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VERSIOHISTORIA 

 

1.0 Kaavaehdotus 21.12.2020 Kunnanjohtajan hyväksymispää-

tös kaavan nähtäville asettami-

sesta. 

1.1 Kaava hyväksy-

miskäsittelyyn 

(20.4.2021) Kunnanhallitus on palauttanut 

kaavan uudelleen nähtäville eh-

dotuksena 10.5.2021 § 115 

1.11 Kaavaehdotus 2 20.5.2021 Kunnanhallituksen päätöksen 

(10.5.2021 § 115) mukainen 

1.12 Kaava hyväksy-

miskäsittelyyn 

23.9.2021 Kunnanhallitus on hyväksynyt 

kaavan __.__.2021 § __  
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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

MASKUN KUNTA 

RIVIERAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORT-

TELI 511 

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Korttelia 511, virkistysaluetta. 

 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Kortteli 511, virkistysaluetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavamuutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi 

Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 25.2.2021 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 25.2. – 15.3.2021 

Kaavaehdotus 2 on ollut nähtävillä 24.6. – 9.8.2021 

Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan __.__.2021 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Täydennetty 23.9.2021: 

Suunnittelualue sijaitsee Maskussa Raumantien (Vt 8) ja Maskun-

tien eritasoliittymästä kaakkoon, Raumantien rampin, Vanhan Rau-

mantien, Maskuntien ja Ruskontien kiertoliittymän eteläpuolella 

noin 4 kilometriä Maskun keskustasta eteläkaakkoon. Suunnittelu-

alue rajautuu pohjoisessa edellä mainittuun kiertoliittymään, 

idässä Vanhaan Raumantiehen, etelässä lähivirkistysalueeseen ja 

lännessä Raumantien ramppiin.  

1.3. Kaavan tarkoitus 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa toimitilaraken-

nusten korttelia 511 (KTY) vähäisesti etelään lähivirkistysalueen 

puolelle (noin 850 m2). Toimitilarakentaminen korttelin 511 alu-

eelle on tällä hetkellä mahdotonta alueen maanomistajan yritystar-

vetta vastaavana alueella sijaitsevien johtovarausten vuoksi. Kiin-

teistö sijaitsee pohjavesialueella, mikä vaikeuttaa alueen johtora-

sitteen siirtoa.  
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Suunnitteluaikana tavoite on tarkentunut niin, että korttelin 511 

alueelle mahdollistetaan myös urheilu- ja liikuntapalvelujen sijoit-

taminen. 

Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia siten, että se voidaan kä-

sitellä vaikutuksiltaan vähäisenä (MRL 52 §). 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Asemakaavan muutos koskee kunnanvaltuustossa 15.2.2016 hy-

väksytyn asemakaavan korttelia 511 sekä kunnanvaltuustossa 

20.4.2015 hyväksytyn asemakaavan lähivirkistysaluetta. Suunnit-

telualueen kiinteistö 481-415-1-508 Tontti 511/1 on yksityisessä 

omistuksessa ja kiinteistö 481-415-1-488 Rivieranmetsä on Mas-

kun kunnan omistuksessa. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria. 

Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti kartalla: 

 

Lähde: Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja. ©MML 
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Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus: 

 

 

Lähde: Kiinteistötietojärjestelmä, karttaote. ©MML 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia. Suunnittelualueen lä-

hiympäristö on rakennettua taajaman liikennealuetta ja suunnitte-

lualueen lähiympäristössä sijaitsee pääosin liike- ja toimitilaraken-

nuksia.  
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Luonnonympäristö 

Suunnittelualueen eteläosa on osin kunnan virkistysaluetta, jossa 

sijaitsee laajahko vesialue. Myös suunnittelualueen lähiympäris-

tössä sijaitsee runsaasti metsäisiä virkistysalueita sekä vesialueita. 

Kunnan ylläpitämä Maskun Rivieran uimaranta-alue sijaitsee suun-

nittelualueen itä- ja kaakkoispuolella.  

 

Suunnittelualueen maaperä on pääosin hiekkaa ja hiekkamoreenia 

(https://gtkdata.gtk.fi/maankamara/). 

Suunnittelualue sijaitsee osin pohjavesialueella (Karevansuo 

VHA3).  
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Muinaismuistot ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöskohteita tai ra-

kennetun kulttuuriympäristön arvokohteita.  

