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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan tavoitteet sekä 

sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 180, 181 ja 199 sekä katu- ja lii-

kennealuetta. Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 503-445-7-65 MYNÄLINNA, 

503-445-7-24 KAJALA, 503-452-13-0 LINJA-AUTOASEMA, 503-445-9-6 

ELÄINLÄÄKÄRI, 503-445-9-7 LÄÄKÄRI, 503-445-4-63 HILMANPELTO, 503-

445-9-5 PUISTOLA, 503-445-7-28 SYRJÄLÄ, osaa kiinteistöä 503-445-7-72 

JOKIPELTO, osaa kiinteistöjä 503-452-4-1 URHEILUKENTTÄ, osaa kiinteis-

töä 503-452-10-0 Kansakoulu, osaa kiinteistöä 503-452-4-15 NUMMEN-

MAA, osaa kiinteistöä 503-452-4-14 TUURINPELTO, osaa kiinteistöä 503-

445-7-19 MAJALA, osaa kiinteistöä 503-445-9-8 PAJALA, osaa kiinteistöä 

503-445-4-76 KOTIPELTO ja osaa kiinteistöä 503-445-9-4 MARTTILA. 

Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen kunnan ydinkeskustassa Mynämäen 

Pyhän Laurin kirkon länsipuolella. Suunnittelualue rajautuu kaakossa liike-

rakennusten korttelialueeseen ja lännessä kirkollisten ja muiden seurakun-

nallisten rakennusten sekä erillispientalojen korttelialueisiin. Koillisessa 

suunnittelualue rajautuu Jokikujaan sekä maa- ja metsätalousalueeseen. 

Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu yleisten rakennusten korttelialueeseen 

sekä Kotipellontiehen ja lännessä erillispientalojen sekä asuinpientalojen 

korttelialueisiin. Etelässä suunnittelualue rajautuu Virastotiehen. Suunnitte-

lualueen pinta-ala on noin 7 ha. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 

Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus sinisellä: 

 

Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 

Suunnittelualue ilmakuvassa: 

 

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

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on rakennettua kaupunkiympäristöä. Pääosin asfaltoidulle 

alueelle (koulun piha, parkkialueet) on paikka paikoin istutettu kasvilli-

suutta. 

Rakennettu ympäristö 

Kaava-alueella on rakennettuna koulurakennus, päiväkoti, urheilukenttä 

sekä linja-autoasema/taksiasemarakennus.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 

2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueiden-

käyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Maakuntakaava 

Suunnittelualue kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakaavaan, joka on vah-

vistettu 20.3.2013. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskus-

tatoimintojen alueeksi (C 601). 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti maakuntakaavassa: 

 

Lähde: Varsinais-Suomen maakuntakaavakartta. 
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Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 

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. 

 

Lähde: Vaihemaakuntakaavakartta. 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Mynämäen kunnanvaltuuston 26.1.2015 § 

6 hyväksymä oikeusvaikutteinen Keskusta-Asemanseudun osayleiskaava ja 

osayleiskaavan muutos 2040. Suunnittelu on osayleiskaavassa osoitettu 

keskustatoimintojen alueeksi (C) sekä julkisten palvelujen ja hallinnon alu-

eeksi (PY). Suunnittelualueelle on osoitettu yhdystie/pääkatu sekä ohjeelli-

nen kevyen liikenteen reitti. Suunnittelualueelle on osoitettu myös paikalli-

sesti merkittävä kulttuuriympäristökohde (sr 33). 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus osayleiskaavassa: 

 

Lähde: Keskusta-Asemanseudun osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos 2040 – kaava-

kartta. 

Suunnittelualuetta koskevat osayleiskaavassa seuraavat kaavamääräykset: 

 

 

 

 

 

Kaavassa on osoitettu paikallisesti merkittävä kulttuuriympäristökohde nu-

mero 33, jolla viitataan osayleiskaavaselostuksen luettelossa arkkitehti 

Henno Kamppurin vuonna 1956 suunnittelemaan ja 1996 laajennettuun 

kansakoulurakennukseen. Alkuperäinen tiilirunkoinen koulurakennus on 

kolmikerroksinen, muut osat matalampia. 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Turun ja Porin lääninhallituksen 

30.11.1983 vahvistama Keskustan asemakaava (hyväksytty kumotun ra-

kennuslain mukaisena rakennuskaavana), lääninhallituksen 29.1.1997 vah-

vistama Keskustan asemakaavan muutos (hyväksytty kumotun rakennus-

lain mukaisena rakennuskaavana) sekä Mynämäen kunnanvaltuuston 

6.3.2017 hyväksymä Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 180. 

Suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu opetustoimintaa palvelevien 

rakennusten korttelialueeksi (YO), julkisten lähipalvelurakennusten kortte-

lialueeksi (YL), henkilöliikenneterminaalin korttelialueeksi (LHA-1), yleisen 

tien alueeksi vierialueineen (LYT, siirtymäsäännöksen mukainen LT), raken-

nuskaavatieksi (siirtymäsäännöksen mukainen katualue) sekä jalankululle 

ja pyöräilylle varatuksi kaduksi/tieksi. Suunnittelualueelle on osoitettu yh-

dyskuntateknistä huoltoa palvelevaa rakennusta varten varattu alueen osa 

(et), pysäköimispaikka (p), istutettava alueen osa sekä johtoa varten va-

rattu alueen osa. 

Ote muutettavasta asemakaavasta (kaavayhdistelmä), jossa suunnittelu-

alueen ohjeellinen rajaus sinisellä: 

 

Lähde: Asemakaavayhdistelmä. 
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Rakennusjärjestys 

Mynämäen kunnassa on voimassa 5.7.2012 voimaan tullut rakennusjärjes-

tys. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelta on laadittu virallinen kaavan pohjakartta. 

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavan pohjakar-

talle asetetut vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen kaavassa osoi-

tettu yleisen tien alue (LYT) LT-alueeksi, poistaa Koulutien katualue sekä 

Koulutien jatkeena oleva jalankululle ja pyöräilylle varattu katu/tie, yhdistää 

korttelit 180 ja 181 sekä hieman kasvattaa korttelin 180 nykyistä raken-

nusalaa Kotipellontien suuntaan. Kaavaratkaisu on tarkoitus toteuttaa siten, 

että korttelin sisäiset liikennejärjestelyt on hoidettavissa tarkoituksenmu-

kaisin keinoin. 
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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 

- 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:  

- suunnittelualueen maanomistajat, naapurikiinteistöjen maanomistajat 

sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

-  Mynämäen kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee 

- viranomaiset: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 

Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Varsinais-Suomen pelastuslaitos 

- Caruna Oy 

- Mynämäen Vesihuolto Oy 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Huhtikuu 2020: Asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja nähtäville 

yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa kun-
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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. 

 Viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa. 

Ehdotusvaihe 

Syyskuu 2020: 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 kunta pyytää tarpeelliset viranomaisten lau-

sunnot. 

Hyväksymisvaihe 

Joulukuu 2020: 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 

suunnitteluavustaja, FM 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. 02 437 6662, timo.oja@mynamaki.fi   

Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki 
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6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 

 


