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OSALLISTUMIS- JA 

ARVIOINTISUUNNITELMAN 

TARKOITUS 

Ratatien teollisuusalueelle laaditaan asemakaava ja 

asemakaavan muutos. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma esittelee kaavoituksen 

lähtökohdat, tarkoitus ja tavoitteet, suunnittelun 
eteneminen, alustava aikataulu ja 

osallistumismahdollisuudet. Lisäksi OAS:ssa kuvataan 
kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja 
vaikutusten arvioinnit.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan 
nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat 

ilmaista mielipiteensä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään 
tarvittaessa kaavoitusmenettelyn aikana. 

SUUNNITTELUALUE  

Suunnittelualue sijaitsee Maskun keskustaajaman 
eteläpuolella, Ratatien teollisuusalueella. 
Suunnittelualue rajautuu Rajatien ja Maskuntien väliin. 

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella 

mahdollistetaan olemassa olevan Ratatien teollisuus- ja 
varastoalueen laajentaminen.  

TAVOITE 

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi tontti 
teollisuus- ja varastotoiminnalle. Korttelin 
rakennustehokkuutta (e) korotetaan 0.3  0.5. 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Duodot Oy on tehnyt aloitteen Ratatien teollisuusalueen 
korttelin 182 asemakaavamuutoksesta. Maskun 

kunnanhallitus on käynnistänyt kaavaprosessin 
13.5.2019.  

Kaava-alueella on kaksi yksityistä omistajaa. 
Omistajien välillä suoritetaan tilusvaihtoja, kun kaava 
on tullut voimaan. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Maskun 
kunnanhallituksen 29.11.2010 osittain hyväksymä ja 

28.8.2012 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
voimaantullut Maskun yleiskaava 2020.  

Kaava-alueelle on osoitettu uusi asunto- ja työpaikka-
alue (ATP) sekä pientalovaltainen asuinalue (AP). 

Kaava-alueen itäosaan on osoitettu pohjavesialueeksi 
(pv). Alueen itäosassa on paikallisesti, maisemallisesti 
tai historiallisesti arvokas –kohdemerkintä. 

 

Kuva 1. Ote Maskun yleiskaavasta 2020. Kaava-alue 
merkattu likimääräisesti vaaleansinisellä viivalla. 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Humikkalan 

teollisuusalueen rakennuskaava vuodelta 1980. Kaava-
alueelle on osoitettu yhdistetty teollisuus ja 

varastorakennusten korttelialue (TTV). Alueen 
tehokkuusluku (e) on 0.30. Alueen itäosassa ei ole 
voimassa olevaa asemakaavaa. 

 

Kuva 2. Ote Maskun asemakaavayhdistelmästä. Kaava-

alueen likimääräinen rajaus merkattu sinisellä 
katkoviivalla. 

Maanomistus 

Asemakaava-alue on yksityisessä omistuksessa. Alueen 

omistajien kesken suoritetaan tilusvaihtoja 
asemakaavan saatua lainvoiman. 
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan kaavan 
toteutumisesta aiheutuvat vaikutukset 

yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja 
liikenteeseen ja ihmisten elinoloihin. Arvioinnin tekee 
kaavan laatija yhdessä kunnan edustajien kanssa.  

OSALLISET 

Kaavamuutoksen hakija: 

 Duodot Oy 

Asemakaavan osallisia ovat: 

 kaavoitettavan alueen maanomistajat 

 naapurialueiden maanomistajat 
 muut lähialueiden asukkaat ja maanomistajat 

 alueen yritykset ja yhteisöt 

Maskun kunnan hallintoelimet 

 rakennustarkastaja 

 tarvittavat lautakunnat 

Viranomaiset: 

 Varsinais-Suomen ELY-keskus 
 Väylävirasto 

 Varsinais-Suomen liitto 
 Varsinais-Suomen maakuntamuseo 

 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 

Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa. 

TIEDOTTAMINEN JA 

OSALLISTUMINEN 

Kaavan nähtävillä olosta kuulutetaan Maskulainen-
tiedostuslehdessä. Kaavahankkeen etenemistä voi 

seurata Maskun kunnanviraston ilmoitustaululla ja 
internetsivuilla: www.masku.fi. 

Tähän osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
kohdistuvan palautteen voi toimittaa Maskun 

kunnanvirastoon (Keskuskaari 3, 21250 Masku) ennen 
nähtävillä oloajan päättymistä. 

ASEMAKAAVAN VAIHEET 

Vireillepano 

 Duodot Oy on hakenut asemakaavan 

muuttamiseksi 6.5.2019. 

 Asemakaava on käynnistynyt kunnanhallituksen 
päätöksellä 13.5.2019 (§ 90).  

 Kunnanjohtajan viranhallintapäätöksellä kaava 
kuulutetaan vireille ja päätetään asettaa OAS ja 

maankäyttöluonnos nähtäville. 

OAS ja maankäyttöluonnos 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja 

maankäyttöluonnos ovat nähtävillä 
loppuvuodesta 2019 Maskulainen –

tiedotuslehdessä sekä kunnanviraston 

ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 

Ehdotusvaihe 

 Maankäyttöluonnoksesta muokataan 
kaavaehdotus, jossa huomioidaan 

aloitusvaiheessa saatu palaute. 

 Kaavaehdotus valmistuu arviolta alkuvuodesta 

2020. 

 Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivää, 
jonka aikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on 

oikeus tehdä kirjallinen muistutus ehdotuksesta. 
 Kunta pyytää viranomaisilta lausunnot 

kaavaehdotuksesta. 
 Kaavanlaatija laatii vastineet kaavatyön aikana 

jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin sekä 
ottaa niiden sisällön huomioon mahdollisuuksien 

mukaan. 

Hyväksymisvaihe 

 Kunnanhallitus käsittelee kaavaehdotuksen ja 

esittää hyväksymistä kunnanvaltuustolle 
 Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan 

kuulutuksella 
 Hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-

oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on 
mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-

oikeuteen (KHO). 

Voimaantulo 

 Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, 

asemakaava tulee voimaan kuulutuksella 
paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä 

kunnan internet-sivuilla. 
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