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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas)
Asemakaavan muutos IoT Campus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavatyön lähtökohdista ja tavoitteista, kaavan
vaikutusten arvioinnista, kaavoitusprosessin kulusta sekä siitä, missä vaiheessa ja millä tavoin osalliset voivat vaikuttaa kaavan suunnitteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa korjataan ja täydennetään kaavoitusprosessin aikana tarpeen mukaan.

Sijaintikartta
Suunnittelualue
Asemakaavan muutosalueena on IoT Park Oy:n omistuksessa oleva tonttialue sekä IoT Park Oy:n
hallinnoima Meriniityn puiston osa sekä lisäksi Salon kaupungin omistama tonttialue Myllyojan kadun
ja Meriniitynkadun kulmauksessa sekä osa Meriniitynpuistoa. Kaava-alue on kooltaan noin 17 ha ja
se on rajattu yllä olevalle kartalle.
Aloite
Asemakaavan muutos perustuu maanomistajan anomukseen IoT Parkin alueen kaavoittamisesta.
Asemakaavan muutos on mukana Salon kaupunginhallituksen 15.3.2021 hyväksymässä kaavoituskatsauksessa.
Tavoiteet
Maanomistajan tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen monipuolisemmaksi,
kerrosluvun tarkistaminen sekä rakennusoikeuden kasvattaminen.
Kaupungin tavoitteena on alueen kehittämisen mahdollistaminen lisäselvitysten tulokset
huomioon ottaen.
Lähtötiedot
Nykyisen asemakaavan mukaan tontille voi rakentaa 1/2IV-kerrokseen teollisuus- ja varastorakennuksen tehokkuudella e=1,0.
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Suunnittelualueella on aikaisemmin myönnetty seuraavat poikkeamiset:
- Kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeamisen voimassa olevasta asemakaavasta toimistotilojen muuttamiseksi opetuskäyttöön 14.8.2017 §60.
- Kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeamisen voimassa olevasta asemakaavasta puistoalueen osan muuttamiseksi lastausalueeksi 28.9.2020 §368
Kaavatilanne
Salon seudun maakuntakaavassa (vah. 2008) ja Varsinais- Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa (hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018, määrätty
tulemaan voimaan 27.8.2018) sopimusalue on työpaikkatoimintojen aluetta (TP). Tämän lisäksi Meriniityn alue on kokonaisuutena merkitty vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueeksi: Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan alue.

Ote maakuntakaavasta
Oikeusvaikutteisessa Salon keskustan yleiskaavassa 2035 (vah.2016) alue on kaupallisten palvelujen ja työpaikkojen aluetta (KMT-1). Tehokkuusluku e=1,0 ja kerrosluku V. Kaava- alueen luoteisosa
on lähivirkistysaluetta, jolla ympäristö säilytetään (VL/s).

Ote osayleiskaavasta
Voimassa olevassa 19.3.2002 vahvistetussa asemakaavassa alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-12). Kaavan mukainen tehokkuus on e=1,0 ja kerrosluku 1/2kIV. Kaavaalueen luoteisosa on asemakaavan mukaista lähivirkistysaluetta, jolla ympäristö säilytetään (VL/s).
Alueen länsiosassa sijaitsee muinaismuistolailla (295/63) rahoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm1).
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Kuva voimassa olevasta asemakaavasta

