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1

Perus- ja tunnistetiedot
Asemakaavan selostus, joka koskee 31.5.2021 päivättyä asemakaavakarttaa
(IoT Campus).
Asemakaavan muutos koskee:
Meriniityn (4) kaupunginosan korttelin 20 tontteja 11 ja 12 sekä puistoaluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Meriniityn (4) kaupunginosan kortteli 20, tontit 11ja 12 sekä katu- ja puistoalueet.

Asianumero:
4387/10.02.03/2020
Kaavan laatija:
Salon kaupungin maankäyttöpalvelut, asemakaavapäällikkö Tarja Pennanen
Kaavan vireille tulo:
Kaupunginhallituksen päätös 15.3.2021 §126 (kaavoituskatsauksen hyväksyminen).
Kaavan käsittelyt:
Kaupsultk
8.6.2021
xxx
Alueen sijainti:
Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustan länsipuolella käsittäen IoT Campuksen
hallinnassa olevat alueet, kaupungin omistuksessa olevan tontin Meriniityn- ja
Myllyojankadun pohjoiskulmassa sekä osan Meriniitynpuistoa.
Kaavan tarkoitus:
IoT Campuksen nykyisten toimintojen ja alueen kehittämisen mahdollistaminen.
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2

Tiivistelmä

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan muutos perustuu IoT Park Oy:n kaava-aloitteeseen. Meriniityn
asemakaavan muuttaminen on ollut mukana vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa. Vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella 5.5.2021.
Kaavamuutos oli valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä xx.xx –
xx.xx.xxxx. Kaavamuutos oli virallisesti nähtävillä xx.xx – xx.xx.xxxx.

2.2

Asemakaava
Asemakaavassa muutetaan alueen käyttötarkoitusta monipuolisemmaksi. IoT
Campuksen Joensuunkadun liittymäalueelle kaavoitetaan Nakolankatu, ja
kaava-alueen pohjoisosassa osa Meriniitynpuistosta kaavoitetaan korttelialueeksi. Meriniityn puistoalueeseen liitetään muinaismuistoalue alueen länsiosassa.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Alueen lisärakentaminen ja muuttuminen tulee tapahtumaan kiinteistönomistajan intressien puitteissa.
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Lähtökohdat

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmakuva kaava-alueesta. Aluekokonaisuuden rakennusosat nimettynä. © 2015 BLOM.
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3.1.1

Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue sijaitsee Meriniityn yrityskeskittymän pohjoisosassa ja koostuu
pääasiassa Nokian matkapuhelintehtaan aikaisista tuotanto- ja toimistorakennuksista. Alue sijaitsee kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä rautatiealueen länsipuolella. Kaava-alue on kooltaan n.17 hehtaaria.

3.1.2

Luonnonympäristö
Kaava-alue koostuu pääosiltaan rakennetuista rakennuksista ja niitä ympäröivistä
asfaltoiduista piha-alueista. Pohjoisosassa alue rajautuu Meriniitynpuiston lähivirkistysalueeseen.
Lähivirkistysalueen itäkulmasta on lohkaistu alue IoT Campuksen akkutehtaan
käyttöön. Kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeamisen voimassa olevasta
asemakaavasta puistoalueen osan muuttamiseksi lastausalueeksi 28.9.2020.
Kaavan länsiosassa Meriniitynpuistosta on otettu kaava-alueeseen mukaan muinaismuistoalueen ympäristöä. Kaavamuutoksella poistetaan tältä alueelta kaavamerkintä, joka mahdollistaisi maanalaisen tilan rakentamisen teollisuustoimintaa varten.

3.1.3

Rakennettu ympäristö
IoT Campuksen alue koostuu moninaisista toiminnoista teollisuudesta toimistoihin, palvelu- ja opetustiloihin. Kiila toimistorakennussiivessä sijaitsee Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipiste. Kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeamisen voimassa olevasta asemakaavasta toimistotilojen muuttamiseksi opetuskäyttöön 14.8.2017.
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Suunnittelualueella ei sijaitse asuntoja.
Yhdyskuntarakenne
Kaava-alue koostuu toimisto- ja teollisuusrakennuksista sekä näihin liittyvistä pysäköintialueista.
Kaupunki-/taajamakuva
Alueen rakennuskanta koostuu 4-5 kerroksista toimistorakennuksista sekä 1-2
kerroksista tuotantorakennuksista.
Palvelut
Tonttialueella sijaitsee ravintola- terveys- ja hyvinvointipalveluja, liikuntapalveluita
sekä kokoustiloja myös ulkopuolisten vuokrattavaksi. Meriniityn paljon tilaa vaativan erikoiskaupan ja työpaikkojen palvelut sijaitseva kaava-alueen eteläpuolella
ja Salon keskustan palvelut ovat vajaan kilometrin etäisyydellä.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Nokian kaikki vanhat tuotantotilat ovat aktiivikäytössä. Toimistorakennusten tiloista noin 70% on käytössä tällä hetkellä.
Liikenne
Meriniitynkatua pitkin liikenne kulkee pohjoiseen moottoritien suuntaan ja etelään
Teijon, Perniön ja Kiskon suuntaan. Joensuunkatua pitkin liikennöidään Salon
keskustaan.
Kevyen liikenteen verkostot
Meriniityn sisäinen kevyen liikenteen verkosto on toimiva. Ongelmana voidaan pitää yhteyksiä Salon ydinkeskustan. Keskustan osayleiskaavan laadinnan yhteydessä on tutkittu mahdollisuuksia järjestää yhteys keskustaan joko rautatien ylit-
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tävällä tai alittavalla yhteydellä. Asia tullaan ratkaisemaan tulevaisuuden asemakaavoituksella asemanseudun suunnittelun yhteydessä.
Rakennettu kulttuuriympäristö
Kaava-alueen länsiosassa Meriniitynpuiston välittömässä läheisyydessä sijaitsee
rautakautinen maantasainen polttokenttäkalmisto.

