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Keskustan asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS 

2 ALUEEN SIJAINTI  

Osoite: 23100, Mynämäki 

Korttelit 500, 181 ja 1201 

 
Kuva 1. Ote maastokartasta (Lähde: MML). Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus on esitetty 
maastokartalla mustalla viivalla.  

3 ALOITE KAAVAN LAATIMISEKSI 

Kaavan laatiminen on aloitettu kunnan aloitteesta ja on Mynämäen vuoden 2022 kaa-

voituskatsauksen mukainen hanke. Tavoitteena on säilyttää ja lisätä kunnan ydinkes-

kustan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Kaavamuutoksen tarkoituksena on sovittaa 

alueelle liike- ja toimistorakentamista, päivittäistavarakaupan myymälätiloja sekä 

asuinrakentamista. 



 
  3 / 14 

   
 

 

 
A-Insinöörit  

Keskustan asemakaavan muutos 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 
 

4 SUUNNITTELUALUE 

4.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen keskustassa. Asemakaavan muutos koskee kort-

teleita 500, 181 ja 1201 sekä niihin rajautuvia maanteitä (Keskuskatu, Virastotie ja 

Kirkkokatu). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,7 hehtaaria. 

Suunnittelualue on rakennettua kuntakeskuksen aluetta, jossa rakennukset ovat ra-

kentuneet eri aikakausina. Mynämäen kirkko sijaitsee suunnittelualueen välittömässä 

läheisyydessä sen itäpuolella ja yhtenäiskoulu (Laurin koulu) suunnittelualueen poh-

joispuolella. Suunnittelualue kuuluu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympä-

ristön kohdealueen (Mynämäen kirkko) vaikutusalueeseen.  

Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 503-442-1-168, 503-442-1-182, 503-442-1-

21, 503-442-1-27, 503-442-1-28, 503-442-1-30, 503-442-1-32, 503-442-1-34, 503-

442-1-50, 503-442-1-52, 503-442-1-53, 503-442-1-65, 503-442-1-66, 503-442-1-72, 

503-452-1-12, 503-452-10-2, 503-452-12-0, 503-895-0-1950, 503-442-1-14, 503-442-

1-5, 503-442-1-53, 503-442-1-64, 503-452-10-2 ja 503-468-2-11. 

5 LÄHTÖTIEDOT 

5.1 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, VAT 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on tullut voimaan 

1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja ne ohjaavat maankäytön 

suunnittelua valtakunnallisella tasolla ja ovat tarkemman suunnittelun ohjeena. Valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät paikallissuunnitteluun ensisijaisesti maa-

kuntakaavoituksen kautta. 

1. toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

2. tehokas liikennejärjestelmä 

3. terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

4. elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

5. uusiutumiskykyinen energiahuolto  

Tässä asemakaavatyössä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista nousevat esille 

erityisesti, toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, terveellinen ja turvallinen 

elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat. 
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5.2 Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Varsinais-Suomen maakuntakaava (VSMK), joka kattaa Loi-

maan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen alueet. 

Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavat 20.3.2013.  

Maakuntakaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (punainen alue), 

taajamatoimintojen alueeksi (ruskea alue) sekä taajamatoimintojen kehittämisen koh-

dealueeksi (punainen katkoviiva). Suunnittelualueelle on lisäksi osoitettu vesihuolto-

linja (V). Maanteitä koskee ohjeellisen ulkoilureitin merkintä (vihreä rinkula). 

   
Kuva 2. Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmästä (Lähde: Varsinais-Suomen 

liitto). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu mustalla nuolella. 

Alueelle on laadittu Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-

teen vaihemaakuntakaava (TPLMK), jonka Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on 

hyväksynyt 11.6.2018.  

Vaihemaakuntakaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C), taaja-

matoimintojen alueeksi (A) sekä taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueeksi (pu-

nainen katkoviiva). 
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Kuva 3. Ote taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavasta 

(Lähde: Varsinais-Suomen liitto). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on ympyröity keltai-

sella kaavakartalla.  

