarviointia on 
täydennetty toteamalla, ettei asemakaavamuutoksella 
ole oleellista merkitystä Mynämäen kirkon RKY-aluee-
seen eikä Mynämäen keskustan kulttuuriympäristöön 
ja ettei suunniteltu kerroskorkeus mainittavissa määrin 
aiheuta muutoksia suunnittelualuetta ympäröivässä 
kaupunkimaisemassa. Vaikutusten arviointia ei ole täy-
dennetty riittävästi ottaen huomioon ELY-keskuksen 
luonnosvaiheen lausunnossaan erityisesti RKY-alueesta 
toteama. 
 
Kulttuuriympäristö 
Havainnekuvat ovat tarpeen, jotta on mahdollista arvi-
oida, miltä suunniteltu korkeampi rakentaminen näyt-
tää erityisesti RKY-aluetta eli kirkon seutua kohti kat-
sottaessa. Lähtökohtana vaikutusten arvioinnissa tulee 
olla suunnittelualueen sijainti näkymineen ja se, että 
muutettava asemakaava ei salli kolmekerroksista (III) 
rakentamista kuin tontin eteläosalle, eikä muutetta-
vassa asemakaavassa ole mahdollistettu kerrosalaan 
laskettavan tilan rakentamista ullakon tasolle (III ¾). 
Lausunnossa olevalla asemakaavaehdotuksessa raken-
nusalat 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 muu-
tettavasta asemakaavasta. 
 

 
 
Suunnittelualue ei rajaudu valta-
kunnallisesti merkittävään raken-
nettuun ympäristöön. Kaavoitetta-
vaa aluetta ympäröi pientalokort-
teli, supermarket, pysäköintialue ja 
koulurakennuksia. Koulurakennuk-
set ovat kolmekerroksisia. Tarkem-
pien rakentamismääräyksien pois 
jättäminen ei vaaranna valtakunnal-
lisesti merkittävän rakennetun ym-
päristön arvoja. 
 
 
 
Havainnekuvien laatimista ei kat-
sota tarpeellisiksi. Alueen naapuri-
kiinteistöllä sijaitsevat kouluraken-
nukset ovat kolmekerroksisia harja-
kattoineen. Asemakaavan mahdol-
listama rakentaminen on korkeam-
paa, mutta ei poikkea ympäristöstä 
niin paljon, että sen esittäminen ha-
vainnekuvin antaisi lisäarvoa vaiku-
tusten arviointiin.  
 
Asemakaavamuutosta ohjaavassa 
1.12.2014 päivätyssä Mynämäen 
Keskusta-Asemanseudun osayleis-
kaava ja osayleiskaavan muutos 
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Kaavamuutoksen vaikutusten arvioinnissa on tarpeen 
ottaa huomioon RKY-alueen lisäksi sekin, että voimas-
saolevasta kaavasta aikanaan annetuissa viranomais-
lausunnoissa on todettu, että kerrosluvun nostaminen 
vaikuttaa kaupunkikuvaan selvästi, koska Mynämäen 
keskusta on ominaispiirteiltään tiivistä ja matalaa ra-
kentamista. Tuolloin kerroslukua on nostettu kolmeen 
ilman ullakkorakentamisen mahdollisuutta. Muutetta-
vasta asemakaavasta ilmenee sekin periaate, että My-
nämäen taajamassa korkeampi uudisrakentaminen on 
sijoitettu ”takariviin”, jolloin raittikuvan luonne on pys-
tytty säilyttämään pienimittakaavaisena. 
 
Varsinais-Suomen liiton hankkeessa ”Välineitä taaja-
mien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen” on tuotettu 
aineistoa, jota voisi käyttää tausta-aineistona kaavoi-
tuksessakin. 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 ka-
tunäkymän päätteenä halliten ympäristöään eri suun-
nista 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 kolmi-
kerroksinen ja suurelta osin ullakkokerroksenkin ra-
kentaminen. 
 
Kaavaehdotuksessa olevaa AK-korttelialueen mää-
räystä rakentamisesta ei voida pitää riittävänä kaava-
määräyksenä, sillä kaavamääräyksen tarkoituksena on 
ohjata rakentamisen toteuttamista. Soveliaassa kaava-
määräyksessä on tarpeen määrätä mitä kaavamää-
räyksessä nyt vasta yleisesti todetut seikat ovat. 
 
Suunnittelualueella on vanhaa puustoa, jonka säilyttä-
minen olisi hyvä taata kaavamääräyksillä. ELY-keskus 
on luonnosvaiheen lausunnossaan ehdottanut muutet-
tavan asemakaavan yleismääräystä mm. istutettavaa 
aluetta ja puita koskien sisällytettäväksi asemakaa-
vaan, mitä ELY-keskus pitää edelleen kannatettavana. 
 
Muuta 
Hulevesistä ei ole vielä kaavamääräystä eikä tietoa 
kaavaselostuksessa. Pohjakartan hyväksymisestä tulee 
olla kartalla merkintä. 
 
 
 
 
 

2040 -nimisessä kaavassa kaava-
muutosalue on osoitettu keskusta-
toimintojen (C) alueena. 
Osayleiskaavassa esitettynä C-alu-
een tavoitteellinen kerrosluku on II 
– III (tavoite, ei sitova määräys). 
Osayleiskaavan mukaisen keskusta-
toimintojen alueen tarkoituksenmu-
kainen ja tavoitteellinen toteuttami-
nen edellyttävät aina jonkinasteista 
maiseman muuttamista. 
 
Keskuskadun eteläpuolella osayleis-
kaavan mukaisella asuinkerrostalo-
valtaisella (AK) alueella on kerroslu-
vun tavoitteeksi asetettu IV-V. Huo-
mioitavaa on, että AK-alueen etäi-
syys kirkkoon on sama kuin etäisyys 
asemakaavan muutosalueelta (lä-
himmillään noin 160 metriä). 
 