Maankäyttösopimus
Kaupungin ja maanomistajan välillä laaditaan maankäyttösopimus. Maankäyttösopimuksessa sovitaan kaavoitettavan alueen yhdyskuntarakenteen toteuttamiskustannusten jakamisesta.
Keskeiset osalliset
 Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat, yritykset ja asukkaat
 Viranomaiset ja kaupungin toimialat ja päättäjät: kaupunkikehityslautakunta, rakennus- ja
ympäristölautakunta, Liikelaitos Salon Kaukolämpö, Liikelaitos Salon Vesi, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo (arkeologia), Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Väylä virasto.
 Sähkö- ja teleyhtiöt
Muita mahdollisia osallisia ovat erilaiset yhdistykset ja yhteisöt ja muut vaikutuspiiriin kuuluvat tahot.
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 toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. kaupunkikuvaan, palveluihin, työpaikkoihin sekä ympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Arvioinnin tulokset esitetään kaavaselostuksessa. Arviointi tapahtuu kiinteänä osana suunnitteluprosessia ja pohjautuu osittain jo olemassa oleviin selvityksiin. Tarpeen mukaan voidaan teettää lisäselvityksiä sekä vaikutustarkasteluja myös ulkopuolisilla asiantuntijoilla.
Tässä kaavahankkeessa tullaan erityisesti arvioimaan vaikutuksia työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan sekä talouteen.
Kaavan eteneminen ja aikataulutavoite
Asemakaavan muutos laaditaan kaupungin omana työnä. Kaavaprosessi käynnistyy alkuvuodesta
2021. Kaavaluonnos pyritään saamaan nähtäville kesällä 2021. Tavoitteena on, että kaavaprosessi
saataisiin päätökseen vuonna 2022 alkuvuodesta. Mahdolliset lisäselvitykset ja neuvottelut saattavat
viivyttää aikataulua huomattavasti.
Julkinen tiedottaminen kaavatyön eri vaiheissa:
 Kaavan vireille tulosta kuulutetaan Salon Seudun Sanomissa.
 Kaikista osallisten kuulemisvaiheista tiedotetaan kuuluttamalla Salon Seudun Sanomissa
sekä sähköisellä ilmoitustaululla internetissä https://salo_kuulutukset
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Kaavatyön kulkua voi seurata kaupungin internet-sivuilla osoitteessa http://www.salo.fi/asemakaavat/
Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen sekä -valtuuston kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa http://www.salo.fi/paatoksentekojatalous/esityslistatjapoytakirjat/

Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on mahdollista tutustua internetissä osoitteessa
http://www.salo.fi/asemakaavat/. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi VarsinaisSuomen ELY –keskukselle sekä Varsinais-Suomen liitolle.
Laatimisvaihe/ kaavaluonnos
Keväällä 2021 valmistellaan asemakaavaluonnos, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta asettaa
nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Valmisteluvaiheen kuulemisesta tiedotetaan kuulutuksen lisäksi lähettämällä kirjeet kaava-alueen ja siihen välittömästi rajoittuvien kiinteistöjen omistajille, asukkaille ja yrityksille. Maanomistajat, asukkaat ja muut osalliset voivat esittää mielipiteensä
kaavaluonnoksesta nähtävillä oloaikana. Kirjalliset mielipiteet lähetetään hallinto-osaston kirjaamoon (käyntiosoite Tehdaskatu 2, postiosoite PL 77, 24101 Salo) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@salo.fi. Luonnosvaiheessa mielipiteen voi ilmoittaa myös suullisesti kaavoittajalle.
Luonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta ja muilta julkisilta tahoilta.
Ehdotusvaihe
Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana saadun palautteen pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus,
jonka kaupunginhallitus asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 27§). Ehdotusvaiheen
kuulemisesta tiedotetaan 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 kirjaamoon (käyntiosoite Tehdaskatu 2, postiosoite PL 77, 24101 Salo) tai lähettää
sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@salo.fi. Kunnan perusteltu kannanotto muistutuksiin toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa.
Ehdotuksesta pyydetään viranomaisilta ja muilta julkisilta tahoilta lausunnot vain, jos kaavaehdotukseen on tehty huomattavia muutoksia luonnoksen nähtävillä olon jälkeen.
Hyväksyminen
Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä alkuvuonna 2022. Päätöksestä lähetetään kirje viranomaisille ja niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Salon Seudun Sanomissa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus valittaa Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa
ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli oikeus antaa valitusluvan. Jos kaavasta ei valiteta, se tulee voimaan, kun asiasta on ilmoitettu kuulutuksella (ns. lainvoimaisuuskuulutus) kaupungin ilmoitustaululla ja Salon Seudun Sanomissa.
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