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava (LAVMK) on hy-

väksytty maakuntavaltuustossa 14.6.2021. Siinä suunnittelualueen maanteitä koskee 

ohjeellisen ulkoilureitin merkintä (vihreä rinkula).  

  
Kuva 4. Ote luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavasta (Lähde: Varsinais-Suomen 

liitto). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on ympyröity punaisella kaavakartalla.  
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Kaavamuutosaluetta koskevat merkinnät ja määräykset maakuntakaavoissa 

Kehittämisperiaatemerkinnät: 

 

Maankäytön merkinnät:  

 

 

Liikenne:  

 

Yhdyskuntatekninen huolto: 
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5.3 Osayleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Keskusta-Asemanseudun 

osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos 2040 (hyväksytty 26.1.2015), joka ohjaa en-

sisijaisesti kaavasuunnittelua alueelle.  Osayleiskaavassa suunnittelualue on keskus-

tatoimintojen aluetta (C). Alue rajoittuu itäosasta julkisten palvelujen ja hallinnon alu-

eeseen (PY), jossa sijaitsee Mynämäen Pyhän Laurin kirkko.  Mynämäen kirkko on 

kooltaan maamme kolmanneksi suurin keskiaikainen kirkko. Kirkon alue on valtakun-

nallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.    

 
Kuva 5. Ote Keskusta-Asemanseudun osayleiskaavasta ja osayleiskaavan muutoksesta 
2040 (Lähde: https://kartat.sweco.fi/mynamaki). 

 
Kaavamuutosaluetta koskevat merkinnät ja määräykset yleiskaavassa: 

 

 

 

https://kartat.sweco.fi/mynamaki
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5.4 Asemakaava 

Kaavamuutosalueella on voimassa seuraavia asemakaavoja:  

• Keskustan asemakaava (laadittu kumotun rakennuslain mukaisena rakennus-

kaavana), hyväksytty 30.11.1983   

• Keskustana asemakaavan muutos (laadittu kumotun rakennuslain mukaisena 

rakennuskaavana), hyväksytty 29.1.1997   

• Keskustan asemakaavan muutos, hyväksytty 5.5.2004   

• Keskustan asemakaavan muutos, hyväksytty 15.6.2009    

• Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 501 (1201), hyväksytty 16.9.2013   

• Korttelin 1201 asemakaavan muutos, hyväksytty 9.12.2019   

 

 
Kuva 6. Ote asemakaavojen yhdistelmästä (Lähde: https://kartat.sweco.fi/mynamaki/). Suun-

nittelualueen ohjeellinen rajaus on esitetty karttaotteella sinisellä viivalla. 

https://kartat.sweco.fi/mynamaki/
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Kaavamuutosaluetta koskevat käyttötarkoitusalueet asemakaavoissa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Pohjakartta 

Suunnittelualueesta on laadittu uusi asemakaavan pohjakartta (hyväksytty 

30.3.2020). 

5.6 Rakennusjärjestys 

Suunnittelualueella on voimassa Mynämäen kunnan 5.7.2012 voimaan tullut raken-

nusjärjestys. 

5.7 Maanomistus 

Alue on osin kunnan ja osin yksityisessä omistuksessa. Yksityisten maanomistajien 

(OP Vakka-Auranmaa, Koy Mynämäen Apaja ja Mynämäen YritysVoima Oy) kanssa 

on tehty kaavoituksen käynnistämissopimukset ja kunnan tavoitteena on neuvotella 

maankäyttösopimukset ennen kaavoituksen käynnistämistä. 
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5.8 Kunnallistekniikka 

Alueella on rakennettua kunnallisteknistä verkostoa. 

6 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITE 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on säilyttää ja lisätä Mynämäen ydinkeskustan 

elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Uudisrakentaminen sovitetaan valtakunnallisesti mer-

kittävän rakennetun ympäristön kohdealueen (Mynämäen kirkko) vaikutusalueeseen 

sekä toritoimintojen alueeseen. Virastotien liikennettä vähennetään siten, että se ra-

joittuu ensisijaisesti ainoastaan uuden vähittäiskaupan huoltoliikenteelle ja suunnitte-

lualueen pohjoispuolelle olevan opetustoimen tilojen henkilökuntaliikenteelle. 