Maanomistus 

Suunnittelualue on osin yksityis- ja osin Maskun kunnan omistuk-

sessa. 

Työpaikat, palvelut 

Suunnittelualue sijaitsee noin 4 kilometrin päässä Maskun keskus-

tan palveluista etelään.  

Tekninen huolto 

Suunnittelualue on liitettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin. 

Liikenne 

Täydennetty 23.9.2021: 

Suunnittelualue sijaitsee Raumantien ja Maskuntien eritasoliitty-

mästä kaakkoon, Raumantien rampin, Vanhan Raumantien, Mas-

kuntien sekä Ruskontien kiertoliittymän eteläpuolella. Raumantien 

kokonaisliikennemäärä suunnittelualueen kohdalla on noin 16 716 

autoa/vrk, valtatien rampin noin 2391 autoa/vrk, Vanhan Rauman-

tien noin 597 autoa/vrk, Maskuntien noin 2100 autoa/vrk ja Rus-

kontien noin 3870 autoa/vrk. (Väylävirasto, tieliikennekartat 

2020.) 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Täydennetty 23.9.2021: 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Varsinais-Suomen 

maakuntakaavaan. Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoi-

tettu työpaikka-alueeksi (TP). Merkinnällä osoitetaan valtakunnal-

lisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien julkisten tai 

yksityisten palvelujen sekä aluerakenteen tai liikenteellisen sijain-

nin kannalta keskeisten, tilaa vievien toimitilakeskittymien ja ym-

päristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alueet. 

Suunnittelualue on osoitettu myös osin pohjavesialueeksi. Suun-

nittelualueen itäosaan on osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen 

reitti. 
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Ote maakuntakaavasta: 

 

Lähde: Varsinais-Suomen maakuntakaavakartta. 

 

 

 

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 Varsinais-

Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihe-

maakuntakaavan. Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti 

maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 27.8.2018 vaihemaa-

kuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoi-

man. Suunnittelualue on vaihemaakuntakaavassa osoitettu työ-

paikkatoimintojen alueeksi (TP) sekä kaupunkikehittämisen kohde-

alueeksi, jossa alueen vetovoimaisuutta tulee parantaa kokonais-

valtaisella kaupunkisuunnittelulla ja tiivistää yhdyskuntaraken-

netta sekä lisätä rakentamistehokkuutta. 
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Ote vaihemaakuntakaavasta: 

 

Lähde: Vaihemaakuntakaavakartta. 

 

 

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava 

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 

7.12.2015 käynnistää Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaa-

van tarkistuksen. Kaava tullaan laatimaan vaihemaakuntakaavana, 

jossa käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten 

luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit yhteen sovittaen ne maakun-

nallisesti arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien 

turvaamiseen.  
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Maakuntavaltuusto hyväksyi 14.6.2021 kokouksessaan luonnonar-

vojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan yhden äänestyksen jäl-

keen. Äänestyksen perusteella hyväksyttävästä kaavasta poistet-

tiin ”laaja, merkittävä ja yhtenäinen metsävaltainen vyöhyke”-

merkintä. Kaava ei ole lainvoimainen.  

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Maskun yleiskaava 2020, joka on 

hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.6.2010 ja tullut kokonaisuudes-

saan voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 

28.8.2012. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu palvelujen 

ja hallinnon alueeksi, jonka rakentaminen on vaiheistettu (P-1) 

sekä osin pohjavesialueeksi (pv). Suunnittelualueelle on osoitettu 

pohjavedenottamon suoja-alue (pv/s ja suunnittelualue kuuluu lä-

hipalveluvyöhykkeeseen, jossa aluetta kehitetään lähipalvelualu-

eena, tukeutuen keskustatoimintojen alueisiin. 

