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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavan kumoamisen selostus, joka koskee 12.6.2019 päivättyä asemakaavakart-

taa.  

Asemakaavan kumoamisella kumotaan 10.2.2014 hyväksytyn asemakaavan osa kortte-

lista 58. 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunniteltava alue sijaitsee 

Maskun Lemussa, Kustavin-

tien (seututie 192) ja Askais-

tentien (yhdystie 1900) risteyk-

sen luoteispuolella. Alueen 

eteläreunassa on Askaisten-

tien ja Kirkkotien (tie 12256) 

risteys. 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen si-

jainti sinisellä. 

 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

- Kaavoitus on käynnistetty kunnan aloitteesta. 

- MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu kesä-

kuussa 2019. 

- Kunta kuulutti kaavan vireille tulosta 20.6.2019. Samalla ilmoitettiin osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta. 

- Asemakaavan 12.6.2019 päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetettiin nähtä-

ville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 20.6. – 12.8.2019 väliseksi ajaksi. 

- Kaavaluonnoksesta annettiin kolme lausuntoa. Kaavanlaatija on laatinut vastineet, 

jotka ovat selostuksen liitteenä. 

- Kaavaehdotus valmistui maaliskuussa 2021. 

- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 

_______ väliseksi ajaksi.  

- Kaavaehdotuksesta jätettiin _____ lausuntoa / muistutusta. Lausuntoihin ja muistu-

tuksiin laaditaan vastineet / mahdolliset vähäiset tarkennukset (tarkentuu). 

- Kunnanhallitus (tai kunnanvaltuusto) hyväksyi asemakaavan kumoamisen ______ 

2019 (§ ___). 

- Kaava on kuulutettu voimaantulleeksi _________. 



  
 

 

 

 

   

 

2.2 ASEMAKAAVA 

Asemakaavan kumoamisella mahdollistetaan tiealueen haltuunotto Askaistentien kevyen-

liikenteen väylän rakentamista varten. 

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Kaavan toteuttaminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on osa rakentamatonta pellonreunaa ja Askaistentien vierialuetta. 

 

 
Kuva 2. Näkymä Askaistentieltä kohti Kirkkotien risteystä. Kumottava alue tien oikealla 

puolella. 

3.1.2 Maanomistus 

Kumottava kaava-alue kuuluu yksityisomistuksessa olevaan kiinteistöön 481-478-1-64. 

Viereiset tiealueet omistaa valtio.  

3.1.3 Pohjakartta 

Asemakaava laaditaan kaavoituksen pohjakartalle 1:2 000. 

 

 

 



 
  

 

 

 

  
 

 

 

3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

3.2.1 Kaavoitustilanne 

Maakuntakaavoitus 

 

Maskun maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Asemakaavoitettavalla 

alueella on voimassa Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-

Suomen muodostama Varsinais-Suomen maakuntakaava. Ympäristöministeriö vahvisti 

maakuntakaavat 20.3.2013. 

  

Maakuntakaavoissa suunnittelu-

alue on osoitettu taajamatoiminto-

jen alueena (A). Askaistentie on 

osoitettu yhdystienä (yt). Lisäksi 

alue on osa Saariston rengas-

tiehen tukeutuvaa kehittämis-

vyöhykettä. 

 

Kuva 3. Ote Varsinais-Suomen 

maakuntakaavasta. Alueen sijainti 

sinisellä ympyrällä. 

 

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 Varsinais-Suo-

men taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan. Maankäyttö- 

ja rakennuslain 201 §:n mukai-

sesti maakuntahallitus määräsi 

kokouksessaan 27.8.2018 vaihe-

maakuntakaavan tulemaan voi-

maan ennen kuin se on saanut 

lainvoiman. 

 

Suunnittelualue on osoitettu taa-

jamatoimintojen alueena (A). 

 

Kuva 4. Ote taajamien maankäy-

tön, palveluiden ja liikenteen vai-

hemaakuntakaavasta. Alueen si-

jainti sinisellä ympyrällä. 

