KAAVOITUSKATSAUS 2014
Someron kaupunki
Maankäyttö
19.5.2014

Kaavoituskatsaus 2014

19.5.2014

SOMERON KAAVOITUSKATSAUS 2014
JOHDANTO
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä
(kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta
kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

YLEISTÄ KAAVOITUKSESTA
VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
MAAKUNTAKAAVA, YLEISKAAVA, ASEMAKAAVA, RANTA-ASEMAKAAVA
Kaavoituksella tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa maankäytön suunnitteluprosessia. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) lisäksi kaavoitusta säätelevät maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
ovat valtioneuvoston hyväksymiä ohjeita, jotka tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelussa ja kuuluvat maakuntakaavan, yleiskaavan sekä asemakaavan ohella maankäytön suunnittelujärjestelmään. Maakuntakaava ja
yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien
kaavojen laatimista. Ne voivat ohjata myös suoraan rakentamista ja muuta
maankäyttöä.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet löytyvät internetistä valtion ympäristöhallinnon kotisivuilta seuraavasta osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/fiFI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Valtakunn
alliset_alueidenkayttotavoitteet
Maakuntakaavoituksella ohjataan maakunnan taikka sen osan kaavoitusta
hyvin yleisellä tasolla. Maakuntakaavassa ratkaistaan valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Se voidaan laatia
myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.
Maakuntakaavalla ohjataan kuntien kaavoitusta ja sillä on harvoin suoraa
vaikutusta yksittäisen ihmisen asemaan tai maankäyttöön. Someron alue sisältyy Varsinais-Suomen liiton laatimaan Salon seudun maakuntakaavaan,
jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 12.11.2008.
Kunnan omaa, yleistä maankäytön suunnittelua varten laaditaan yleiskaavoja. Yleiskaava voi kattaa koko kunnan alueen tai vain kunnan osan (osayleiskaava). Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan. Yleiskaavassa järjestetään yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden väliset yhteydet. Yk1
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sittäisen ihmisen kannalta yleiskaava ei vielä anna paljoakaan oikeuksia.
Someron alueen yleiskaavojen perusteella ainoastaan rantaosayleiskaavan
ranta-alueiden lomarakennuspaikkojen rakentaminen on mahdollista yleiskaavan perusteella. Toisin kuin maakuntakaava yleiskaava voi asettaa
maanomistajalle merkittäviäkin rajoitteita rakentamisessa. Voimassa olevan
yleiskaavan alueella maata ei saa käyttää niin, että yleiskaavan toteuttaminen vaarantuu. Esimerkiksi rakentaminen yleiskaavassa maa- ja metsätalouskäyttöön varatulle alueelle saattaa vaatia normaalista rakennuslupamenettelystä poikkeavia lupakäytäntöjä.
Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Asemakaavalla laaditaan yksityiskohtainen maankäytön ohje, josta poikkeaminen edellyttää aina erityistä menettelyä. Somerolla varsinaista asemakaavaa on vain keskustaajaman alueella.
Ranta-asemakaavat rinnastetaan oikeusvaikutuksiltaan nykyisin asemakaavoihin, joten laadintaa koskevia määräyksiä lukuun ottamatta kaikki se mikä
koskee asemakaavaa, koskee myös ranta-asemakaavaa. Rantaasemakaavojen pääasiallinen tarkoitus on järjestää loma-asutusta rantaalueilla.
Kaavoista voimassa on kerrallaan enintään yksi ja aina yksityiskohtaisin.
Esimerkiksi vesistön rannalla, jolle löytyy määräyksiä niin maakunta-, yleiskuin ranta-asemakaavastakin, noudatetaan vain ranta-asemakaavan määräyksiä.
Kiinteistön omistajan on hyvä olla tietoinen kiinteistönsä sekä välittömän ympäristön kaavatilanteesta sekä tutustua mahdollisiin muutoksiin riittävän aikaisessa vaiheessa. Someron kaupungin rakennustoimistosta on mahdollista
tiedustella jonkin tietyn alueen kaavatilannetta sekä pyytää maksullisia otteita
kaavoista. Someron ranta-asemakaavoihin ja asemakaavoista laadittuun yhdistelmään voi tutustua myös kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa:
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/somero/
Maankäytön strategiseksi ohjeeksi kunnissa laaditaan maapoliittisia ohjelmia.
Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset
tavoitteet ja periaatteet. Siinä linjataan kunnassa käytettävä keinovalikoima,
jolla pyritään turvaamaan hyvä ja tavoitteellinen yhdyskuntarakenne sekä
edistämään kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonta. Maapoliittinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin hakijoille, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin uusille päättäjillekin. Someron
kaupungin ensimmäinen maapoliittinen ohjelma on hyväksytty valtuustossa
13.12.2012. Ohjelma löytyy Someron kaupungin internetsivuilta seuraavasta
osoitteesta:
http://www.somero.fi/paatoksenteko/strategiatjasaannot/strategia/
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KAAVAPROSESSI
Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, joka voidaan jakaa aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheeseen. Kaavoitus käynnistyy kaupunginhallituksen vireilletulopäätöksellä. Aloitteen kaavan laatimisesta voi tehdä kunnan viranomaisen ohella