Karttakuva muinaismuistoalueesta, Petro Pesonen.

Suunnittelualueen sisällä ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.
Valtakunnallisesti arvokas Uskelan- ja Halikonjoen laakson maisema-alue rajoittuu Meriniityn länsipuolelle. Kaupungin omistama tontti Meriniitynkadun ja Myllyojan kadun kulmassa kuuluu maakuntakaavassa merkittäväksi huomioidun Halikonlahden rakennetun ympäristön kulttuurimaiseman aluekokonaisuuden alueeseen.

Karttakuva rakennetun kulttuurimaiseman aluerajauksesta.

Tekninen huolto
Suunnittelualue kuuluu kaupungin teknisten verkostojen piiriin.
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Ympäristön suojelu ja ympäristöhäiriöt
Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden Ympäristövaikutusten
arvioinnin (YVA) yhteydessä on tutkittu junaliikenteen melu- ja tärinävaikutuksia.

Kuva runkomelun ja tärinän riskialueesta (YVA- selostuksen liite)

Kuva raidemelun karttasarjasta (YVA- selostuksen liite)
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3.1.4

3.2

Maanomistus
Kaavoitettavan alueen omistaa pääosin IoT Park Oy. Meriniityn puiston osa pohjoisessa on Salo IoT Parkin hallinnassa. Kaupungin omistuksessa on tonttialue
Meriniitynkadun ja Myllyojan kadun kulmauksessa sekä Meriniitynpuiston osa
lännessä. Maanomistus on esitetty liitekartalla 2.
Suunnittelutilanne
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.
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).
Voimassa olevassa 19.3.2002 vahvistetussa asemakaavassa alue on teollisuusja varastorakennusten korttelialuetta (T-12). Kaavan mukainen tehokkuus on
e=1,0 ja kerrosluku 1/2kIV. Kaava-alueen luoteis- ja länsiosa ovat asemakaavan
mukaista lähivirkistysaluetta, jolla ympäristö säilytetään (VL/s).
Alueen länsiosassa sijaitsee muinaismuistolailla (295/63) rahoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm1).
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.
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Asemakaavan suunnittelun vaiheet

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen
Asemakaava sisältyy kaupunginhallituksen 15.3.2021 hyväksymään kaavoituskatsaukseen vuodelle 2021. Kaavatyö otettiin mukaan kaavoituskatsaukseen IoT
Park Oy:n kaava-anomuksen pohjalta.
Kaavatyö on tullut vireille kuulutuksella 5.5.2021.

4.2

Osallistuminen ja yhteistyö

4.2.1

Osalliset
Kaavahankkeessa keskeisiä osallisia ovat:
 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.
4.2.2

Vireilletulo
Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta on ilmoitettu kuulutuksella 5.5.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on mahdollista tutustua Salon kaavoituksessa, os. Hornintie 2-4 ja internetissä osoitteessa http://www.salo.fi/asemakaavat/. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty tiedoksi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sekä Varsinais-Suomen liitolle.

4.2.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Laatimisvaiheen kuuleminen/ kaavaluonnosvaihe:
Virallinen nähtävillä olo/ kaavaehdotusvaihe:
Täydentyy

4.3

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen monipuolisemmaksi. Kaavamääräystä tarkistetaan, jotta alueella jo olevat sekä tulevat toiminnat ovat mahdollisia kaavamääräyksen puitteissa. Alueen kehitystä matkapuhelintehtaan alueesta hybridiksi monikäyttäjäkampukseksi vahvistetaan.
Kaavatyön yhteydessä poikkeamismenettelyllä akkutehtaan lastausalueeksi
mahdollistettu Meriniitynpuiston osa on liitetty IoT Parkin korttelialueeseen. Vastaavasti muinaismuistoalueen kohdalla nykyistä teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialuetta muutetaan lähivirkistysalueeksi.
Kaava-alueen Joensuunkadun puoleiseen osaan kaavoitetaan katualuetta.

4.4

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Lähtökohta-aineiston ja tavoitteiden pohjalta laadittiin yksi kaavaluonnos, joka
on selostuksen liitteenä 5.

4.5

Kaavaprosessin aikana saatu palaute ja sen huomioiminen
Täydentyy
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Asemakaavan kuvaus
Täydentyy ehdotusvaiheessa.

5.1

Kaavan rakenne
Mitoitus ja aluevaraukset
Palvelut
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5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3

Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Vaikutukset työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan

5.4

Ympäristön häiriötekijät

5.5

Kaavamerkinnät ja –määräykset

5.6

Nimistö
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Asemakaavan toteutus

6.1

Toteuttaminen ja ajoitus

6.2

Toteutuksen seuranta

Salossa 31 päivänä toukokuuta 2021

Tarja Pennanen
asemakaavapäällikkö

