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1. ESIPUHE

Asemanseudun tulevaisuuden ideointi liittyy Salon keskustan osa-yleiskaa-
van laadintaan. Yleiskaavasuunnitelman tarkoituksena on määrittää keskus-
tan kehityksen suuntaviivat vuoteen 2030 saakka. Osayleiskaavatyön kan-
nalta sopivimmaksi työkaluksi on muotoutunut esittää kolme vaihtoehtoista 
maankäyttönäkökulmaa asemanseudun alueelle. Vaihtoehdot toimivat ver-
tailukohtina yleiskaavallista ratkaisua valittaessa. Tarkasteluissa on siten huo-
mioitu myös asemanseutua laajempi ydinkeskustan kokonaisuus. Tämän li-
säksi tarkoituksena on ollut löytää konkreettisia ratkaisuja siihen, miten ase-
man ympäristöstä kehittyisi mielenkiintoinen, monipuolinen ja miellyttävä 
kaupunkiympäristö.

Aseman ympäristön ja radan varren korttelit ovat ns. urbaania kesantoa, jossa 
alueen aiempi tuotanto ja varastointitoiminta on hiipunut. Alueen kehittämi-
sessä on keskustan kokonaisuuteen nähden suuri potentiaali ja rakentamisen 
varanto. Aseman ympäristöllä on myös kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta 
arvoa. Tavoitteena on, että Salon kaupunki hyödyntäisi täysimääräisesti kehit-
tyvästä raideliikenteestä saatavat mahdollisuudet. Asemanseudun tarkaste-
lut pohjautuvat siihen, että lähijunaliikenne toteutuu tulevaisuudessa ja Salo 
on yksi pysähdyspaikka Pietarin ratayhteyden varrella. 

Aseman ympäristölle asetettavat muutostavoitteet on nähtävä koko keskus-
tan tasapainoisen kehityksen näkökulmasta. Uusien toimintojen on oltava ta-
sapainossa koko ydinkeskustalle laadittavan kehitysvision kanssa. Tarkoituk-
sena on tarjota jotakin lisää, ei viedä olemassa olevalta edellytyksiä tai hor-
juttaa haitallisesti palvelutarjonnan tasapainoa. Asemanseudusta on määrä 
kehittää kaupunkimainen portti Salon keskustaan. Aseman korkeatasoinen 
palvelutaso ja liikennemuotojen yhteistoiminta edellyttäisi matkakeskuksen 
toteuttamista. Matkakeskuskorttelin ja ydinkeskustan osalta merkittävää on, 
laajentuuko keskustapalvelujen tarjonta aseman yhteyteen. 

Koko keskustan alueella katuverkon muuttaminen kaupunkimaisemmaksi, 
viihtyisäksi ja kevyttä liikennettä suosivaksi on keskeinen kehitysteema. Eri-
tyisesti Mariankadun muutos tähän suuntaan vähentäisi sen estevaikutusta 
aseman ja ydinkeskustan välillä. Samoin Meriniityn ja keskustan liittäminen 
toisiinsa eri tasossa esteettömästi radan poikki on nähty tärkeäksi.

Salon ydinkeskustan alueelle varataan huomattavia asuntorakentamisen 
mahdollisuuksia. Tilastollisten ennusteiden pohjalta Salonjoen länsipuolelle 
odotetaan uusia asukkaita vuoteen 2030 mennessä jopa 2500. Radan ympä-
ristön keskeinen sijainti ja elävän keskusta-alueen vahvistaminen puoltavat 
myös asuntorakentamista asemanseudulle. Toivottavaa olisi asumisen toteu-
tuminen osana keskustamaista, toimintoja sekoittavaa korttelimallia, mikä 
myös profiloisi asumista muista alueista poikkeavasti. Kaupunkikuvallisesti 
aseman ympäristö ja radanvarsi ovat myös todennäköisin ja sopivin paikka 
toteuttaa suurivolyymisia hankkeita sekä hankkeita, joille nykyisen korttelira-
kenteen sisällä ei enää tilaa löydy.

