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Salon kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (EL V-keskus) lausuntoa Meri-Teijon osa-alueen B ranta
asemakaavan muutoksen 2 ehdotuksesta, joka on päivätty 15.6.2018. 
Kaavahankkeesta ei ole pidetty viranomaisneuvottelua. 
ELY-keskus on antanut valmisteluvaiheessa lausunnon 5.3.2018. 
Pienennös kaavakartasta on lausunnon liitteenä. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kannanotot 

EL V-keskuksen valmisteluvaiheessa antamaa lausuntoa ei ole otettu huomioon 
ehdotusta laadittaessa, joten EL V-keskus toistaa lausumansa. Keskeisiä osia 
lausunnosta on jäänyt kirjaamatta asiaa koskevaan päätöspöytäkirjaan. 

Mitoitus ja Meri-Teijon kokonaisratkaisu 

Kaavaselostuksen mukaan: "Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia 
emätilaselvitystä, sillä kaavamuutoksella ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja .". 

Kaavamuutosalue on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa loma-asuntojen 
korttelialuetta 77 (RA-5), jolle saa rakentaa saunarakennuksia sekä kerho- ja 
kokoontumistiloja korttelin 76 yhteiskäyttöön (YK). RA-5 alueelle on osoitettu 
erillisille rakennusaloille rakennusoikeutta 50 k-m2 saunarakennukselle ja 200 k-m2 

kerho- ja kokoontumistiloille. Saunarakennus on rakennettu . Alkuperäisen kaavan 
selostuksesta on nähtävissä, että RA-5 alueen rakennusoikeus on siirretty 
lomakylätyyppisesti suunniteltuihin sisämaan kortteleihin. Mitoitustaulukossa RA-5 
alueella ei ole yhtään loma-asuntoa, ei myöskään vastaavalla yhteiskäyttöisellä 
RA-4 alueella (kortteli 78). Sen sijaan sisämaan kortteleihin 70-76 on osoitettu 
5670 k-m2 rakennusoikeutta 48-60 loma-asunnolle. 

Näin ollen kaavamuutoksessa on kyseessä uuden rakennuspaikan osoittaminen 
rantaan, kun lomarakennuspaikaksi muutetaan alue, joka aiemmin on osoitettu 
korttelien yhteiskäyttöalueeksi. EL V-keskus korostaa, että kyseessä on merkittävä 
muutos, joka on ristiriidassa koko Meri-Teijon alueen suunnitteluperiaatteiden 
kanssa. Meri-Teijon rakentamista on hahmoteltu Rantojenkäytön 
yleissuunnitelmalla (v.1981) ja sitä on toteutettu 1980 -luvulla kaavoittamalla 
lomakylätyyppisesti sisämaahan sijoittuvia kortteleita, joihin liittyvät ns. 
saunakorttelit rannassa. Meri-Teijon loma-asuntojen suuri määrä on 
perusteltavissa vain sillä, että kaikki rannat ovat yhteiskäytössä. Saunakortteliin 77 
liittyvää korttelia 76 ei voi erottaa kokonaisuudesta, joten kaavamuutokseen tulee 
ottaa mukaan vähintään kortteli 76 ja tutkia rantarakennusoikeuden olemassaolo 
sekä korttelissa 76 olevien rakennuspaikkojen oikeus rantaan pääsyyn. 
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Lausunnolla olevassa kaavamuutoshankkeessa muutetaan yhtä ns. saunakorttelia 
tavanomaiseksi lomarakennuspaikaksi. Ottaen huomioon nykyisen saunan suuri 
koko 58 k-m2, tarkoittaa kaavamuutos käytännössä sitä, että yhdelle rannalla 
sijaitsevalle lomarakennuspaikalle sallitaan kaksi loma-asuntoa. Tämä ei ole 
normaalin kaavoituskäytännön mukaista. 

Lopuksi 

EL Y-keskus korostaa kunnan vastuuta ottaa päätöksenteossaan 
johdonmukaisesti huomioon maan käyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavojen 
sisältövaatimukset, maakuntakaavan tai suunnittelualueella olevan 
oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan mukainen rakentamisen mitoitus ja vapaan 
rannan vaatimus sekä maanomistajien ja emätilojen tasapuolinen kohtelu 
rakennusoikeutta jaettaessa. 

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä 

Ylitarkastaja Pirjo Uusi-Uola 

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa. 

Liite Meri-Teijon osa-alueen B ranta-asemakaavan muutos 2, ehdotus 15.6.2018. 

Tiedoksi sähköpostitse 
Salon kaupunki: kaupunkisuunnittelu@salo.fi; lotta.pelto-timperi@salo.fi 
Varsinais-Suomen liitto: kirjaamovsl@varsinais-suomi.fi 
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Liite Meri-leijon osa-alueen B ranta-asemakaavan muutos 2, ehdotus 15.6.2018 
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RRntR~~m;IIk.ölRIJ'.Rn ml lll t.f1F. k"", IfRR ~.iint~nR -

134-555-3·28 Katajaranta 

Ran\ll·llse"",k.p~van muutoksell~ muodostuu: 
Kortleli,77 

Ranla-asema1kaavamerki n nät ja -määräykset: 

loma-a6untojen kortteUal ue, 
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Turussa 15_6.2018 Pasi lappalainen. diplins. 
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