myös maanomistaja, kuntalainen tai yritys. Vireilletulopäätöksessä ei tavallisesti oteta lainkaan kantaa laadittavan kaavan sisältöön, vaan kunta arvioi
suunnittelutarpeen ja kaavan laatimisen edellytykset.
Viimeistään vireilletulopäätöksen jälkeen laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ranta-asemakaavaa laadittaessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma on osa vireilletulopäätöksen valmisteluaineistoa). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään lista osallisista ja annetaan tietoa mahdollisuuksista vaikuttaa kaavoitukseen sekä esitetään lista kaavatyön aikana laadittavista selvityksistä (esim. luontoselvitys).
Seuraavaksi kaavoittaja laatii kaavasta yhden tai useamman alustavan luonnoksen käytettävissä olevan aineiston ja selvitysten pohjalta. Someron ympäristölautakunta joko hyväksyy luonnoksen tai edellyttää valmistelun jatkamista. Hyväksytty luonnos (kaavakartta ja -selostus) asetetaan vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan muutosta koskeva ehdotus on nähtävänä vähintään 14 päivän ajan) ja osallisilla
on mahdollisuus antaa siitä palautetta. Luonnoksen pohjalta pyydetään myös
tarpeelliset lausunnot ja selvitykset.
Viranomaisten antamien lausuntojen ja osallisten palautteen sekä kertyneen
muun aineiston sekä selvitysten sekä mahdollisen viranomaisneuvottelun perusteella laaditaan luonnoksen pohjalta kaavaehdotus, jonka hyväksyy Someron kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (pl. vaikutukseltaan vähäiset asemakaavan muutokset 14 pv). Kunnan jäsenillä sekä osallisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksesta muistutuksia kirjallisesti taikka suoraan suullisesti
kaavoittajalle. Kaavoittajan yhteystiedot selviävät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa,
on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
Mikäli kaavaehdotusta joudutaan mielipiteiden tai muun seikan vuoksi muuttamaan asetetaan kaavaehdotus muutosten jälkeen uudelleen nähtäville. Mikäli kaavaehdotukseen ei tehdä vähäistä suurempia muutoksia, sitä esitetään
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi (vaikutukseltaan vähäisen asemakaavan voi hyväksyä myös kaupunginhallitus). Kaavan hyväksymispäätöksestä
on 30 päivän valitusaika, jonka jälkeen kaava, josta ei ole valitettu kuulutetaan voimaan. Voimaantulokuulutuksen jälkeen kaava on lainvoimainen,
kunnes se muutetaan tai lakkautetaan.
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KAAVOITUKSEEN OSALLISTUMINEN
Kaavoituksessa alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon
tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia
ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kutsutaan osallisiksi.
Osallisella tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida
kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä
asiasta. Tärkeimmät kaavan sisältöä koskevat päätökset tehdään valmisteluvaiheessa, joka on osallistumisen kannalta keskeinen. Suunnittelun tavoitteita tarkennetaan, selvityksiä laaditaan tai täydennetään, kaavaratkaisun periaatteet ja vaihtoehdot suunnitellaan sekä selvitetään eri vaihtoehtojen vaikutukset. Ratkaisujen perusteella valmistellaan kaavaluonnos, jota käsitellään
kunnan toimielimissä tarpeen mukaan. Kaavoituksen valmisteluvaiheessa
vuorovaikutus on vapaamuotoisempaa kuin ehdotus- tai hyväksymisvaiheessa.
Jokaisesta kaavahankkeesta laaditaan vireilletulon jälkeen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, jossa luetellaan kyseisen kaavahankkeen osalliset sekä
kerrotaan miten juuri kyseisestä kaavahankkeesta saa tietoa, miten kaavoitukseen kyseisen hankkeen kohdalla voi vaikuttaa sekä miten ja minne kyseisestä kaavahankkeesta voi ilmaista mielipiteensä. Käynnissä olevien kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat löytyvät kaupungin internet-sivuilta, Someron kaupungin rakennustoimiston ilmoitustaululta sekä
maankäyttöinsinööriltä. Osallisilla sekä muilla hankkeesta kiinnostuneilla on
mahdollisuus saada otteita käynnissä olevien kaavahankkeiden osallistumisja arviointisuunnitelmista Someron kaupungin rakennustoimistosta toimiston
aukioloaikoina. Mikäli osallinen ei ole tyytyväinen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön on hänellä mahdollisuus esittää Varsinais-Suomen
ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman
riittävyydestä.
Kaavamuutoksen tai -laajennuksen käynnistymisestä ilmoitetaan erikseen
kuulutuksella kaavatyön käynnistyessä tai kaavoituskatsauksen yhteydessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisesta ilmoitetaan samoin
erikseen kuulutuksella kaavatyön käynnistyessä tai kaavoituskatsauksen yhteydessä. Kaikki kaavoja koskevat kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla (http://www.somero.fi) sekä Somero-lehdessä.
Lisäksi joissakin kaavahankkeissa osallisille taikka osalle heistä ilmoitetaan
hankkeen vireilletulosta kirjeitse. Käynnissä olevista kaavahankkeista saa tietoa Someron kaupungin rakennustoimistosta, maankäyttöinsinööriltä sekä
Someron kaupungin internet-sivuilta.

