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Arvoisa vastaanottaja 
 
 
 

 
Seuraavat lausuntopyynnöt eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen, koska 
liitolla ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen 
tai muun suunnittelun kanssa: 
 
1. Liikenne- ja viestintäministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
annetun lain ja ratalain muuttamisesta (M45/5.3.2021) 
2. Paimion kaupunki: Paimion Tiilpruukintien asemakaavanmuutos (M51/22.3.2021) 
3. Paraisten kaupunki: Paraisten Kalkilan ranta-asemakaavanluonnos (M48/10.3.2021) 
4. Pöytyän kunta: Pöytyän Mustankallion ranta-asemakaava (M40/25.2.2021) 
5. Salon kaupunki: Salon Armonlaakson ranta-asemakaavanmuutos (M49/11.3.2021) 
6. Taivassalon kunta: Taivassalon Keräsaari II ranta-asemakaavanmuutosluonnos (M46/8.3.2021) 
7. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Salon Kirjakkalan ruukin rakennusten rakennussuojeluasia 
(M30/11.2.2021) 
8. Ympäristöministeriö: Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelmaehdotus ja sen ympäristöselostus 
(M21/1.2.2021) 
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Jakelu Kirjaamot 
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Lausunto ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta Armonlaakso, Salo 
 
 

Viite: Asianumero 2869/10.02.04/2019 
 

Valmistelija: Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo/kulttuuriperintö-
yksikkö/tutkija Sara Tamsaari 

 
Salon kaupungin maankäyttöpalvelut on pyytänyt Varsinais-Suomen alueelli-
sen vastuumuseon lausuntoa otsikon asiasta. 

 
Ranta-asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on kaavaselostuksen mu-
kaan turvata vanhan kalastajakylän arvokkaiden rakennusten säilyminen. 
Ranta-asemakaavan muutoksen todetaan olevan tarpeen siksi, että kiinteistö 
734-786-1-1 voitaisiin jakaa kahdeksi eri kiinteistöksi ja näin luoda myös ta-
loudellisesti paremmat edellytykset rakennuskannan ylläpitoon ja entisöintiin. 
Rakennusoikeuden sijoittumista ja käyttötarkoituksia tarkistetaan, ja kokonais-
rakennusoikeuden määrä vähenee voimassa olevaan kaavaan nähden yh-
teensä 35 k-m2. 

 
Kaava-alueelle sijoittuu yhtenäinen ja hyvin säilynyt kalastajakylä, jonka van-
hin asuinrakennus on vuodelta 1769. Kokonaisuuteen kuuluu runsaasti saa-
riston perinteistä rakennuskantaa kuten asuinrakennuksia, aittoja, venevaja ja 
tuulimylly. Kaava-alueelle sijoittuu myös kalkkilouhos. Kalastajakylä ja kalkki-
louhos on huomioitu maakuntakaavassa valtakunnallisesti merkittävänä ra-
kennetun ympäristön kokonaisuutena.  

 
Kalastajakylä on osoitettu kaavaluonnoksessa matkailua palvelevien raken-
nusten korttelialueeksi RM-1 ja kalastajakylän alueeksi, jolla ympäristö on säi-
lytettävä /s: ”Merkinnällä varustetun korttelinosan rakennukset ovat rakennus-
historiallisesti, historiallisesti ja ympäristöllisesti arvokkaita. Rakennuksia ei 
saa purkaa eikä niissä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, 
jotka tärvelevät julkisivujen tai vesikattojen kulttuurihistoriallista arvoa tai tyy-
liä. Aluetta ei saa aidata.” Kalkkilouhoksen alue on osoitettu luonnonsuojelu-
alueeksi. Kalastajakylän ydinalueelle ei ole osoitettu rakennusalaa uusille ra-
kennuksille, mutta viereisellä RM-alueella uudisrakentamista on tarkoitus sal-
lia kaavan osoittamilla paikoilla. Yleisissä määräyksissä ohjataan uudisraken-
tamista ympäristöön sopivaksi ja edellytetään museoviranomaisen kuulemista 
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muutos-, korjaus- tai rakennuslupa-asioiden yhteydessä. Rakennusten ja ran-
nan välissä on säilytettävä suojapuustoa. 

 
Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo toteaa lausuntonaan seuraavan. 

 
Kaavassa on sinänsä riittävät määräykset kulttuuriympäristön osalta, mutta 
kalastajakylän rakennukset tulee osoittaa erillisillä sr-merkinnöillä. Tällöin ne 
on selvästi osoitettu suojeltuina rakennuksina. Venevaja jää nyt /s-alueen ul-
kopuolelle. Vastuumuseon käytettävissä ei ole venevajasta valokuvia tai tar-
kempaa inventointitietoa, mutta myös sen huomiointi kaavassa vaikuttaa tar-
peelliselta. 