Ote yleiskaavasta, jossa suunnittelualueen ohjeellinen rajaus li-

lalla: 

 

Lähde: Maskun yleiskaava 2020. 
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Asemakaava 

Osalla suunnittelualueesta on voimassa kunnanvaltuuston 

15.2.2016 hyväksymä Maskun Rivieran yritysalueen asemakaavan 

muutos, jossa osasuunnittelualueesta on osoitettu toimitilaraken-

nusten korttelialueeksi (KTY). Osalla suunnittelualueesta on voi-

massa kunnanvaltuuston 20.4.2015 hyväksymä Rivieran yritysalu-

een koillisosan asemakaava ja asemakaavan muutos, jossa suun-

nittelualue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Suunnittelualu-

eelle on osoitettu pohjavesialue (pv), pohjavedenottamon suoja-

alue (pv/s), johtoa varten varattu alueen osa, voimajohtoa varten 

varattu alueen osa (z) sekä voimajohtoa varten varatun alueen 

reunavyöhyke (rv). 
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Ote asemakaavayhdistelmästä, jossa suunnittelualueen rajaus si-

nisellä: 

 

Lähde: Maskun ajantasa-asemakaava. 

Ote kunnanvaltuuston 15.2.2016 hyväksymästä Maskun Rivieran 

yritysalueen asemakaavan muutoksesta: 
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Ote kunnanvaltuuston 15.2.2016 hyväksymästä Maskun Rivieran 

yritysalueen asemakaavan muutoksesta: 

 

Suunnittelualuetta koskevat asemakaavamääräykset: 
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Rakennusjärjestys 

Maskun kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2012.  

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia erillistä luontoselvitystä, 

sillä suunnittelualueen rakentaminen on mahdollistettu jo voimassa 

olevassa asemakaavassa.  

Pohjavesi 

Suunnittelualue sijaitsee osin pohjavesialueella. Pohjavesialueen 

raja sekä pohjavedenottamon suoja-alue on huomioitu kaavan 

suunnittelussa. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asema-

kaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavamuutos laaditaan kunnan aloitteesta. Asemakaavamuutok-

sen tavoitteena on laajentaa toimitilarakennusten korttelia 511 

(KTY) vähäisesti etelään lähivirkistysalueen puolelle ja mahdollis-

taa urheilu- ja liikuntapalvelujen sijoittaminen korttelialueelle. Toi-

mitilarakentaminen korttelin 511 alueelle on tällä hetkellä käytän-

nössä mahdotonta alueella sijaitsevien johtovarausten vuoksi ja ra-

kentaminen aiheuttaisi nykyisellään kohtuuttomia kustannuksia 

maanomistajalle. Lisäksi kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella, mikä 

vaikeuttaa alueen johtorasitteen siirtoa.  

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Täydennetty 23.9.2021: 

Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia siten, että se voidaan kä-

sitellä vaikutuksiltaan vähäisenä (MRL 52 §). 

Edellisestä johtuen kaavamuutoksesta ei ole järjestetty viran-

omaisneuvottelua, eikä myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 63 

§:n mukaista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) ole tar-

peen laatia.  

Viranomaisilta on pyydetty lausunnot kaavaehdotuksesta 2. 

Vireille tulo ja kaavaehdotus 

Täydennetty 23.9.2021: 

Maskun kunnanhallitus on tehnyt asemakaavan vireilletulopäätök-

sen 14.12.2020 § 242 

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu paikallislehdessä, kunnan il-

moitustaululla ja internetsivuilla 25.2.2021. 

Kaavaehdotus (päivätty 21.12.2020) on asetettu yleisesti nähtä-

ville Maskun kunnanjohtajan tekemällä päätöksellä. Kaavaehdotus 

on ollut yleisesti nähtävillä 25.2 - 15.3.2021 välisenä aikana. 

Kaavaehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta osallisilta.  

Kaavakarttaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia ja 21.12.2020 päi-

vätty kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. 
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Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen maanomistaja on esittä-

nyt tontin maankäyttöön vaihtoehtoa, jossa tontille rakennettaisiin 

liikuntatiloja. Nykyinen kaavaehdotuksen mukainen käyttötarkoi-

tus KTY ei salli liikuntatilojen rakentamista tontille.  

21.12.2020 päivätyn kaavaehdotuksen kaavamerkintä KTY muute-

taan muotoon KTY-1 kaavamääräyksellä ”Toimitilarakennusten 

korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ym-

päristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia. Raken-

nuspaikalle saa rakentaa enintään 50 % urheilu- ja liikuntatiloja 

sekä varastorakennuksia enintään 20 % rakennuspaikan enim-

mäisrakennusoikeudesta. Rakennuspaikalle ei saa rakentaa asuin-

tiloja.”  