AINEISTON JULKINEN NÄHTÄVILLÄOLO KAAVAHANKKEIDEN YHTEYDESSÄ
Someron kaupungin ympäristölautakunta asettaa valmisteluvaiheessa kaavahankkeesta alustavan luonnoksen esille vähintään 30 päivän ajaksi (pl.
vähäiset asemakaavan muutokset 14 pv). Luonnoksen nähtävillä oloaikana
on osallisilla mahdollisuus esittää luonnoksesta huomauksia kirjallisesti taik4
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ka suoraan suullisesti kaavoittajalle. Kaavoittajan yhteystiedot selviävät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (pl. vaikutukseltaan vähäiset asemakaavan muutokset 14 pv).
Kunnan jäsenillä sekä osallisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksesta muistutuksia kirjallisesti taikka suoraan suullisesti kaavoittajalle. Kaavoittajan yhteystiedot selviävät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Muistutuksen
tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
Aineistojen julkisesta nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan Someron kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin internet-sivuilla sekä
Somero-lehdessä. Joissakin kaavahankkeissa osallisille taikka osalle heistä
voidaan ilmoittaa aineistojen nähtävillä olosta kirjeitse.

KAUPUNGINVALTUUSTON ROOLI
Someron kaupunginvaltuusto hyväksyy Someron yleiskaava- ja asemakaavahankkeet (sisältäen ranta-asemakaavahankkeet) kaupunginhallituksen esitysten perusteella. Vaikutukseltaan vähäisen asemakaavan voi hyväksyä
myös kaupunginhallitus. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
mainitaan, hyväksyykö kaavan kaupunginvaltuusto vai -hallitus. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää maapoliittisista linjauksista sekä yleisistä tavoitteista,
joita kaavoitukselle ja yhdyskuntasuunnittelulle asetetaan.