Asemanseudun ideasuunnitelmasta on vastannut Arkkitehdit Anttila & Rusa-
nen Oy. Yleiskaavasuunnittelusta ja kokonaisuuden koordinoinnista on vas-
tannut Ramboll Finland Oy. Yleiskaavaan liittyvät liikenneselvitykset ja -suun-
nitelmat on laatinut Trafix Oy. Työn käytännön ohjaamisesta on vastannut Sa-
lon kaupungin suunnittelutyöryhmä, jonka lisäksi suunnitelmia on käsitelty 
yleiskaavatyön ohjausryhmässä ja yleiskaavatyön tavoiteseminaareissa.
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2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2.1 Suunnittelualueen sijainti kaupunkirakenteessa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijoittuu Salon keskustan länsilaidalle. Alue on kooltaan noin 
50 ha. Alueen halkaisee keskeltä Helsingistä Turkuun johtava Rantarata. Kes-
kustan puoleista osuutta rajaa Mariankatu. Meriniityn puolella alue ulottuu 
Örninkatuun saakka. Radan suunnassa vyöhyke ulottuu Salonjoelta Saloran 
tehtaille saakka.

Tarkastelualue

Asemanseudun suunnittelua ei ole syytä tehdä ilman käsitystä Salon keskus-
taytimen tulevaisuudesta. Työn kuluessa on tullut tarpeelliseksi huomioida 
suunnittelualueen lisäksi ydinkeskustan ja joenvarren molempien puolien 
kehitys. Samoin katuverkkoon ehdotettavat muutokset edellyttävät koko kes-
kustan liikenneverkon kehityksen huomioimista.

Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti 
Salon kaupunkirakenteessa merkit-
ty punaisella.

Kuva 2: Kaupunkirakenteen kiinto-
pisteet asemanseudun suunnittelu-
alueella (Liite 1).

Kuva 3: Valokuva suunnittelualueelta. Etualalla Salon tori ja Salonjoki, vasem-
malla Meriniityn työpaikka-aluetta, rautatie, korkea siilorakennus sekä keskus-
tan pääkatuyhteytenä toimiva Mariankatu.
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2.2 Liikenneverkko

Asemanseudun alue sijoittuu kantatien 110 (entinen 1-tie) eteläpuolelle. Alu-
een sisällä pääkatuverkon muodostavat radansuuntaisesti kulkeva Marian-
katu sekä pohjois-eteläsuuntainen Hämeentie / Annankatu. 

Mariankatu on Salon keskustan vilkkaimmin liikennöity katu. Se muodostaa 
pääyhteyden keskustan ohi Perniön suuntaan. Mariankatu kulkee keskus-
tan länsireunaa pitkin ohittaen vilkkaimman ydinkeskustan. Hämeentie on 
keskustaan tuleva pääyhteys moottoritieltä ja vanhalta valtatieltä (nykyinen 
maantie 110). Annankatu on Hämeentien jatke ydinkeskustassa. Mariankatu 
ja Annankatu ovat kaksikaistaisia kumpaankin ajosuuntaan. 

Salon keskustan halki virtaa Salonjoki. Joen ylitse pääsee keskustassa Mari-
ankatua ja Turuntietä pitkin. Lisäksi Vilhonkadun jatkeelle ja radan viereiselle 
Ratapolulle sijoittuvat kevyen liikenteen sillat.

Mariankadun liikennemäärä vaihtelee keskustan kohdalla nykyisin noin 
10 000–15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa liikennemallin mukaan. Hämeen-
tien liikennemäärä keskustaan on 14 500–16 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, 
ja Annankadulla on liikennettä Turuntien ja Mariankadun välillä 8 300–9 600 
ajoneuvoa vuorokaudessa.

Salon keskustan itäisen ohikulkutien toteuttaminen on huomioitu vuonna 
2011 laadituissa liikenne-ennusteissa (Trafix Oy). Ohikulkutie vähentää liiken-
nemääriä Salon keskustassa mm. Mariankadulla ja Turuntiellä. 