Korttelille 1201 on tarkoitus osoittaa uudelle vähittäiskaupalle rakennusoikeutta voi-

massa olevan asemakaavan rakennuspaikan nro 1 alueelle (AK-alue, vanha kunnan-

talo). Samalla rakennuspaikka yhdistetään nykyisen kaupan rakennuspaikan kanssa. 

Huoltoaseman alue korttelissa 1201 erotetaan omaksi rakennuspaikakseen, jonka 

käyttötarkoitusmerkintä päivitetään vastaamaan nykyistä käyttöä. 

Korttelin 500 liikerakennuksen paikalle (AL-alue) mahdollistetaan uuden asuin/liikera-

kennuksen rakentaminen, jonka tavoitteellinen kerrosluku on III-IV.  

Korttelin 181 rakennuspaikan nro 1 alueella sijaitsevan liikerakennuksen paikalle (KL-

alue) mahdollistetaan uuden asuin/liikerakennuksen rakentaminen, tavoitteellinen ker-

rosluku III-IV. 

SELVITYKSET 

Asemakaavatyötä varten laadittavat selvitykset liitetään osaksi nähtäville asetettavaa 

kaava-aineistoa. Rakennetun ympäristön kohteista laaditaan selvitys. Lisäselvitystar-

peita arvioidaan kaavatyön edetessä.  

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

Vaikutusten arviointi laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n ja maankäyttö- ja 

rakennusasetuksen, MRA 1 §:n mukaan. Vaikutuksia arvioitaessa otetaan huomioon 

kaavan tehtävä ja tarkoitus. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan kaavan toteuttami-

sen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:  

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liiken-

teeseen; 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 
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6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

7 OSALLISET 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja 

ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vai-

kuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

• Alueen maanomistajat, asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

• Kunnan viranomaiset 

o Kunnanvaltuusto 

o Kunnanhallitus 

o Tekninen lautakunta 

o Rakennustarkastaja 

o Ympäristösihteeri 

• Viranomaiset 

o Varsinais-Suomen ELY-keskus 

o Varsinais-Suomen liitto 

o Varsinais-Suomen maakuntamuseo 

o Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 

o Varsinais-Suomen hyvinvointialue (1.1.2023 alkaen) 

• Yhdyskuntatekniikka: 

o Mynämäen Vesihuolto Oy 

o Tietoliikenne-, sähkö ja energiayhtiöt 

 

Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa. 

8 VUOROVAIKUTUS JA AIKATAULU 

8.1 Vireilletulo 

Vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella Vakka-Suomen Sanomissa, internetissä ja 

kirjeellä osallisille. Samalla julkistetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). 

OAS on nähtävänä kunnan verkkosivuilla ja kunnantalolla kaavan valmistumiseen 

saakka. OAS lähetetään tiedoksi viranomaisille mahdollisia kommentteja varten. 

Nähtävilläolon aikana osalliset voivat esittää OAS:aa koskevia suullisia tai kirjallisia 

mielipiteitä. 

8.2 Luonnosvaihe 

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto asetetaan luonnosvaiheessa nähtäville 

kunnanhallituksen viranhaltijapäätöksellä 30 vrk:n ajaksi. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 

kuulutuksella Vakka-Suomen Sanomissa, kunnan verkkosivuilla sekä kirjeellä 
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osallisille. Luonnosvaiheen aikana osalliset voivat esittää suullisia tai kirjallisia mieli-

piteitä kaava-aineistosta. Luonnoksesta pyydetään myös tarvittaessa lausunnot. 

8.3 Ehdotusvaihe 

Asemakaavaehdotusta valmisteltaessa arvioidaan luonnosvaiheessa esitettyjen mie-

lipiteiden vaikutus kaavaratkaisuun. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtä-

ville kunnanhallituksen viranhaltijapäätöksellä 30 vrk:n ajaksi. Nähtävilläolosta ilmoi-

tetaan kuulutuksella kunnan ilmoituslehdessä ja paikallislehti Vakka-Suomen Sano-

missa sekä kunnan verkkosivuilla. Osalliset voivat esittää kirjallisia mielipiteitä kaa-

vaehdotuksesta. 