KAUPUNGINHALLITUKSEN ROOLI
Someron hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisesta yleiskaavan ja asemakaavan laatimistarpeesta, vireillä olevaan asema- tai yleiskaavaan liittyvästä rakennuskiellosta ja maisematyölupaan liittyvästä toimenpiderajoituksesta, kehittämisalueen nimeämisestä sekä vaikutukseltaan vähäisen asemakaavan hyväksymisestä ja asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan, hyväksyykö kaavan kaupunginvaltuusto vai hallitus. Uutta kaavamuutosta ei käynnistetä ilman, että kaupunginhallitukselle on tiedotettu kaavamuutoksesta ja sen tavoitteista.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ROOLI
Someron hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta huolehtii kaupungin
kaavoitustehtävistä. Ympäristölautakunta valmistelee asema-, ranta- ja yleiskaavat Someron kaupunginhallitukselle ja edelleen Someron kaupunginvaltuustolle.
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KAAVOITUKSEN YHTEYSTIETOJA
SOMERON KAUPUNKI
Kaavoitus kuuluu ympäristölautakunnan alaisuuteen ja kaavoihin liittyvissä
kysymyksissä (tiedustelut, otteet) Teitä palvelee Someron kaupungin rakennustoimisto:
Someron kaupunki
Rakennustoimisto
PL 41, 31401 SOMERO
Käyntiosoite:
Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20, 2-kerros.
Aukioloajat: ma-pe 9.00-15.00
Virkamiehistä ensisijaisesti kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa maankäyttöinsinööri
Jyrki
Virtanen,
044-7791237,
sähköposti:
jyrki.virtanen@somero.fi.
www.somero.fi

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii valtion viranomaisena kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä.
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat
Itsenäisyydenaukio 2
PL 523, 20101 Turku
Vaihde: 0295 022 500
www.ely.keskus.fi

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Varsinais-suomen liitto vastaa maakuntakaavoituksesta.
Varsinais-Suomen Liitto
Ratapihankatu 36, 20100 TURKU
Vaihde: (02) 2100 900
www.varsinais-suomi.fi
6
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VOIMASSA OLEVAT MAAKUNTAKAAVAT
Someron kaupungin alueella on voimassa Salon Seudun maakuntakaava,
jonka Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt 11.12.2006
ja jonka ympäristöministeriö on vahvistanut päätöksellään 12.11.2008. Maakuntakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen löytyy Lounaispaikan internetsivuilta seuraavasta osoitteesta:
http://www.lounaispaikka.fi/?maps=35&mappanel_x=297336.86150273&map
panel_y=6696118.913291&mappanel_zoom=3&skipbrowsercheck.
Lisätietoja maakuntakaavoituksesta sekä maakuntakaava-aineistosta saa
Varsinais-Suomen
Liitolta
ja
sen
internetsivuilta
osoitteesta:
http://www.varsinais-suomi.fi/.

VOIMASSA OLEVAT YLEISKAAVAT
Oikeusvaikutteiset yleiskaavat
Harju-Härkälän osayleiskaava:
Someron kaupunginvaltuusto on 13.11.2000 hyväksynyt Harjun ja Härkälän
kylien alueelle osayleiskaavan.
Someron rantaosayleiskaava:
Somerolla kaupunginvaltuusto on 21.12.2000 hyväksynyt Someron rantaosayleiskaavan. Rantaosayleiskaavaan on sittemmin tehty yksittäisiä rakennuspaikkoja koskevia muutoksia Someron kaupunginvaltuuston päätöksillä
1.3.2004, 26.6.2006 ja 13.12.2012.
Ihamäen osayleiskaava:
Lounais-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään 6.5.1997 vahvistanut
Someron kaupunginvaltuuston 30.12.1996 esityksen mukaisen osayleiskaavan Ihamäen, Joensuun ja Kultelan kylien alueelle.
Salkolanjärven rantaosayleiskaava:
Lounais-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään 5.11.1996 vahvistanut
Someron kaupunginvaltuuston 10.10.1995 esityksen mukaisen rantaosayleiskaavan Salkolanjärven alueelle.

Oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat
Someron taajaman osayleiskaava:
Someron kunnanvaltuusto on 19.10.1988 hyväksynyt Someron taajaman
alueelle oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan.
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VOIMASSA OLEVAT ASEMAKAAVAT
Somerolla on voimassaolevia asemakaavoja 151 kpl, jotka sijaitsevat keskustaajaman alueella. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 630 ha.
Asemakaavaan rinnastettavia ranta-asemakaavoja on Someron kaupungin
alueella voimassa 23 kpl. Kaavat sijoittuvat Arimaan, Iso-Valkeen, LevoPatamon, Myllyjärven, Oinasjärven, Painion, Saarentaanjärven, Salkolanjärven, Siikjärven, Särkjärven, Valkjärven sekä Vesajärven alueilla.
Someron asemakaavojen yhdistelmä sekä ranta-asemakaavat löytyvät kaupungin kaavoituksen internetsivulta osoitteesta:
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/somero/
VIIME AIKOINA HYVÄKSYTYT ASEMAKAAVAT
1. Asemakaavan muutos korttelissa 76, 77, 80, 83, 1044 ja 1207 - hyväksytty 18.4.2011.
2. Asemakaavan muutos korttelissa 2005, puistoalueella sekä Härkäläntien
tiealueella - hyväksytty 11.4.2011.
3. Asemakaavan muutos Hämeen Härkätien tiealueella sekä kortteleissa 71,
79, 84, 85, 86 ja 87 - hyväksytty 18.4.2011.
4. Asemakaavan muutos korttelissa 1050 - hyväksytty 25.6.2012.
5. Asemakaavan muutos korttelissa 1017 ja Kiiruunpuiston alueella - hyväksytty 10.10.2011.
6. Asemakaavan muutos korttelissa 1013 sekä Urheilukentän ja Sepänpuiston alueella - hyväksytty 10.10.2011.
7. Asemakaavan muutos korttelissa 1021 - hyväksytty 25.6.2012.
8. Asemakaavan muutos korttelissa 1032 - hyväksytty 12.11.2012.