”Takarivin rakentamisperiaate” käy 
ilmi vain muutettavasta asemakaa-
vasta, jos asemakaavaa niin tulkit-
see. Raittikuvan luonteen säilymi-
seen tähtäävää rakentamisen oh-
jausta ei käy ilmi muutettavasta 
asemakaavasta. Muualla taaja-
massa tällaista periaatetta ei ole 
asemakaavoituksella ohjattu, joten 
sellaista periaatetta ei ole kunnassa 
käytössä. 
 
Tilastokeskuksen uusimman väes-
töennusteen mukaan Mynämäen 
väestö tulee vähentymään nykyti-
lanteesta noin 10 %:a vuoteen 2040 
mennessä. Samanaikaisesti suurin 
väestöryhmä tulee tuolloin olemaan 
yli 65-vuotiaat. Asuntotuotannossa 
on otettava huomioon vähentyvän 
ja ikääntyvän väestön asumistar-
peet. 
 
Mynämäen kunnan alueella vain 
2,1% väestöstä (vuoden 2018 ti-



Nosto Consulting Oy Sivu 3 / 5 

 
 
Lausunto Kaavan laatijan vastine 

lanne) asuu kannattavan joukkolii-
kenteen alueella, jolla väestötiheys 
on vähintään 20 as/ha. 
 
Valmisteilla olevan Turun kaupunki-
seudun MAL-sopimusluonnoksen ta-
voitteena on ”luoda edellytykset 
seudullisesti tarvetta vastaavalle 
monipuoliselle asuntotonttitarjon-
nalle ja asuntotuotannolle sekä lii-
kennejärjestelmän ja -investointien 
ja maankäytön paremmalle yhteen-
sovittamiselle. Tavoitteena on edis-
tää vähähiilistä ja kestävää yhdys-
kuntarakennetta ja sitä tukevaa lii-
kennejärjestelmää ilmastonmuu-
toksen torjumiseksi, sekä mahdol-
listaa sujuva arki, työmarkkinoiden 
toimivuus ja elinkeinoelämän elin-
voimaisuus.”  
 
Kaupunkiseudun liikennejärjestel-
män kehittämisen tavoitteena on 
kasvattaa kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen liikkumismuotojen 
kulkutapaosuutta, parantaa liiken-
neturvallisuutta ja lisätä työpaikko-
jen ja palvelujen saavutettavuutta. 
 
Kaavamuutos osaltaan auttaa vah-
vasti toteuttamaan edellä esitettyjä 
tavoitteita. 
 
Puiden säilyttämiseen kehottava 
määräys lisätään asemakaavaan.  
 
Hulevesien käsittelyä koskeva kaa-
vamääräys lisätään kaavakartalle.  
 
Lisäksi yleisellä tasolla voidaan to-
deta, että ELY-keskuksen lausun-
nossa on otettu kantaa asioihin, 
jotka eivät lain mukaan kuulu lai-
toksen valvontavastuulle, koska 
asemakaavan muutokselle ei ole 
valtakunnallista tai merkittävää 
maakunnallista vaikutusta. 
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Varsinais-Suomen maakuntamuseo 
 

 
 
 

 
 
Rakennukset ovat huonokuntoisia ja 
vaatisivat perusteellisen remontin, 
jotta ne voisivat palvella kunnan vi-
rastotalona. Suunnittelualueen si-
jainnin ja kunnan yleisten tavoittei-
den (kunnan harkintavallassa oleva 
yleinen tarkoituksenmukaisuus) pe-
rusteelle alueelle on järkevintä 
suunnitella uusi käyttötarkoitus. 

 
Asemakaavamuutosta ohjaavassa 
1.12.2014 päivätyssä Mynämäen 
Keskusta-Asemanseudun osayleis-
kaava ja osayleiskaavan muutos 
2040 -nimisessä kaavassa kaava-
muutosalue on osoitettu keskusta-
toimintojen (C) alueena. Osayleis-
kaavan mukaisen keskustatoiminto-
jen alueen tarkoituksenmukainen ja 
tavoitteellinen toteuttaminen edel-
lyttävät aina jonkinasteista raken-
nuskannan muuttamista. Osayleis-
kaavassa ja muutettavassa asema-
kaavassa suunnittelualueeseen ei 
kohdistu erityisiä rakennussuojelu-
määräyksiä. 

 
Puiden säilyttämiseen kehottava 
määräys lisätään asemakaavaan. 
 
Suunnittelualue ei rajaudu valta-
kunnallisesti merkittävään raken-
nettuun ympäristöön. Kaavoitetta-
vaa aluetta ympäröi pientalokort-
teli, supermarket, pysäköintialue ja 
koulu. Tarkempien rakentamismää-
räyksien pois jättäminen ei vaa-
ranna valtakunnallisesti merkittä-
vän rakennetun ympäristön arvoja. 
 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos 
 
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastusviran-
omainen toteaa lausunnossaan, ettei kaavaehdotuk-
sesta ole huomautettavaa. 

 
Lausunnon perusteella ei ole tar-
vetta tehdä muutoksia kaavaehdo-
tukseen. 
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Caruna Oy 
 
Meillä ei ole lisättävää kaavaluonnokseen nähden. Pyy-
dämme saada tiedoksi, kun kaava on hyväksytty. 

 
 
Lausunnon perusteella ei ole tar-
vetta tehdä muutoksia kaavaehdo-
tukseen. 

 

 

 

Turussa 30.10.2019 

Nosto Consulting Oy 
 
 
 
Pasi Lappalainen 
dipl.ins. 


