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SALON KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖLLINEN YLEISSUUNNITELMA, VISIO 2035

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltu ydinkeskustan katuympäristöllinen yleissuunnitelma, visio
2035.
Yleissuunnitelma on nähtävillä 12.3.-20.4.2018 välisen ajan Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4, sekä
internetissä www.salo.fi/visio2035
Kaupunkisuunnittelu pyytää lausuntoanne yleissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään antamaan kirjallisesti Salon kaupunkisuunnitteluun, osoitteeseen PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti osoitteeseen
kaupunkisuunnittelu@salo.fi viimeistään 20.4.2018 mennessä.
Mikäli lausuntoanne varten tai muutoin pidätte tarpeellisena Salon kaupunki järjestää pyynnöstänne
myös neuvottelun asiasta. Lisätietoja suunnitelmista antaa kaavoitusarkkitehti Tarja Pennanen,
02 778 5101, tarja.pennanen@salo.fi tai kaavasuunnittelija Virpi Elovaara, 02 778 5114,
virpi.elovaara@salo.fi

Salossa 12.3.2018
SALON KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELU

Liite

|

Salon kaupunki

|

Tehdaskatu , 24100 SALO

|

PL 77, 24101 SALO

|

www.salo.fi

|

kirjaamo@salo.fi

|

Y-tunnus: 0139533-1

|

SALON KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN VISIO 2035
Katuympäristöllisen yleissuunnitelman laatiminen on osa Salon keskusta-alueen kehittämistä
keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Pääpaino työssä on torin ympärille
rakentuneen Salon keskustan kehittäminen kävelypainotteiseksi, viihtyisäksi, houkuttelevaksi
ja vetovoimaiseksi. Salon katuympäristöllistä yleissuunnitelmaa on laadittu syksyn 2017
aikana yhteistyössä Sitowise-konsulttitoimiston kanssa.
Suunnitelman tarkoituksena on toimia ohjeena varsinaisia katusuunnitelmia laadittaessa.
Tässä työssä käsitellään Asemakadun, Länsirannan, Vilhonkadun, Horninkadun ja Salon torin
alueita.
Suunnittelutyö
Yleissuunnitelman laatiminen aloitettiin syyskuussa 2017 markkinoiden yhteydessä co-design
työpajalla, jossa pelattiin kaupunkisuunnittelupeliä. Kaupunkilaiset saivat kertoa toiveistaan
katukalusteista, valaistuksesta, toiminta ja tapahtumapaikkojen sijoittamisesta ym. Heiltä
kysyttiin, missä halutaan pyöräillä ja missä kävellä. Päivän lopuksi konsultti laati kaksi erilaista
konseptia suunnittelualueesta. Salonraitin painopisteinä korostuivat yhteinen olohuone,
perinne ja puistomaisuus. Salocon Valley painotti matkakeskusta palvelukeskittymänä,
innovatiivista kävelykeskustaa ja valaistusta. Kaupunkikehityslautakunnan valitsema Salon
katuympäristöllisen yleissuunnitelman ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran ja
suunnittelua päätettiin jatkaa näiden suunnitelmien yhdistelmällä: perinteitä vaalien teknologia
huomioiden.
Suunnittelu jatkui keskustan liikenneverkon eri vaihtoehtojen tutkimisella. Pohdittiin keskustan
liikenneverkon eri toimenpidevaihtoehtoja kuten esim. linja- autoaseman siirtämistä sekä
Asemakadun ja Länsirannan katujen mahdollista katkaisua. Alustavia muutoksia
pysäköintipaikkatarjonnassa tutkittiin. Ohjausryhmän kokouksen evästyksin suunnittelua
jatkettiin.
Joulukuussa 2017 konsultti esitteli ensimmäisen luonnoksen yleissuunnitelmasta ja
suunnitelmaa esiteltiin ohjausryhmän jäsenille joulukuun loppupuolella. Yleissuunnitelmaa on
täydennetty ja korjattu alkutalven 2018 aikana.
Katuympäristön kehittämisen aikataulu
Katuympäristöllisen yleissuunnitelman lähtökohtana on ollut Salon keskustan osayleiskaavassa
luodut periaatteet ja pääpainona on Salon alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen.
Suunnitelman tavoitevuosi on 2035, joten tarkoituksena on vähitellen laatia katusuunnitelmia
sovittavan vaiheistuksen mukaisesti. Katuympäristön toteutus tulee siis tapahtumaan
vaiheittain pidemmän aikavälin kuluessa.
Suunnitelma
Vihonkatu esitetään muutettavaksi Annankadun ja Länsirannan välillä kävelykaduksi siten, että
huoltoajo ja asuntoihin ajaminen huomioidaan suunnittelussa. Vilhonkadun suunnittelu pitää
sisällään kirjastopihan avaamisen katualueelle sekä sisäpihan kunnostuksen.
Torin suunnittelussa lähtökohtana on ollut täydentää ja parantaa alueen toimintoja. Torin ja
Horninkadun suuntaan toria rajaamaan on esitetty uusia katos- ja kioskirakenteita. Katokset
suojaavat turistibussien pysäkkiä sekä pyöräpysäköintejä ja samalla nämä rakenteet
muodostavat portin torille saavuttaessa Horninkadun suunnalta. Torin esiintymislavaa
aputiloineen esitetään laajennettavaksi ja jokirantaan on suunniteltu oleskelu/katsomoportaikko sekä vastarannalle kelluva oleskelu-/esiintymislava. Ympyräparkin ja torin
välille esitetään toria palvelevaa uudisrakennusta, joka talvisin voisi toimia ympyräparkin

