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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet 

sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Tunnistetiedot 

Kaavamuutos koskee kiinteistöä 734-555-3-28 Katajaranta. 

Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 0,4 hehtaaria. Kaava-alueella on todel-

lista rantaviivaa sekä mitoitusrantaviivaa noin 90 metriä. 

Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Salon Perniössä noin 25 kilometriä Salon keskustasta 

lounaaseen ja 17 kilometriä Perniön keskustasta länteen. Alueelle on kiinteä 

tieyhteys. 

Kaava-alueen sijainti kartalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Kaava-alueen ohjeellinen rajaus (tummansinisellä):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-alue ilmakuvassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Kaava-alue on maastoltaan jyrkähköä metsämaata. 

Kaava-alue rajautuu etelässä Teijon kansallispuistoon sekä idässä Matilde-

dalin luonnonsuojelualueeseen, joka on yksityismaiden luonnonsuojelualue. 

Rakennettu ympäristö 

Kaava-alueella on rakennettuna yksi saunarakennus. 

Alueen läheisyydessä sijaitsee Meri-Ruukin lomakylän rakennuksia. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston vuonna 2000 päättämistä ja vuonna 2008 tarkastamista 

valtakunnallisista maankäyttötavoitteista kaava-aluetta voi sanoa koskevan 

kohdan 4.4 erityistavoite loma-asutuksen suunnittelusta, jonka mukaan 

alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunni-

teltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden 

säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. Kuntakaavoituksessa valtakun-

nalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät asemakaavoihin pääsääntöisesti 

maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta. 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 

2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueiden-

käyttötavoitteista. Päätös tulee voimaan 1.4.2018. Päätöksen voimaan tul-

lessa valmisteilla oleva kaava voidaan hyväksyä päätöksen estämättä 

30.9.2018 mennessä, mikäli kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville 

ennen päätöksen voimaan tuloa. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-

teista ainakin seuraavat: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Salon seudun maakuntakaavan 

12.11.2006. 
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Kaava-alueen sijainti maakuntakaavassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta 

(M). Suunnittelualueella ei ole muita aluevarauksia maakuntakaavassa. 

 

Kaava-alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan vyöhykkeeseen 

1, eli 7–10 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % kokonaisrantaviivasta. 

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on käynnistänyt 10.6.2013 Varsi-

nais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaa-

kuntakaavan laadinnan. Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 15.12.2017–

26.1.2018 välisen ajan. Kaavaehdotuksessa suunnittelualueelle ei kohdistu 

kaavamerkintöjä tai -määräyksiä. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Alueella on laadinnassa Teijo Mathildedal osayleiskaava, jonka laatimisesta 

Salon kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 12.12.2011 § 793 kaavoitus-

katsauksen hyväksymisen yhteydessä. Kaavatyö on esiselvitysvaiheessa. 

 

 

 

Lähde: Maakuntakaavakartta 
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Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Meri-Teijon osa-alue B ranta-asemakaavan 

muutos, joka on hyväksytty Perniön kunnanvaltuustossa 25.7.1988 § 77 ja 

tullut voimaan 2.5.1989. 

Kaavamuutosalue on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa loma-asun-

tojen korttelialuetta (RA-5), jolle saa rakentaa saunarakennuksia sekä 

kerho- ja kokoontumistiloja. Korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 

yhteensä 250 k-m². Kortteli on osoitettu korttelin 76 yhteiskäyttöalueeksi 

(YK). 

Ote muutettavasta kaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

Salon kaupungissa on voimassa 1.6.2010 voimaan tullut rakennusjärjestys. 

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennus-

ten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen.  

Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja 

vain harventaminen on sallittua. 

Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee 

olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan 

säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mu-

kaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta 
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ei muuta johdu, olla vähintään 20 metriä ja asunnon alimman lattiatason 

vähintään 1 metriä ylävesirajaa korkeammalla. Ellei ylävesiraja ole tie-

dossa, on alin rakentamiskorkeus merialueilla vähintään 2,3 metriä ja jär-

vialueilla 1,5 metriä keskivedenkorkeuden yläpuolella.  

Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 30 m2, saa rakentaa 

edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden 

edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vä-

hintään 10 metriä. 

Lain (MRL 14 § 4 mom.) mukaan rakennusjärjestys ei ole sitovana ohjeena 

ranta-asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-

asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

2.2 Tavoite 

Suunnittelutyön tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen käyttötarkoitus 

loma-asuntojen korttelialueeksi, jossa sallitaan erillisen lomarakennuksen, 

vierasmajan, saunarakennuksen ja alueen käyttötarkoitusta palvelevien ta-

lousrakennusten rakentaminen. Muutoksessa poistetaan alueen yhteiskäyt-

töalue-merkintä. 

Toteutuessaan kaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti mer-

kittäviä vaikutuksia. 

2.3 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset: 

• Nykytilanne 

2.4 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

• Ympäristölliset vaikutukset 

• Sosiaaliset vaikutukset 

• Taloudelliset vaikutukset 

• Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

 



Nosto Consulting Oy  8 (9) 

Salon kaupunki: Meri-Teijon osa-alue B ranta-asemakaavan muutos 2 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  15.6.2018 

   

3. Osalliset 

Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

• Suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maanomista-

jat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

• Salon kaupungin hallintokunnat 

• Varsinais-Suomen ELY-keskus 

• Varsinais-Suomen liitto 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Tammikuu 2018: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja näh-

tävillä yhdessä kaavan valmisteluaineiston kanssa 

kaupunginvirastossa sekä internet-sivuilla, ilmoitus 

kaupungin ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön 

osallisille. Aineisto pidetään nähtävillä kaupungissa 

30 päivää, jonka aikana osalliset saavat lausua kaa-

valuonnoksesta mielipiteensä, jotka otetaan mah-

dollisuuksien mukaan huomioon. Kaavaluonnok-

sesta kaupunki pyytää lausunnot viranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Elokuu 2018: Kaavaehdotus nähtäville. Kaupunki asettaa kaava-

ehdotuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja il-

moittaa siitä osallisille sekä kuuluttaa kaupungin vi-

rallisissa ilmoituslehdissä, jolloin osalliset voivat 

tehdä vielä muistutuksen kaavaehdotuksesta. 

Hyväksymisvaihe 

Lokakuu 2018: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-

mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-

taa Turun hallinto-oikeuteen. 
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5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-

sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen  

puh. 010 583 0950, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, FM Tanja Konstari  

puh. 010 583 0952, tanja.konstari@nostoconsulting.fi 

Nosto Consulting Oy  

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 

 

Salon kaupunki: 

Kaavoitusinsinööri Timo Alhoke 

puh. (02) 778 5113, timo.alhoke@salo.fi 

Maankäyttöinsinööri Lotta Pelto-Timperi 

puh. (02) 778 5111, lotta.pelto-timperi@salo.fi 

Kaupunkisuunnitteluosasto, PL 77, 24101 SALO 

 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 
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