RANTA-ASEMAKAAVOITUS
Somerolla ei hyväksytty viime aikoina yhtään ranta-asemakaavahanketta.
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VIREILLÄ OLEVAT KAAVAHANKKEET
MAAKUNTAKAAVOITUS
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Varsinais-Suomen
alueelle tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksen 10.6.2013 ja alistanut
sen ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Kaavassa osoitetaan tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimaloiden alueita on kaavassa
21 kpl ja pienempiä kohteita 14 kpl. Someron alueelle on osoitettu kaksi tuulivoima-aluetta sekä yksi pienempi energiatuotannon kohdemerkintä. Someron alueelle osoitetuista tuulivoimalle sopivista alueista on esitetty karttaote
liitteessä 4.
Varsinais-Suomen maakuntaan ja Turun seudun rakennemallialueelle laaditaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Se on tavoitteellisen kehityksen visio
maakunnan ja rakennemallialueen liikennejärjestelmän palvelutasosta ja sovittaa yhteen alueellisia tavoitteita valtakunnallisten liikennepoliittisten linjausten kanssa.
Työn keskeisenä tavoitteena on määritellä palvelutason kehittämisen painopisteet sekä kärkihankkeet palvelutason parantamiseksi. Esitettävät toimenpiteet koskevat liikenneverkkoja, liikennepalveluja sekä laajemmin liikkumiseen ja kuljetuksiin vaikuttavia tekijöitä.
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on tiiviisti yhteydessä maakunnan muuhun
suunnitteluun, kuten maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laadintaprosessiin
sekä vuonna 2013 käynnistyneeseen taajamien, palveluiden ja liikenteen
vaihemaakuntakaavatyöhön. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinta on
käynnistynyt alkuvuonna 2013 ja prosessi on tarkoitus viedä läpi noin vuodessa.
Maakuntakaavoituksen osalta tiedot ovat peräisin Varsinais-Suomen Liiton
kotisivuilta osoitteesta: http://www.varsinais-suomi.fi/.
YLEISKAAVOITUS
Someron kaupungin alueella ovat käynnissä seuraavat yleiskaavahankkeet:
1. Kultelan kyläalueen kaavoitus:
Someron kaupunginhallitus on päätöksellään 21.2.2005 § 62 päättänyt
laittaa vireille Kultelan kaavahankkeen sisältäen osayleis- ja asemakaavan laatimisen Kultelan kyläalueelle. Päätös kaavoitushankkeen vireille
laittamiseksi pohjaa Kultelan, Pajulan ja Häntälän kyläalueiden maisema-analyysiin sekä alueen yhteiskuntarakenteen kehitystarpeisiin.
Kaavasuunnittelutyö teetetään ulkopuolisella konsultilla. Someron kaupungin ympäristölautakunta on päätöksellään 31.1.2007 § 11 valinnut
Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n Kultelan alueen kaavoittajaksi.
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Kaavahankkeesta on syksyllä 2012 valmistunut uusittu luonnos, joka on
ollut myös julkisesti nähtävillä 6.11 – 5.12.2012 välisen ajan. Uusitun
luonnoksen pohjalta on käyty tammikuussa 2013 uusi valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu, jonka tuloksena valtion tieviranomaisen
edustaja on tarkastanut kesällä 2013 Hämeen härkätien tie- ja liittymä–
järjestelyt.
Syksyn 2013 aikana laadittiin sekä yleiskaavasta että asemakaavan 1.
vaiheesta alustavat kaavaehdotukset, joista pyydettiin lausunnot maakuntaliitosta ja -museosta sekä ELY-keskuksesta. Saatujen lausuntojen
runsaasta kriittisestä palautteesta johtuen hankkeen jatkosuunnitelmat
ovat vielä auki.
2. Someron keskustaajaman yleiskaavoitus:
Someron kaupunginhallitus on päätöksellään 2.9.2013 § 182 päättänyt
laittaa vireille kaavahankkeen Someron keskustaajamaa koskevan
osayleiskaavan laatimiseksi.
Keskustan alueelle on Someron kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.10.1988
oikeusvaikutuksettoman Someron taajaman osayleiskaavan, jota ei ole
aikanaan alistettu vahvistettavaksi. Oikeusvaikutukseton yleiskaava on
lähinnä kunnan kehittämispoliittinen ja strateginen suunnitelma, jolla voi
olla ohjausvaikutusta myös rakentamisen luvista päätettäessä, mutta se
ei perustele tai oikeuta luvan saamista, eikä se voi aiheuttaa kunnalle
korvausvelvollisuutta.
Oikeusvaikutteinen yleiskaava vaikuttaa sitovammin muuhun suunnitteluun (esim. asemakaavoittamiseen) ja rakentamiseen ja sen perusteella
voidaan, joissakin tapauksissa, myöntää suoraan rakennuslupa. Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla voidaan antaa myös rakentamis- ja toimenpiderajoituksia.
Valmisteltavana olevassa hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään tarkemmat tiedot hankkeesta ja sen etenemisestä. Kaavan laatiminen ja siihen sisältyvät perusselvitykset teetetään konsultilla ja
kaupunki vastaa kaavatyön ohjaamisesta sekä sen hallinnollisesta eteenpäin viemisestä. Konsultin valinta kilpailutetaan erikseen ja lopullisen valintapäätöksen tekee ympäristölautakunta.
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ASEMAKAAVOITUS
Someron kaupungin alueella ovat aktiivisesti käynnissä seuraavat asemakaavahankkeet:
1. Kultelan asemakaavoituksen 1. vaihe
Kultelaa koskeva asemakaavoitus on tullut vireille kaupunginhallituksen
päätöksellä 21.2.2005 § 62 ja se on kytketty edellä kuvattuun osayleiskaavan laatimisen. Asemakaavaa on tarkoitus laatia kolmivaiheisena.
Aluksi laaditaan asemakaavan 1. vaihetta ja yleiskaavaa rinnakkain. Aikataulun suhteen asemakaavaa koskee se, mitä edellä yleiskaavoituksesta on mainittu.
2. Asemakaavan laatiminen Harju-Härkälään (II-vaihe)
Kaavoitus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.5.2012 §
110. Hankealueella on voimassa kaupunginvaltuuston 13.11.2000 hyväksymä Harju-Härkälän osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos, jolle
asemakaavoitus pohjautuu.
Hankkeen kaavasuunnittelu teetetään arkkitehtitoimisto AJAK Oy:llä.
Hankkeesta on valmistunut kaksi luonnosta, joista versio 1 on siihen liittyvine kaava-aineistoineen hyväksytty ympäristölautakunnan päätöksellä ja asetettu julkisesti nähtäville 5.4-5.5.2013 väliseksi ajaksi.
Nähtävillä olon aikana saadun palautteen perusteella kaavaluonnoksesta laadittiin loppuvuoden 2013 aikana asemakaavaehdotus, joka on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville ja samalla siitä pyydetään tarvittavat
lausunnot.
Lisäksi Someron kaupungin alueella olivat edelleen jo pidempään vireillä olleet seuraavat asemakaavahankkeet, joiden jatkoa on tarkasteltava erikseen
keskustaajaman osayleiskaavatyön laatimisen yhteydessä.
3. Asemakaavan muutos korttelissa 1047 (Osuuskaupan alue)
Kaavoitus tullut vireille kaavoituskatsauksen 2005-06 yhteydessä. Alueella on voimassa vuonna 1981 vahvistettu asemakaava, jota on muutettu useaan otteeseen – viimeisin muutos on vuodelta 1993. Tarkoituksena on tarkistaa asemakaavaa Salon Seudun Osuuskaupan ympäristössä.
4. Someron keskustan asemakaavan muutos
Kaavoitus tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 5.9.2005 §
209. Alueella on voimassa asemakaava, jota on vahvistettu ja muutettu
useassa osassa vuosien 1966 ja 1999 välisenä ajanjaksona. Kaavoituspäätös koskee seuraavia alueita: Nordean liiketalon aluetta, linja11
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autoaseman ympäristöä, ns. vanhan Kesoilin aluetta sekä Someron
keskustan liikennejärjestelyiden vaatimia kaavamuutoksia. Kortteleittain
lueteltuna kaavamuutos koskee kortteleita 1001, 1021, 1030, 1035 ja
1042. Kaavahanke tullaan toteuttamaan konsultin avulla. Hanke on jo
toteutettu korttelien 1021 ja 1032 osalta.
5. Asemakaavan muutos kortteleissa 2026 ja 2027
Kaavoitus tullut vireille kaavoituskatsauksen 2005-06 yhteydessä. Alueella on voimassa 1982 vahvistettu asemakaava. Sen mukainen käyttötarkoitus ei nykyisellään vastaa alueen käytölle asetettavia tavoitteita ja
vaatimuksia.
6. Asemakaavan laatiminen Ruunalaan
Kaavoitus tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.5.2007 §
155. Alueella on voimassa vuonna 1988 hyväksytty oikeusvaikutukseton Someron taajaman osayleiskaava sekä Tehdastien toteuttamattoman osan kohdalla vuonna 1983 hyväksytty asemakaava. Hankkeessa
laaditaan Tehdastien aluetta lukuun ottamatta alueen 1. asemakaava.
7. Asemakaavan muutos korttelissa 76, 77, 80, 83, 1044 ja 1207
Kaavoitus tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 30.6.2008 §
131 ja hankealuetta on laajennettu kaupunginhallituksen päätöksellä
29.6.2009 § 181. Alueella on voimassa 1966 vahvistettu, pääosin toteutumaton asemakaava, joka on ristiriidassa vuonna 1988 hyväksytyn oikeusvaikutuksettoman Someron taajaman osayleiskaavan kanssa. Osa
vanhasta hankkeesta toteutettu ja kuulutettu voimaan. Kortteleissa 76,
77 ja 80 on jatkettu muutostyötä.