 

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen 

vaihemaakuntakaavassa käsitellään maakun-

nan kierto- ja biotalouden näkökulmasta kes-

keisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit 

sovittaen ne yhteen luonnonarvojen sekä vir-

kistyksen ja matkailun kehittämistarpeiden 

kanssa.  

 

Kuva 5. Ote luonnonarvojen ja -varojenVarsi-

nais-Suomen vaihemaakuntakaavasta. Alu-

een sijainti sinisellä ympyrällä. 



  
 

 

 

 

   

 

Vaihemaakuntakaava tarkistaa ja täydentää voimassa olevia maakuntakaavoja yleismää-

räyksessä rajattujen teemojen ja sisältöjen mukaisesti. 

 

Vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu matkailun, retkeilyn ja virkistyksen kehit-

tämisen kohdealueeseen.  

 

Yleiskaavoitus 

 

Suunnittelualueella on voimassa Lemun kun-

nanvaltuuston 26.1.2005 hyväksymä Keskus-

tan osayleiskaava. Kaavassa suunnittelualu-

eelle on osoitettu liike- ja toimistorakennusten 

aluetta (KL). Osa alueesta on osoitettu selvi-

tysalueena, jolla on tarve kevyen liikenteen 

väylälle sekä alikulkutunnelille Kustavintien 

(seututie 192) alitse. 

 

 

Kuva 6. Ote Lemun keskustan osayleiskaa-

vasta (2005). 

 

 

Asemakaavoitus 

 

Suunnittelualueella on voimassa Maskun 

kunnanvaltuuston 10.2.2014 hyväksymä 

Järäisten liikekorttelin asemakaava ja 

asemakaavan muutos. Tässä kaavassa 

alueelle on osoitettu liikerakennusten 

korttelialuetta (KL). Korttelialueen ympä-

rillä ei ole voimassa olevaa asemakaa-

vaa.   

 

 

 

 

 

Kuva 7. Ote asemakaavojen 

yhdistelmästä. 

 

3.2.2 Selvitykset 

Lähtötietona ja kaavan kumoamisen perusteena on alueelle laadittu maantien ja kevyen 

liikenteen suunnitelma Kirkkotien ja Askaistentien varsille. Lisäksi käytettävissä olevat sel-

vitykset, viranomaistietokannat ja ylemmän tason kaavat otetaan huomioon kaavan laadin-

nassa.  

 

 



 
  

 

 

 

  
 

 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 

Kaavan kumoamisen tarve on todettu Kirkkotien ja Askaistentien varren kevyen liikenteen 

tiesuunnittelun yhteydessä. Tiesuunnitelman vaatimia alueita varten on tarve ottaa haltuun 

lisää aluetta asemakaavan mukaisesta KL-korttelialueesta.  

Kuva 8. Kuvassa tiesuunnitelma ja voimassa oleva asemakaava päällekkäin. Tiealuetta on 

tarve laajentaa Kirkkotien risteyksen kohdalla (ilmakuva: Maanmittauslaitos). 

 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTÖKSET 

Kaavoitus on käynnistetty kunnan aloitteesta. Kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta kuulutettu kesällä 2019. 

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.3.1 Osalliset 

Maanomistajat ja asukkaat: 

- alueen ja naapurialueiden maanomistajat ja asukkaat 

 

Kunnan hallintokunnat: 

- rakennustarkastaja 

- tekninen johtaja 

- tarvittavat lautakunnat  



  
 

 

 

 

   

 

 

Viranomaiset: 

- Varsinais-Suomen ELY-keskus (liikenne, alueiden käyttö) 

- Väylävirasto (tarvittaessa) 

  

Yhdyskuntatekniikka: 

- Vesihuolto ja viemäröinti (tarvittaessa) 

- Sähkö- ja puhelinyhtiöt (tarvittaessa) 

 

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

4.3.2 Vireille tulo 

Kunta kuuluttaa kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus  

MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu kesäkuussa 

2019. OAS pidetään kunnanvirastossa nähtävillä kaavan laadinnan ajan ja sitä tarkenne-

taan tarvittaessa kaavan edetessä. 

