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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOS LÄNSIRANNAN KATUALUE 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavatyön lähtökohdista ja tavoitteista, kaavan vaikutus-
ten arvioinnista, kaavoitusprosessin kulusta sekä siitä, missä vaiheessa ja millä tavoin osalliset voivat vaikut-
taa kaavan suunnitteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa korjataan ja täydennetään kaavoitusproses-
sin aikana tarpeen mukaan. 
 
SUUNNITTELUALUE 
 
Suunnittelualueena on Hornin (2) kaupunginosan pysäköintialue (734-3-9908-1), sekä osa katu- ja puisto-
alueesta.  

 
Viistokuva ©2015 BLOM 
 
Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustan alueella rajoittuen Hornin kortteliin ja Salonjoen varren puistoalu-
eeseen Länsirannassa. Kaava-alue on kooltaan n. 2599 m2. 
 
ALOITE 
Asemakaava tehdään kaupungin omasta aloitteesta. Paviljonkiravintolan toteuttaminen alueelle on yksi Sa-
lon keskustan kehittämisideakampanjassa syksyllä 2016 esille nousseista ideoista. Ideat esiteltiin kaupunki-
suunnittelulautakunnassa 13.12.2016 § 208. 
  
TAVOITEET  
Kaupungin tavoitteena on asemakaavan muutoksella yhdistää voimassa olevassa kaavassa oleva yleinen 
pysäköintialue Länsirannan katualueeseen ja mahdollistaa paviljonkiravintolan rakentaminen alueelle.  
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LÄHTÖTIEDOT 
 
Maanomistus 
Kaava-alueen omistaa kaupunki.  
 

Keskustan osayleiskaava 2035 
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Keskustan osayleiskaava 
2035. Kaavassa alue on merkitty kävelypainoitteiseksi kaduksi, puistoalueeksi 
ja toriksi/ aukioksi. 
 
Rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokas alue. 
Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Suojelun yksityiskohtainen toteuttamis-
tapa ja lisärakentamismahdollisuudet ratkaistaan asemakaavatasolla. Alueelle 
voidaan sijoittaa uutta rakentamista ja toteuttaa muita ympäristöön vaikuttavia 
toimenpiteitä, kuitenkin siten, että aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallisen 
arvon säilyminen ei vaarannu. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lau-
sunnon antamiseen ennen rakentamista koskevan lupa-asian ratkaisemista. 
Numeroindeksi sk 42.  
Rautatieasema, rautatieasema lähiympäristöineen on valtakunnallisesti mer-
kittävä rakennettu ympäristö, VA  
Jokivarren alue ja muu rajattu alue on maakunnallisesti arvokas, MA 
                                                             
Asemakaava 
Voimassa olevassa 14.10.1983 vahvistetussa kaavassa alue on katualuetta, 
yleistä pysäköintialuetta sekä puistoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KESKEISET OSALLISET 

 Suunnittelualueen lähiympäristön maanomistajat, yritykset ja asukkaat 
 Kaupungin toimialat ja päättäjät  
 Viranomaiset (Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo) 
 Sähkö- ja teleyhtiöt 

 
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen to-
teuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vai-
kutuksia. 
 
Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. yhdyskuntarakenteeseen, kau-
punkikuvaan, palveluihin, työpaikkoihin sekä ympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Arvioinnin tulok-
set esitetään kaavaselostuksessa. Arviointi tapahtuu kiinteänä osana suunnitteluprosessia ja pohjautuu jo 
olemassa oleviin selvityksiin. Tarpeen mukaan voidaan teettää lisäselvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. 
 