RANTA-ASEMAKAAVOITUS
Somerolla ei ole vireillä yhtään ranta-asemakaavahanketta.
TUULIVOIMAHANKKEET
Ilmatar Somero Oy hakee 17.7.2013 päivätyllä sekä 19.9.2013 ja
14.1.2014 täydentämällään hakemuksella suunnittelutarveratkaisua neljän tuulivoimalan rakentamiseksi Joensuun kylään Someron keskustaajaman pohjoispuolelle Palmankallioiden alueelle. Hakemus on kuulutettu 1.10.2013 kaupungin ilmoitustaululla, Somero-lehdessä ja kaupungin
internetsivuilla ja yleisöllä on ollut mahdollisuus tutustua hakemukseen
1.10.-1.11.2013 välisenä aikana. Kuulemisen aikana hankkeesta on
myös pidetty Someron kaupungin valtuustosalissa yleisötilaisuus, jossa
hakija on esitellyt hankettaan ja vastannut yleisön esittämiin kysymyksiin.
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KAAVOITUSKATSAUKSEN HYVÄKSYMINEN
Tämä kaavoituskatsaus on hyväksytty Someron kaupunginhallituksen päätöksellä 19.5.2014 § 107.

LIITTEET
Liite 1:

Kartta: Käynnissä olevat yleiskaavahankkeet Someron kaupungin
alueella.

Liite 2:

Kartta: Aktiivisesti käynnissä olevat asemakaavahankkeet Someron kaupungin alueella.

