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Kaavan vireilletulo, lähtökohdat ja tavoitteet
Asemakaava Vuohensaari on tullut vireille 9.5.2020. Asemakaava käynnistettiin kaupungin aloitteesta. Asemakaavan laadinta on kaupungin kaavoitusoh jelmassa vuodelle 2020 ja sisältyy Salon kaupunginhallituksen
30.3.2020 §116 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2020.
Vuohensaari on Salon kaupungin omistama salolaisten ja matkailijoiden
käytössä oleva virkistys- ja matkailualue 5 kilometrin etäisyydellä Salon
keskustasta. Suuri osa saaresta on luonnontilaista metsä- ja kallioaluetta,
jossa kulkevat luonto- ja maisemapolut. Saaren itäosa on suojeltu luonnonsuojeluilla vuonna 2007 ja se kuuluu myös Viurilanlahden Natura-alueeseen.
Viurilan kartano lahjoitti saaren Salon kauppalalle vuonna 1933. Lahjakirjan ehdoissa on edellytetty saaren muuttamista luonnonpuistoksi ja käyttämistä virkistysalueena. Lahjakirjassa korostetaan erityisesti lasten ja
nuorten viihtyvyyttä sekä alueen luontoarvojen säilyttämistä ja hyödyntämistä virkistykseen ja opastukseen. Saareen rakennettiin Aarne Eklundin
suunnittelema uimalaitos 1934. 1800-lu vulla saarta oli jo kutsuttu Kreivin
kansanpuistoksi.
Asemakaavan tavoitteena on osoittaa asemakaavalla saaren luonnonsuojelualue ja mahdollistaa nykyisten toimintojen kehittyminen ja mahdollisten
uusien toimintojen syntyminen saarelle luonto- ja virkistysarvot huomioiden.
MRL 72 §:n mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan
tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Asemakaavalla osoitetaan uudet rakennuspaikat alueelle ja mahdollistetaan jatkossa rakennusten luvittaminen rakennuslupamenettelyllä.
Vuohensaaren kehittämistä koskeva karttapohjainen kysely oli avoinna
9.5.-25.5.2020. Kyselyyn saatiin 235 vastausta. Tärkeinä alueina koettiin
uimaranta ja siihen liittyvät kallioalueet, leikkipuisto ja luontopolun reitit.
Samoille alueille kohdistui myös eniten kehittämistoimenpiteitä. Tapahtumista esiin nousivat erilaiset musiikkitapahtumat, liikuntaan ja luontoon liittyvät tapahtumat ja toiminnot. Parannusta kaivattiin alueen saavutettavuuteen jokirantaa pitkin ja venereitin kehittämistä. Yhteystarve Vaisakon
luonnonsuojelualueelle nousi myös esiin. Penkkejä, grillauspaikkoja ja va-
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laistusta toivottiin lisää. Sauna uimarannan yhteyteen ja hyppytorni oli toiveena useammissa vastauksissa. Kehittämisen ohella toivottiin pidettävän
kiinni lahjakirjan ehdoista ja luontoarvojen säilyttämisestä.
Suunnittelualueen nykytilanne
Maakuntakaava
Maakuntakaavassa alue on merkitty seuraavasti:
Retkeily- ja matkailutoimintojen alue/ kohde (TPLMK, VSMK) Matkailukohde (SSMK) Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät retkeily- ja matkailualueet.
Virkistysalue (TPLMK, VSMK, SSMK, TKSMK) Ja -kohde (VSMK, SSMK)
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät ulkoilu-,
retkeily-, urheilu- ja muut virkistysalueet.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue (TPLMK, VSMK, SSMK, TKSMK)
Natura-alueet (VSMK, SSMK, TKSMK) Valtioneuvoston Natura 2000-päätöksen mukaan rajatut alueet.
Merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus/ -ryhmä/ -alue (VSMK,
SSMK, TKSMK) Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät vaalittavat rakennetut ympäristöt. Tunnus viittaa luetteloon inventoiduista rakennetun ympäristön kokonaisuuksista (sr), ryhmistä (srr) ja
alueista (sra).
Salon yleiskaava 2020
Suunnittelualueella on voimassa Salon yleiskaava 2020. Kaavassa alue
on merkitty seuraavasti:
Luonnonsuojelualue (SL). Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä,
jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelualain mukaiseksi suojelualueeksi.
Lähivirkistysalue (VL).
Retkeily- ja ulkoilualue (VR). Suositus: Alueen hoidon tulee edistää luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä.
Vesialue (W). Alueella on MRL 43.2 § ja 128 § mukainen toimenpide rajoitus.
Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue. Alueen suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty LSL 65 ja 66 §:issä.
Sr2142 maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristökohde. Numero viittaa
yleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon.
Sr143 Paikallisesti arvokas kulttuuriympäristökohde. Numero viittaa yleiskaavase lostuksen arvokohteiden luetteloon.