 

Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten kaavaluonnos asetetaan nähtäville tai osallisia 

kuullaan erikseen (MRL 62 §; MRA 30 §). Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet kaavaluon-

noksesta sekä niihin tarvittaessa laaditut vastineet käsitellään. 

 

Kaavaehdotus laaditaan luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden, lausuntojen sekä mah-

dollisten viranomaisneuvottelujen pohjalta. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 

päivän ajaksi (MRL 65 §; MRA 27 §). Mahdolliset lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuk-

sesta käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos lähetetään viranomaisille tiedoksi. 

Lausuntojen tarvetta tiedustellaan viranomaisilta kaavan valmisteluvaiheessa. Kaavaehdo-

tuksesta pyydetään lausunnot tarvittaessa.  

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

4.4.1 Kunnan tavoitteet 

Asemakaavan kumoamisen tarkoitus on poistaa KL-korttelialueen osa siten, että tiesuun-

nitelman mukainen tiealueen haltuunotto on mahdollinen. 

4.4.2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavalla ei sen suppeudesta johtuen ole valtakunnallista merkitystä. 

 

Maakuntakaavoitus 

Kaava tukeutuu voimassa olevaan Varsinais-Suomen maakuntakaavaan, jossa suunnitte-

lualue on osoitettu taajamatoimintojen alueena (A). 

 

Yleiskaavoitus 

Kaava tukeutuu voimassa olevaan alueen yleiskaavoitukseen sitä tarkentaen. 

 



 
  

 

 

 

  
 

 

 

Asemakaavoitus / tiesuunnitelma 

Asemakaavan osittaisella kumoamisella saadaan riittävä tiealue Askaistentien linjaukselle 

ja kevyen liikenteen väylälle.    

4.4.3 Suunnittelun aikana syntyneet tavoitteet  

Tarkentuvat tarvittaessa. 

4.5 MIELIPITEIDEN HUOMIOIMINEN 

4.5.1 Valmisteluvaihe 

Kaavaluonnos asetettiin nähtäville mielipiteiden esittämistä varten (MRL 62 §; MRA 30 §). 

Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja lausunnot (tarkentuu)  

 

Liite 3: Tiivistelmä kaavaluonnoksen lausunnoista, mielipiteistä ja laadituista vastineista  

4.5.2 Ehdotusvaihe 

Kaavaehdotuksesta lausunnot ja muistutukset (tarkentuu) 

 

Liite X: Vastineet (tarvittaessa) 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE  

Voimassa olevan asemakaavan mukainen KL-alueen osa kumotaan, jotta tiesuunnitelma 

voidaan toteuttaa asemakaavan estämättä. 

 

Asemakaavan kumoamisella poistuu 0,0180 hehtaaria KL-aluetta.   

Liite 2: Seurantalomake 

5.2 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Asemakaavan kumoamisella poistetaan pieni alue tiesuunnitelman mukaiselta tiealueelta. 

Suunnittelualueen suppeudesta johtuen kumoamisella ei voida katsoa olevan erityisiä vai-

kutuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

   

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan kumotulla kaava-alueella. 

 

 

 

Turussa 26.3.2021 

Sweco Infra & Rail Oy 

 

 

Juha Suominen 

ins.  

YKS 451 

(kaavan laatijana 1.3.2021 alkaen) 

 

Jouni Kiimamaa    

arkkitehti SAFA    

YKS 381 

 

 

 

LIITTEET 

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Liite 2: Asemakaavan seurantalomake (ehdotusvaiheessa) 

Liite 3: Tiivistelmä kaavaluonnoksen lausunnoista, mielipiteistä ja laadituista vastineista  

 

 