ASEMAKAAVAN ETENEMINEN JA AIKATAULUTAVOITE 
Asemakaavan muutos laaditaan kaupungin omana työnä. Kaavaprosessi käynnistyy keväällä 2017. Kaava-
luonnos pyritään saamaan nähtäville kesällä 2017. Tavoitteena on, että kaavaprosessi saataisiin päätökseen 
vuoden 2017 aikana.  
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 Julkinen tiedottaminen kaavatyön eri vaiheissa: 

 Kaavan vireilletulosta kuulutetaan Salon Seudun Sanomissa ja kaupungin ilmoitustaululla.  
 Kaikista osallisten kuulemisvaiheista tiedotetaan kuuluttamalla Salon Seudun Sanomissa ja kaupun-

gin ilmoitustaululla, joka sijaitsee kaupungintalolla sekä sähköisellä ilmoitustaululla internetissä 
http://www.salo.fi/linkit/osallistuminenjaasiointi/ilmoitustaulu/ 

 Kaavatyön kulkua voi seurata kaupungin internet-sivuilla osoitteessa http://www.salo.fi/asemakaavat/ 
 Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen sekä -valtuuston kokousten pöytäkirjat ovat lu-

ettavissa osoitteessa http://www.salo.fi/paatoksentekojatalous/esityslistatjapoytakirjat/ 
 
1. Aloitusvaihe 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on mahdollista tutustua Salon kaupunkisuunnitteluosastolla, os. Hor-
nintie 2-4 ja internetissä osoitteessa http://www.salo.fi/asemakaavat/. Osalliset voivat antaa palautetta osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osalliset voivat kertoa kaavoittajalle myös kaavan lähtökohtiin ja tavoit-
teisiin liittyviä mielipiteitään aloitusvaiheen aikana. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi Varsinais-Suomen ELY -keskukselle. 
 
2. Laatimisvaihe/ kaavaluonnos  
Keväällä 2017 valmistellaan asemakaavaluonnos, jonka kaupunkikehityslautakunta asettaa nähtäville MRA 
30 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Valmisteluvaiheen kuulemisesta tiedotetaan kuulutuksen lisäksi lähettä-
mällä kirjeet kaava-alueen ja siihen välittömästi rajoittuvien kiinteistöjen omistajille, asukkaille ja yrityksille. 
Maanomistajat, asukkaat ja muut osalliset voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävillä oloaika-
na. Luonnosvaiheessa mielipiteen voi ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. 
 
Luonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta ja muilta julkisilta tahoilta. 
 
3. Ehdotusvaihe  
Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana saadun palautteen pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus, jonka 
kaupunginhallitus asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 27§). Ehdotusvaiheen kuulemisesta tie-
dotetaan kuuluttamalla ja lähettämällä ulkopaikkakuntalaisille kirjeet.  
Maanomistajat, asukkaat ja muut osalliset voivat esittää kaavaehdotusta koskevan muistutuksen nähtävillä 
oloaikana. Muistutukset tulee osoittaa kaupunginhallitukselle ja toimittaa kirjallisina hallinto-osaston kirjaa-
moon (käyntiosoite Tehdaskatu 2, postiosoite PL 77, 24101 Salo) tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen kir-
jaamo@salo.fi. Kunnan perusteltu kannanotto muistutuksiin toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka 
ovat toimittaneet osoitteensa. 
 
Ehdotuksesta pyydetään lausunnot vain, jos kaavaehdotukseen on tehty huomattavia muutoksia luonnoksen 
nähtävillä olon jälkeen. 
 
4. Hyväksymisvaihe  
Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen. Hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoitus-
taululla ja Salon Seudun Sanomissa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus valittaa Turun hal-
linto-oikeuteen 30 päivän kuluessa ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli oikeus antaa valituslu-
van. Jos kaavasta ei valiteta, se tulee voimaan, kun asiasta on ilmoitettu kuulutuksella (ns. 
lainvoimaisuuskuulutus) kaupungin ilmoitustaululla ja Salon Seudun Sanomissa. 
 
 
YHTEYSTIEDOT 
Salon kaupunki  Kaavasuunnittelija 
Kaupunkisuunnittelu  Virpi Elovaara 
Hornintie 2-4   p. 02 778 5114 
24800 HALIKKO  virpi.elovaara@salo.fi 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 1.5.2017 voimaan tulleen MRL 63§:n muutoksen osalta 9.6.2017. Kau-
punkisuunnittelulautakunta on muuttunut kaupunkikehityslautakunnaksi 1.6.2017 alkaen. 