Pyörätieyhteytenä asemanseudulla toimii osittain autoliikenteeltä rauhoi-
tettu Vilhonkatu. Myös joenvarteen ja Joensuunkadulle sijoittuu pyörätiet. 
Pyörätieverkosto on kuitenkin puutteellinen, ja asemanseudulla onkin tar-
vetta kehittää yhtenäisiä, jatkuvia pyörätiereittejä aseman ja palveluiden ää-
relle.

Kuva 4: Ajoneuvoliikenteen katuverkko keskustan 
alueella. Asemanseudun suunnittelualue on rajattu 
punaisella.

Kuva 5: Pyörätie- ja ulkoilureittiverkko keskustan 
alueella. Asemanseudun suunnittelualue on rajattu 
punaisella. Alueella on selkeä puute yhtenäisistä ke-
vyen liikenteen reiteistä.

Kuva 7: Salon keskustan alueelle laadittiin pysäköintitutkimus syksyllä 2010. Tutkimuk-
sessa suurten markettien pysäköintipaikat todettiin kuormitetuimmiksi.

Kuva 6: Salon keskustan itäisen ohikulkutien toteuttaminen vähentää liikennet-
tä Salon keskustassa.
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2.3 Maisema ja kaupunkikuva

Salon ydinkeskustan alue radan molemmin puolin on erittäin tasaista. Juna-
radan molemmille puolille on muodostunut kaupunkikuvallisesti epämääräi-
nen vyöhyke, johon sopii hyvin määritelmä ’brown field’. Alueen käyttö tuo-
tanto- ja varastointitoimintaan alkaa hiipua, ja alue on epämääräisessä tilassa. 
Salon ydinkeskusta rajautuu täsmällisesti juna-asemanseudusta, mutta on 
kääntänyt sille täysin selkänsä. Tämä johtuu siitä, että keskustan suurten kau-
pan yksikköjen huolto- ja pysäköintijärjestelyt sijaitsevat Mariankadun puo-
lella. Asemalle saapuessa ei synny selkeää oivallusta Salon keskustan suun-
nasta tai reitistä sinne. Eteläpuolella rataan rajautuu Meriniityn laaja teolli-
suusalue. Radan puoleiset osuudet ovat olleet puutavaran lastausaluetta.

Mariankadun molemmin puolin oleva maankäyttö on muulta osin keskusta-
alueelle vaikeasti miellettävää varastointia ja käyttämättömäksi jäänyttä tilaa. 
Mariankatu kulkee maisemaltaan maantiemäisenä väylänä Valtatien 1 liitty-
mästä Salon keskustaan.

Ehdoton kaupunkimaiseman kohokohta on käytöstä pois jäänyt Osuuskau-
pan viljavaraston siilorakennus, joka on keskustan ainoa selkeästi muuta ra-
kentamista korkeampi maamerkki.

Valtatien suunnassa maamerkkinä toimivat Saloran tehdasrakennukset. Muu-
toin alue Joensuunkadun länsipuolella on kaupunkikuvaltaan epämääräinen 
ja sijaintiinsa nähden heikolla käytöllä.

Juna-aseman ja Salonjoen välille sijoittuu vehreä Tapionpuisto / Asemapuisto, 
joka on joenrantojen ohella ydinkeskustan ainoa laajempi vihreä alue. Puisto 
vaikuttaa kuitenkin hiljaiselta ja luonteeltaan epämääräiseltä. Suoran yhtey-
den puistosta Salonjokeen katkaisee rannan suuntainen Satamakatu.