 
Kalastajakylän alueen kaavamerkinnässä on maininta, että alueelle saa ra-
kentaa erillisille rakennusalueille määritettyjä rakennuksia. Alueella ei kuiten-
kaan ole kaavakartalle merkittyjä rakennusaloja ja maininnan olisi ilmeisesti 
tarkoitus koskea RM-1-merkinnän sijaan RM-merkintää. Uudisrakentaminen 
onkin syytä sijoittaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kalastajakylän alueen 
ulkopuolelle.  

 
Kalastajakylän koillispuolelle, lähelle rantaa on sijoitettu runsaasti rakennusoi-
keutta. Rakennusalojen sijoittelussa on tarpeen huomioida, että kalastajaky-
län ympärillä on riittävästi väjyyttä ja että rantamaisemaan ei tulee liian ras-
kasta rakennuskokonaisuutta. Siten vastuumuseo esittää, että osa rakennus-
oikeudesta sijoitettaisiin esimerkiksi RM-alueen pohjoisosaan. 

 
Kaavaselostuksessa tulee osallisena mainita Museoviraston sijaan Varsinais-
Suomen alueellinen vastuumuseo. 

 
Kerrosluku on nyt RM- ja RM-1-alueilla I u 1/2. Kalastajakylän alueen raken-
nusten korjaus- ja muutostöiden osalta tulee huomioida, että kattoikkunoiden 
toteuttaminen ei todennäköisesti ole mahdollista kulttuurihistoriallisten arvojen 
heikentymättä, ja tämä tulee huomioida kerrosluvun määrittelyssä. 

 
  
Turun museokeskus   
Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo   
museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen 
    
    
    
Kokoelmat ja kulttuuriperintöyksikkö   
intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen 

 
Tiedoksi: Museovirasto, kirjaamo@museovirasto.fi 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus, 
  kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 
  Varsinais-Suomen liitto, kirjaamo@varsinais-suomi.fi 
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Suur-Näkki Anu

Lähettäjä: Saari Sami
Lähetetty: 15. huhtikuutata 2021 13:35
Vastaanottaja: Kaupunkisuunnittelu
Kopio: Suutari Riitta
Aihe: Ei lausuttavaa, Ranta-asemakaavan muutos Armonlaakso

Hei!
Ympäristöterveydenhuollolla ei ole lausuttavaa Armonlaakson ranta-asemakaavan muutoksesta
(2869/10.02.04/2019).

T: Sami Saari
**********************************
Sami Saari
terveystarkastaja
Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto
Hornintie 2-4, 24800 Halikko
02 778 4607 / sami.saari@salo.fi
**********************************

Lähettäjä: Kaupunkisuunnittelu
Lähetetty: 11. maaliskuutata 2021 11:02
Vastaanottaja: Rakennusvalvonta <rakennusvalvonta@salo.fi>; Ympäristötoimi <ymparistotoimi@salo.fi>;
Ympäristöterveydenhuolto <ymparistoterveydenhuolto@salo.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö - Ranta-asemakaavan muutos Armonlaakso

Hei,

Ranta-asemakaavan muutos Armonlaakso (pvm 13.11.2020) on laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 18.3.–
19.4.2021 välisen ajan Halikon virastotalossa sekä internetissä www.salo.fi/rantaasemakaavat.

Maankäyttöpalvelut pyytää osastonne lausuntoanne kaavaluonnoksesta. Lausunto pyydetään antamaan kirjallisena
Dynastyyn viimeistään 19.4.2021.

Lisätietoja: Timo Alhoke p. 02 778 5113, timo.alhoke@salo.fi

Dynasty
2869/10.02.04/2019 Ranta-asemakaavan muutos, Armonlaakso
http://srvdyn01/Dynasty_SL/Default.aspx?/Link/1_2_246_10_1395331__15_21_145844_0_2_37747

Terveisin
Maankäyttöpalvelut

anu.suur-nakki
Suorakulmio
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Lausunto Armonlaakson ranta-asemakaavan kaavaluonnoksesta 

 

 

Ympäristönsuojelu haluaa huomauttaa seuraavista kohdista: 

 

1. Jätevesienkäsittelyn osalta kaavamääräyksen tulisi kuulua: 

 

” Jätevedet tulee käsitellä ympäristönsuojelulain ja kunnallisten määräysten 

mukaisesti siten, ettei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.” 

 

Jätevesien käsittelyä koskevat säädökset ovat ympäristönsuojelulaissa eivät 

jätevesiasetuksessa. 

 

2. Kaavaluonnoksessa on esitetty grillirakennuksen sijoituspaikka SL-merkityn 

luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen. Grillirakennuksen ja SL-alueen väliin 

tulee jättää sen verran tilaa, ettei grillauksen yhteydessä kuljeta turhaan SL-alueen 

puolella. Grillauspaikan toiminta voi kuluttaa lähiympäristöä siinä määrin, että 

vaarannetaan SL-alueen tarkoitus, jos toiminta leviää sen puolelle. 

 

Muuten ympäristönsuojelulla ei ole huomautettavaa ranta-asemakaavan 

muutoksesta. 

 

 

 

 

Heidi Veck 

ympäristönsuojelupäällikkö 

02 778 7800 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


