
MÄNTSÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 
 
Kunnanhallitus § 3 16.01.2023 

 
 
Kaunismäen kortteli 1200 asemakaavamuutos / kaavamuutoksen käynnistäminen sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) asettaminen nähtäville 
 
Kuntakehityslautakunta 14.12.2022 § 127  
  
 
 

Kaunismäen korttelin 1200 asemakaavamuutos on ollut nähtävillä 22.1.-
21.2.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja, joissa oli huomautuksia 
ja vaatimuksia kaavaehdotuksen muuttamiseksi. Kaavaehdotus ei edennyt 
nähtävillä olon jälkeen.    
 
Kaavatyö esitetään jatkettavaksi. Kaava laajennetaan koskemaan korttelin 
luoteisosan tonttia 4 (Sälinkääntien ja Hopeasiipi–kadun välissä). Tontit 1 
ja 2, ”Kultasiipi” ja tontti 4, ”Hopeasiipi” on asemakaavoitettu pien- ja 
paritaloille. Tontti 3 on toteutunut, ja sillä sijaitsee päiväkoti ja 
hyvinvointineuvola. Kaavamuutoksella on tarkoitus tutkia 
rakentamattomien tonttien osalta mahdollisuutta tehokkaampaan 
rakentamiseen, kuten rakentamista asuinpienkerrostaloilla muuttamatta 
merkittävästi tonteilla jo olevaa rakennusoikeutta. Alueen 
rakennustehokkuus päätetään kaavoituksen edetessä. Myös palvelujen 
osoittamista alueelle tutkitaan.   
 
Kaavatyön muina tavoitteina on osoittaa alueelle tarpeelliset ja riittävät 
kulkuyhteydet ja virkistysalueet sekä tarkastella meluntorjunnan tarvetta ja 
keinoja. Muutettava kaava on osa Kaunismäen kokonaisuutta, joten 
yhteensovittaminen jo rakennettuun ympäristöön on tärkeää.  
 
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavojen ja niiden 
muutosten käynnistämistä.   
Kuntakehityslautakunta hyväksyy päivitetyn osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville. 
 

Valmistelija kaavainsinööri Mari Niinistö, p. 040 314 5968 
 

Esittelijä Kuntakehitysjohtaja Gummerus Vesa 
 

Päätösehdotus Kuntakehityslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 
Kaunismäen kortteli 1200 asemakaavamuutos käynnistetään ja 
asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville ja 
siitä pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 
 
 
 Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 7.12.2022) 
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Valmistelija Kuntakehitysjohtaja Gummerus Vesa, vesa.gummerus@mantsala.fi 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Laurila Hannu 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Kaunismäen kortteli 1200 asemakaavamuutos 
käynnistetään ja asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 

Käsittely Kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerusta kuultiin asiantuntijana pykälän 
yhteydessä. 

 
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 
 Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 7.12.2022) 
 
 

- Merkittiin, että Pihla Keto-Huovinen saapui kokoukseen tämän pykälän 
käsittelyn aikana klo 16.23 

 
 
  Otteen oikeaksi todistaa   
 
 19.01.2023 
 
 
 Esa Siikaluoma 
 pöytäkirjanpitäjä
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 3 

 

Muutoksenhakukielto 

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee 

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)  
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jä-

senenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuo-
mioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)  

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §) 

 