2.4 Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vät kohteet

Radan molemmilla puolilla oleva rakennuskanta koostuu pääasiassa tuo-
tanto- ja varastorakennuksista. Rakennuskanta on muodostunut eri aikoina 
ja hajanaisesti kunkin ajanjakson ja käyttäjän tarpeen mukaan. Alueen luo-
teispäässä erottuvat Saloran tuotantolaitokset. Osuuskaupan viljavaraston 
korkeat siilot ovat koko Salon keskustan maamerkkirakennus. Siiloihin liitty-
vät matalammat osuudet ovat verraten iso rakennusvolyymi, mutta heikossa 
kunnossa. 

Rautatieaseman ympäristö pienimittakaavaisine rakennuksineen sisältyy so-
pimukseen valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta. Kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi tai kohteiksi on määritelty:

•	 Osuuskaupan	viljavarasto	korkeine	siiloineen.
•	 Veturitallirakennukset.
•	 Tapionpuiston	ja	Asemapuiston	alue	vanhoine	puurakennuksineen.		
 Näihin kuuluu myös nykyinen asemarakennus.

Asemanseudun kaupunkikuvaan selkeästi liittyviä rakennuksia ovat kauppa-
keskusta Plaza, jonka kookas pysäköintilaitos rajaa asemanseutua keskustan 
suunnassa. Samoin Anttilan kauppakeskuksen iso rakennusmassa erottuu 
kaupunkikuvassa selkeästi.

Kuva 9: Ydinkeskusta idästä nähtynä. Vasemmalla näkyy Mariankadun leveä katu-
alue ja kadun varressa korkea siilorakennus sekä etualalla Salonjoki ja Salon tori. Ku-
van oikeassa reunassa erottuu Citymarketin rakennus laajoine pysäköintialueineen.

Kuva 8: 110-tien ja Mariankadun liittymässä maamerkin muodostaa Saloran vanha 
tehdas (oikealla). Yhteys lännen suunnasta Salon keskustaan kulkee Mariankatua 
väljän ja ei-kaupunkimaisen asemanseudun kautta. Oikealla rautatie, sen ylittävä 
Joensuunkadun silta sekä taustalla korkea siilorakennus.

Kuva 10: Näkymä Ma-
riankadulta keskustaa 
lähestyttäessä. Korkea 
siilo rakennus toimii 
hyvänä maamerkkinä.

Kuva 11: Aseman 
viereinen puisto on 
nykyisin on vähällä 
käytöllä.

Kuva 12: Viljavaras-
tojen ensimmäinen 
osa valmistui vuonna 
1935. Korkeat viljasii-
lot on valettu vuonna 
1951.

Kuva 13: Valtakunnal-
lisesti arvokas Veturi-
talli on rakennettu v. 
1898-99 ja peruskor-
jattu näyttelytiloiksi v. 
1995-98.

Kuva 14: Myös Salon 
asemarakennus on 
valtakunnallisesti ar-
vokas kohde 1800-lu-
vun lopulta. Arkkiteh-
tina toimi myös Ve-
turitallin suunnitellut 
Bruno F. Granholm.
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2.6 Kaavoitustilanne, kaavavaranto ja kasvuennusteet

Kaavoitustilanne ja kaavavaranto

Alueella on voimassa Varsinais-Suomen liiton laatima Salon saudun maakun-
takaava (ympäristöministeriö 12.11.2008, kuva 15). Alueen rakentamista oh-
jaa myös Salon yleiskaava 2020 (lainvoimainen 13.5.2009, kuva 16). 

Alueella on voimassa useita eri aikoina valmistuneita asemakaavoja (kuva 17). 
Asemakaavojen osoittamaa rakennusoikeutta on käyttämättä huomattavan 
paljon Mariankadun varrella, niin Saloran ympäristössä kuin lähellä asemaa-
kin. Myös Meriniityssä olemassa oleva kaavavaranto on huomattava. 

Kasvuennusteet

Salon keskusta-alueen asukasmäärän kasvulle on luotu karkeita työmalleja 
osayleiskaavatyön tueksi. Arviointiaika ulottuu vuoteen 2030.