8.4 Hyväksyminen 

Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Asemakaavaehdotuksen valtuustokäsitte-

lystä ja laadituista vastineista annetaan kirjallinen ilmoitus niille kunnan jäsenille sekä 

muistuttajille, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa ko. tiedon saamiseen sekä ilmoit-

taneet osoitteensa. Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeu-

teen. 

 

Kuva 7. Kaavio kaavaprosessin etenemisestä sekä siihen liittyvästä osallistumisesta ja vaiku-

tusmahdollisuuksista. 
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8.5 Alustava aikataulu sekä osallistuminen- ja vuorovaikutusmenetelmät 

8.5.1 Asemakaavanmuutoksen arvioitu aikataulu (päivitys 8.3.2023) 

• Kuulutus, vireilletulo ja OAS nähtäville → 12/2022 

• Mahdollisten selvitysten laatiminen 1–2/2023 

• Asemakaavaluonnoksen valmistelu selvitysten pohjalta  

• Luonnosvaiheen nähtävilläoloaika 30 vrk → 4/2023 

• Luonnosvaiheen palautteen arviointi, kunnanhallitus 

• Asemakaavaehdotuksen valmistelu palautteen pohjalta 

• Kaavaehdotuksen käsittely, kunnanjohtaja 6–7/2023 

• Kuulutus ehdotusvaiheen nähtävilläolosta 

• Ehdotusvaiheen nähtävilläolo 30 vrk → 8/2023 

• Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen arviointi 

• Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, kunnanvaltuusto, 10–12/2023 

• Asemakaava lainvoimainen 9/2023 

Aikatauluarviota voidaan tarkistaa, mikäli kaavaan kohdistuu muistutuksia ja valituk-

sia tai muita vastaavia lisäselvityksiä vaativia seikkoja. 

8.5.2 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät 

Kaavoituksen aikana on tarkoitus toteuttaa tarkoitukseen soveltuvia vuorovaikutus- 

ja osallistumismenettelyjä: 

• Kuulutus Vakka-Suomen Sanomissa ja kunnan internet-sivulla (www.myna-

maki.fi) 

• Kirje (henkilö- tai talouskohtainen) 

• Kaavan asiakirjojen nähtävillä pitäminen kunnan verkkosivuilla ja palvelupis-

teessä Vehmaantie 111. 

• Kaavamuutoksesta pidetään tarvittavat viranomaisneuvottelut ja kaavamuu-

toksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta 

  

http://www.mynamaki.fi/
http://www.mynamaki.fi/
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9 PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää aina kaavaehdotuksen näh-

tävillä oloon asti. Mielipiteet voi esittää suullisesti ja kirjallisesti kunnalle osoitteeseen: 

Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki.  

 

Lisätietoja kaavoituksesta antaa:  

(Päivitys 8.3.2023, yhteystiedot) 

 

Mynämäki 

Jaakko Kurvinen, tekninen johtaja  

Osoite: Vehmaantie 111, Mynämäki 

  

Sähköposti: jaakko.kurvinen@mynamaki.fi  

Puhelin: 050 585 6772 

   

Kaavaa laativa konsultti 

Katri Peltoniemi, arkkitehti  Ville Savolainen, maanmittausinsinööri 

Osoite: Bertel Jungin aukio 9,  Osoite: Bertel Jungin aukio 9,  

02600 Espo   02600 Espoo 

  

Sähköposti: katri.peltoniemi@ains.fi Sähköposti: ville.m.savolainen@ains.fi 

Puhelin: 041 731 6439 

 

 

  
Mynämäen kunta 

Vehmaantie 111  

23100 Mynämäki 

s-posti; etunimi.sukunimi@mynamaki.fi 

tai kunta@mynamaki.fi 

www.mynamaki.fi 
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