Venesatama/ venevalkama.
Uimaranta.
Pääulkoilureitti tai kevyen liikenteen reitti, sijainti ohjeellinen.
Yhdystie/ kokoojakatu
Asemakaava
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
Kaavaluonnos
Kaavaluonnos tehtiin yleiskaavan pohjalta huomioiden aikaisemmin tehty
kehittämissuunnitelma ja Vuohensaaren kyselyssä esille nousseet kehittämisideat.
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Kaavassa korostuu alueen virkistys- ja matkailukäyttö. Matkailuvaunualue
säilyy nurmialueilla. Alueelle osoitetaan rakennusoikeutta lisämajoitustilojen rakentamiseksi. Kaavassa osoitetaan suojelluiksi rakennuksiksi vanha
saunarakennus ja tanssilava yleiskaavan mukaisesti ja lisäksi esitetään
suojeltavaksi ns. Ahtelan torppa ja siihen liittyvä piha-alue sekä ns. vanha
putkarakennus rannassa.
Luonnonsuojelualue osoitetaan asemakaavaan yleiskaavan rajauksen
mukaisesti. Monet Vuohensaaren kyselyssä esiin nousseista ideoista ovat
toteutettavissa ilman asemakaavaan osoitettua kaavamerkintää. Toiveissa esiin noussut uimarannan saunarakennus on toteutettavissa vanhan
saunarakennuksen läheisyyteen. Pitkällä tähtäimellä olisi tavoiteltavaa
palauttaa vanha saunarakennus alkuperäiseen käyttöön erityisesti siinä
vaiheessa, kun korvaavaa uutta majoitustilaa on rakennettu.
Majoitustiloille on osoitettu rakennusoikeutta vaunualueen jatkeeksi
purettavan huoltorakennuksen tilalle ja vaihtoehtoisesti uuden
huoltorakennuksen läheisyyteen. Lisäksi puumajatyyppisiä 10 neliön
rakennuksia ilman vesi- ja viemäriliittymää on mahdollista toteuttaa
leikkipuiston läheisyyteen. Nykyisen saunan paikalle osoitetaan lisää
rakennusoikeutta mahdollistamaan uuden saunarakennuksen
rakentaminen palvelemaan kaupunkilaisia ja matkailijoita. Leikkipuiston
edessä olevalle rannalle osoitetaan mahdollisuus vajojen rakentamiselle
veneiden, kanoottien yms. vuokrausmahdollisuuksia ajatellen. Saaren
etelärannalle venevalkaman yhteyteen on mahdollista sijoittaa kelluvia,
palvelua tarjoavia laivoja, rakennuksia, rakenteita ja laitteita.
Paikoitusalueen laajentamiseen osoitetaan lisää aluetta nykyisen paikoitusalueen jatkeeksi. Lisää paikoitusaluetta on mahdollista toteuttaa Salonjoen kehittämissuunnitelman mukaisesti Joenkouranpuiston alueelle.
Rakennusten sopivuuteen ympäristöön ohjataan yleisillä määräyksillä.
Rakennusten julkisivujen tulee olla pääosin puuta. Rakennusten tulee olla
rakennusryhmittäin kattomuodoltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään yhtenäinen.
Rakennusoikeutta on 1400 k-m2. Suojelluille rakennuksille ei ole määritelty rakennusoikeutta. Kaava ei mahdollista pysyvää asumista alueella.
Matkailuvaunualuetta on osoitettu osalle lähivirkistysaluetta.
Esityslistan liitteet
·
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
·
kaavaluonnoskartta
·
luonnosvaiheen kaavaselostus liitteineen
Oheismateriaalina on Vuohensaaren kyselyn yteenvetoraportti.

Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta päättää asettaa 12.10.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen Vuohensaari nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 30 vrk:n
ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot.
Asemakaava koskee Vuohensaaren (21) kaupunginosan kiinteistöä
439:1:265 ja osaa kiinteistöstä 410:1:74.
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Asemakaavalla muodostuu Vuohensaaren (21) kaupunginosan yleisiä
alueita.
Päätös:
Pasi Lehti esitti: Vuohensaaren asemakaavaluonnokseen lisätään, ennen
sen nähtäville asettamista, tulevaa mahdollista Paikku-, taksi- tai muuta
julkista henkilöliikennettä varten laituri, johon julkisen liikenteen vene tai
alus voi kiinnittyä. Mänkäri ja Turtiainen kannattivat Pasi Lehden esitystä.
Jarkko Anttila esitti: Lisätään uimarannalle tulevan saunarakennuksen
yhteyteen mahdollisuus ravintolalle. Leivonen ja Mänkäri kannattivat
Jarkko Anttilan esitystä.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän
pohjaesityksen Pasi Lehden ja Jarkko Anttilan esityksillä lisättynä.