Arvio asukasmäärän kasvusta koko Salon kaupungin alueella vaihtelee välillä 
350-500 asukasta/vuosi. Tämä tarkoittaisi vuoteen 2030 mennessä vähintään 
6000 asukasta, enintään 8000. Asuinrakentamisen määräksi muutettuna (56 
k-m²/asukas) tämä tarkoittaa 336 000-448 000 k-m².

Osayleiskaava-alueelle ydinkeskustaan määrästä arvioidaan suuntautuvan 
71 % (arvio on alustava ja täsmentyy). Annetulla vaihteluvälillä keskustaaja-
maan sijoittuisi siis vuoteen 2030 mennessä 4260 asukasta / 238 500 k-m² 
– 5580 asukasta / 318 000 k-m². Asemanseudun kannalta tarkasteltavalle Sa-
lonjoen länsipuolelle määrästä puolestaan arvioidaan sijoittuvan 46 % eli 109 
000 – 145 000 k-m².

Mikäli arvioinnissa lisäksi huomioidaan oletettu taajamoitumiskehitys, olisi 
keskustaan suuntautuvan rakentamisen osuus arvioitava edellistäkin korke-
ammaksi.

2.7 Muut laaditut selvitykset ja suunnitelmat

•	 Sosiaalisen	ympäristön	selvitys	(Turun	AMK)
•	 Tärinäselvitys	(2010?)
•	 Salon	tulvakartoitus
•	 Maaperän	saastuneisuusselvitys	(Pöyry	Environment	Oy)
•	 Opiskelijatyöt:	Asemanseutu,	Meriniitty	sekä	Veturitallin	laajennus
•	 Salon	rautatieaseman	liityntäpysäköintisuunnitelma	(Sito	Oy,	2009)
•	 Salon	luontoselvitys	(Metsätähti	Oy	2005)
•	 Luontoselvityksen	täydennys	(Tmi	ekologinen	ympäristökartoitus	2005)
•	 Salon	yhdyskuntarakenne	selvitys	(A-konsultit	Oy	2004)
•	 Salon	maisemaselvitys	(MA-arkkitehdit	2004)
•	 Salon	rakennettu	kulttuuriympäristö	(Tmi	Lauri	Putkonen	2004)
•	 Vilhonkadun	yleissuunnitelma	(Esisuunnittelijat	2003)
•	 Salon	 torialueen	 ja	 Horninkadun	 yleissuunnitelma	 (Suunnittelukeskus	

Oy, 2003)
•	 Keskustan	kaupunkikuva	ja	maankäyttö	(A-konsultit	Oy	2002)
•	 Ympäristön	tila	(Metsätähti	Oy	2002)
•	 Salon	ydinkeskustan	kehittämisohjelma	(LT-konsultit	Oy	ja	
 Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 2000)

Kuva 16: Ote Salon yleiskaavasta 2020 (lainvoimainen 13.5.2009). Asemanseutu on 
osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C), työpaikka-alueeksi (TP), julkisten palve-
lujen ja hallinnon alueeksi (PY), lähivirkistysalueeksi (VL), teollisuus- ja varastoalu-
eeksi (T) sekä teollisuus- ja varastoalueeksi, jolla on erityisesti huomioitava ympä-
ristövaatimukset (TY). Annankadulle on osoitettu Meriniitynpuolelle jatkuva pää-
ulkoilureitti tai kevyen liikenteen reitti, jonka sijainti on ohjeellinen. 

Kuva 15: Ote Salon seudun maakuntakaavasta (ympäristöministeriö 12.11.2008).  
Kaavassa suunnittelualue on osoitettu radan eteläpuolisilta osin työpaikkatoi-
mintojen alueeksi (TP) ja radan pohjoispuolisilta osin keskustatoimintojen alu-
eeksi (C), jolle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön 
kohdekokonaisuus (sr), ryhmäkokonaisuus (srr) sekä aluekokonaisuus (sra). Ase-
man kohdalle on osoitettu matkakeskus. 