luistelukentän pukusuojana. Torin valaistusta parannetaan, sähkönsaantia ja vesipisteitä
rakennetaan.
Yleissuunnitelmassa esitetään muutoksia Asemakadun ja Länsirannan nykyisiin
liikennejärjestelyihin rauhoittamalla kadut tulevaisuudessa läpiajoliikenteeltä. Tarkoituksena on
edistää kävelypainotteisuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
Pyöräilyn tavoiteverkossa esitetään pyöräilyn pääreiteiksi Mariankadulle rakennettavaa väylää,
Horninkadun pyöräilykaistaa sekä Helenankadun ja Inkerinkadun välille rakennettavaa uuttaa
siltayhteyttä. Pyöräily Vilhonkadulla ja torin alueella on mahdollista myös tulevaisuudessa,
mutta pyöräily tulee tapahtumaan jalankulkijat ensisijaisesti huomioiden.
Yleissuunnitelman ratkaisut tulevat vaikuttamaan kadunvarsien pysäköintiin, kun kävelyalueita
laajennettaessa pysäköintipaikkoja poistuu. Keskustan osayleiskaavassa on varauduttu
maantason pysäköintipaikkojen poistumiseen mahdollistamalla maanlainen pysäköintiratkaisu
ydinkeskustassa. Lisäksi osayleiskaavassa on esitetty kahden pysäköintilaitosten
rakentamismahdollisuutta. Pysäköinnin kadunvarsipysäköinnin rajoittaminen on yksi edellytys
viihtyisyyden ja keskustan käytettävyyden lisäämiseksi.
Yleisötilaisuus ja nähtävilläolo
Yleissuunnitelma on nähtävillä 12.3.-20.4.2018 välisen ajan Halikon virastotalon 2. kerroksen
aulassa, osoitteessa Hornintie 2-4, viraston aukioloaikana ja Salon kaupungin internetsivulla
osoitteessa www.salo.fi/visio2035.
Yleisötilaisuus suunnitelmasta pidetään kaupungintalolla Tammi valtuustosalissa torstaina
22.3.2018 klo 18.00. Tilaisuudessa suunnitelmaa esitellään virtuaalisesta esittelymallista.
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