Liite 3:

Kartta: Ei-aktiivisesti käynnissä olevat asemakaavahankkeet Someron kaupungin alueella.

Liite 4:

Arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

Liite 5:

Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksen
tuulivoima-alueet Someron alueella.

Somerolla 11.3.2015

Jyrki Virtanen
maankäyttöinsinööri

Joensuuntie 20
PL 41, 31401 Somero
044 7791 237
jyrki.virtanen@somero.fi
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LIITE 1: Kartta: Käynnissä olevat yleiskaavahankkeet Someron kaupungin alueella
(kartta ei mittakaavassa)

1 Kultelan osayleiskaava
2 Keskustan osayleiskaava (alustava rajaus)
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LIITE 2: Kartta: Käynnissä olevat asemakaavahankkeet Someron kaupungin alueella
(kartta ei mittakaavassa)

1 Kultelan asemakaava
2 Harju-Härkälä II asemakaava
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LIITE 3: Kartta: Ei-aktiivisesti käynnissä olevat asemakaavahankkeet Someron kaupungin alueella (kartta ei mittakaavassa)
3 Asemakaavan muutos korttelissa 1047 (Osuuskaupan alue)
4 Someron keskustan asemakaavan muutos
5 Asemakaavan muutos kortteleissa 2026 ja 2027
6 Asemakaavan laatiminen Ruunalaan
7 Asemakaavan muutos kortteleissa 76, 77, 80, 83, 1044 ja 1207
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LIITE 4: Arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä
Someron kaupungin omistamia, asuntotuotantoon varattuja, rakentamattomia tontteja on Someron alueella seuraavasti (tiedot: Someron asuntotoimisto 13.5.2014).
Reaaliaikaiset tiedot kaavoituskatsausten välillä on katsottavissa Someron kaupungin kotisivuilla osoitteessa:
http://www.somero.fi/asuminen/tontit_ja_vuokra-asunnot/
Asemakaava-alue:
Harju

1 tontti, AO, 250 k-m²

Harju-Härkälä

1 tontti, AO, e=0,25

Ihamäki

6 tonttia, AO/AR, e=0,15-0,25

Pappilanpelto

1 tontti, AO e=0,25

Haja-asutusaluella on kaupungin omistuksessa olevia, rakentamiseen soveltuvia
määräaloja Häntälän, Terttilän, Vesanojan, Oinasjärven sekä Mäyrämäen ja Jakkulan kylissä. Näiden määräalojen osalta rakentaminen määräytyy (asemakaavan
tai sellaisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa, jossa rakennuspaikat
osoitettu sitovasti) maankäyttö- ja rakennuslain sekä Someron kaupungin rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti.
Lisäksi yksityisessä omistuksessa on Someron asemakaava-alueella useita kymmeniä rakennuskelpoisia, rakentamattomia rakennuspaikkoja kattaen käyttötarkoituksia asuinkerrostaloista erillispientaloihin. Lisäksi vireillä olevat Kultelan ja HarjuHärkälän II-vaiheen kaavahankkeet sisältävät varaukset noin sadalle rakennuspaikalle, joista kaupungin omistamalle maalle sijoittuu noin kolmannes.
Aikaisempina vuosina on Someron alueella myönnetty rakennuslupia uusille rakennuksille koko Someron alueella seuraavasti (tiedot: Someron rakennusvalvonta
– Ympäristölautakunnan toimintakertomus 2013):
.






Vuonna 2009:
Vuonna 2010:
Vuonna 2011:
Vuonna 2012:
Vuonna 2013:

16 erillispientaloa, 4 rivitaloa
18 erillispientaloa, 3 rivitaloa
16 erillispientaloa
15 erillispientaloa
11 erillispientaloa

Käytettävissä oleva tonttivaranto on näin ollen kysyntään nähden riittävä, joskin
yksipuolinen painottuen erillispientalotontteihin. Lähitulevaisuudessa huomiota on
kiinnitettävä erityisesti kaupungin tarjoamien erillispientalotonttien tarjonnan monipuolisuuteen sekä teollisuustonttien ja rivitalotonttien riittävyyteen.
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LIITE 5: Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksen tuulivoimaalueet Someron alueella (kartta ei mittakaavassa)
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