Maskun kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 10.5.2021 § 

115, että 21.12.2020 päivättyyn kaavaehdotukseen tehty muutos 

on niin merkittävä, että 20.5.2021 uudelleen päivätty kaava ase-

tetaan uudelleen ehdotuksena nähtäville. 

Kaavaehdotus 2 on ollut yleisesti nähtävillä 30.8. - 28.9.2021. 

Kaavaehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta osallisilta nähtä-

villäolon aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen, Caruna Oy:n, DNA Oyj:n sekä Rush Factory Oyj:n 

lausunnot. Lausunnot ovat selostuksen liitteenä 3 ja kaavan laati-

jan vastine lausuntoihin liitteenä 4. 

20.5.2021 päivättyyn kaavaan on tehty vähäinen muutos ennen 

kaavan hyväksymiskäsittelyä: 

• Puistomuuntamoita koskeva yleinen kaavamääräys on 

muutettu muotoon ”Kortteli- ja virkistysalueille saa raken-

taa tarpeelliset puistomuuntamot” 

Muutos on vähäinen ja 23.9.2021 uudelleen päivätty kaava etenee 

hyväksymiskäsittelyyn. 

Kaavan hyväksyminen 

Maskun kunnanhallitus on hyväksynyt 23.9.2021 päivätyn Rivieran 

yritysalueen asemakaavan muutos, kortteli 511 kokouksessaan 

__.__.2021 § __.  
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan voimassa olevan asemakaavan 

toimitilarakennusten korttelin 511 vähäinen laajentaminen lähivir-

kistysalueelle. Kaavamuutoksessa osoitetaan toimitilarakennusten 

kortteli 511 (KTY-1) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Kaavamuutos 

on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. 

Mitoitus 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,96 hehtaaria. Kaavassa on osoi-

tettu toimitilarakennusten (KTY-1) korttelialuetta noin 1,96 heh-

taaria. 

Toimitilarakennusten korttelin 507 tehokkuusluvuksi on osoitettu 

e=0.30. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 5 889 

k-m². 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 2). 

Korttelialueet 

Kortteli 511  

Korttelialueelle on osoitettu voimajohtoa- ja johtoa varten varatut 

alueen osat, voimajohtoa varten varatun alueen reunavyöhyke, 

istutettavia alueen osia, pohjavesialueen raja sekä 

pohjavedenottamon suoja-alue.  

 

Kaavassa on annettu määräyksiä koskien rakennusoikeutta sekä 

kerroslukua. 
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Virkistysalueet 

 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Täydennetty 20.5.2021: 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavalla osoitetaan voimassa olevan asemakaavan toimitilaraken-

nusten korttelin 511 vähäinen laajentaminen sekä lisäksi urheilu- 

ja liikuntapalvelujen mahdollistaminen korttelialueelle. Kaavamuu-

toksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen väestön-

kehitykseen. Kaavaratkaisu toteuttaa Maskun kunnan tavoitteita. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaavalla mahdollistetaan toimitilarakennusten korttelin 511 vähäi-

nen laajentaminen sekä urheilu- ja liikuntatilojen rakentaminen 

korttelialueelle. Kaava-alueen lähiympäristössä on sekä liike- että 

toimitilarakennuksia. Kaavassa ei hajauteta, vaan vahvistetaan 

olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. 

Yhdyskuntatalous 

Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien teiden tai katujen raken-

tamista. Kaavamuutoksella mahdollistetaan korttelin 511 rakenta-

minen ilman, että alueella sijaitsevia johtolinjoja tarvitsee siirtää. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai turvallisuu-

teen. Kaavamuutoksella arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia 

kuntatalouteen työpaikkojen ja yritystoiminnan tiimoilta. Kaava-

muutoksella mahdollistetaan urheilu- ja liikuntapalveluiden sijoit-

taminen korttelialueelle, jolla arvioidaan olevan positiivisia vaiku-

tuksia alueen asukkaiden liikkumiseen ja viihtymiseen. Kaava-alu-

eella ei ole erityisiä luonnon- kulttuuri- tai maisema-arvoja. Kaa-

varatkaisulla toteutetaan voimassa olevan yleiskaavan tavoitteita. 
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaava-

selostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on 

kuulutuksella saanut lainvoiman. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Maskun 

kunta. 

 

 

Turussa 21.12.2020   20.5.2021   23.9.2021 
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