Kuva 18: Käyttämättömän rakennusoikeuden määrää kortteleissa v. 2010 (k-m²). Marian-
kadun ympäristöön ja Meriniityn alueelle sijoittuu huomattava määrä käyttämätöntä ra-
kennusoikeutta.  

Kuva 17: Ajantasa-asemakaava suunnittelualueelta.
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3. TYÖN TAVOITTEET JA HAASTEET

3.1 Tavoitteet

Lähtökohtaisesti työlle asetettiin päämääriksi:

•	 Asemanseudun	käytölle	on	löydettävä	kokonaisidea	ja	alueelle	muodos-
tettava kokonaisidentiteetti.

•	 Kaupunkikuvaa	 kehitetään	 täydennysrakentamisella	 ja	 hyödyntämällä	
keskustan ”urbaanit kesannot”

•	 Kehitysideat	tukevat	koko	Salon	keskustan	kehitystä.

•	 Suunnitelma	 nivoo	 eri	 osa-alueet	 toiminnallisesti	 yhteen.	 Mariankadun	
estevaikutusta aseman ja keskustan välillä pyritään häivyttämään.

•	 Puutavaralastauksen	 poistumisen	 sekä	 lähijunaliikenteen	 käynnistymi-
sen antamat mahdollisuudet aseman ympäristön kehittämiselle hyödyn-
netään.

•	 Radan	varren	kulttuurin	akselia	kehitetään,	mm.	Veturitallin	museon	laa-
jennus. Joensuuntien ja Saloran välisen alueen kehittäminen myös koulu-
tuksen ja yritystoiminnan alueena.

•	 Keskustan	vetovoimaisuutta	kaupan	ja	palvelujen	paikkana	lisätään.	Me-
riniityn aseman puoleisen osan profiilin selkeyttäminen, keskustan va-
paa-ajan palvelujen kehittäminen.

•	 Alueen	 puistomaisen	 osuuden	 kehittäminen	 ja	 kytkeminen	 osaksi	 kes-
kustaa ja kevyen liikenteen verkostoa.

•	 Jokivarren	hyödyntäminen	viher-,	virkistys-	ja	asuinympäristönä.

•	 Osoitetaan	paikkoja	 laadukkaalle	 ja	monipuoliselle	keskusta-asumiselle.	
Eri väestöryhmien huomioiminen.

•	 Kävelykeskustan	laajentaminen	ja	kohentaminen.	Sujuvat	ja	jatkuvat	ja-
lankulku- ja pyöräilyreitit.

•	 Katuverkkoa	kehitetään	ja	selkeytetään.	Läpiajoliikenteen	vähentäminen,	
keskitetyt pysäköintiratkaisut. 

•	 Ydinkeskustan	 saavutettavuutta	 kaikilla	 kulkutavoilla	 parannetaan.	 Lii-
kennemuotoja yhdistävän matkakeskuksen sijoittaminen alueelle ja sii-
hen liittyvien toimintojen ideointi.

•	 Alueen	kulttuurihistorialliset	arvot	huomioidaan.

Kuva 19: Työn tavoitteet. Kuva otettu lounaan suunnasta, etualalla Salon tori.
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3.2 Haasteet

Alueen maankäytön ja toiminnan ongelmiksi sekä kehitystä kaipaaviksi asi-
oiksi on työn alussa sekä edetessä tunnistettu erityisesti seuraavat seikat:

•	 Kaupungin	keskustaydin	on	kääntänyt	selkänsä	asemanseudulle.	Saapu-
mista leimaavat kauppakeskustan huolto- ja pysäköintijulkisivut ja järeä 
Mariankadun ja Annankadun risteys. Asemalle saavuttaessa ei löydy vas-
taanottavaa rakennusta tai palvelua. Tärkeä sisääntuloportti kaupunkiin 
ei toimi eikä saapuja tunnista keskustan sijaintia.

•	 Asemanseudun	 kehityksen	 pitää	 huomioida	 raideliikenteen	 kehityksen	
tarjoamat mahdollisuudet sitä myöten perustella siihen laitettavat pa-
nostukset.

•	 Toimiva	joukkoliikenne	tarvitsee	eri	kulkumuodot	yhdistävän	matkakes-
kuksen liityntäpysäköinteineen. Nykyinen bussiasema sijaitsee asemaan 
nähden huonosti Mariankadun toisella puolella.

•	 Alueen	 maankäyttö	 lastauksen,	 varastoinnin	 ja	 tuotannon	 tarpeisiin	 on	
loppunut, eikä selkeää korvaavaa käyttöä ole löytynyt. Meriniityn työ-
paikka-alue ei ole toistaiseksi löytänyt radan vartta eikä suuntaudu juna-
asemalle.

•	 Mariankatu	 muodostaa	 2+2	 kaistaisen	 liikenteellisen	 esteen	 aseman	 ja	
kaupallisen keskustan välille. Samoin Mariankatua Valtatie 1 liittymästä 
asemalle leimaa kaupunkikeskustalle vieras, maantiemäinen olemus le-
veine rakentamattomine vyöhykkeineen väylän molemmin puolin.

•	 Tapionpuiston	ja	Asemapuiston	alue	koetaan	epämiellyttäväksi	ja	sinne	
ei ole motiivia mennä viettämään aikaa. Kaupungin merkittävin vihreä 
alue joenrannan lisäksi on jäänyt unohduksiin eikä se ole miellettävissä 
keskustan osaksi kevyen liikenteen tärkeitä kulkureittejä.

•	 Meriniityn	 ja	 keskustan	 väliltä	 puuttuu	 kevyen	 liikenteen	 turvallinen	 ja	
suora yhteys radan ali tai yli.

•	 Asemaseudun	 toiminnallinen	 akseli	 ja	 kaupunkikuvallinen	 yhtenäisyys.	
Matka keskustaytimestä ja asemalta Saloran tehtaille on jo 2 km. Aluei-
den mieltäminen ja kehittäminen kokonaisuutena sekä helppo käveltä-
vyys on haasteellista.

•	 Asemanseutu	 ja	 radanvarsi	 ovat	 keskustarakentamiseen	 haastavaa	
aluetta, jolla on huomioitava raideliikenteen ympäristöhaitat. Alueen 
maaperä on rakennettavuudeltaan heikohko, samoin radan melu- ja täri-
nähaitan estäminen tulee aiheuttamaan toiminnasta riippumatta ylimää-
räisiä kustannuksia.

Kuva 20: Asemanseudun haasteet ja kehitettävät kohteet (Liite 2).
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4. ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

4.1 Suunnittelun vaiheet

Asemanseudun suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2010. Kevään 2011 ai-
kana laadittiin kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaluonnosta, joissa mm. tutkit-
tiin mahdollisuuksia muuttaa Mariankatua kaupunkimaiseksi puistokaduksi 
ja muodostaa Annankadusta asemalle johtava kävelykatuakseli. Sittemmin  
päädyttiin kuitenkin vahvistamaan Annankadun roolia keskustan pääkatu-
verkon osana ja laajentaman kävelypainotteista keskustaa sen sijaan Salon-
jokea lähempänä olevilla alueilla.

Työssä päädyttiin esittämään kehityssuunnitelma kolmena vaihtoehtona. 
Ratkaisuun nähtiin sopivimmaksi työkaluksi hahmottaa eri tulevaisuusske-
naarioiden vaikutusta asemanseudun kehittämiseen. Tarkoituksenmukai-
seksi ei nähty nostaa yhtä kehityssuuntaa erityisesti esille ’oikeana’ ratkaisuna. 
Johtopäätösten tekeminen tapahtuu osayleiskaavan edetessä, ja se tehdään 
koko keskustaa koskevan arvioinnin perusteella. Kehityksen ohjaaminen on 
monimutkainen tapahtumasarja, ja eri kombinaatioiden muodostaminen rat-
kaisumallien välillä on todennäköistä.

4.2 Kehityksen keskeiset teemat

Asemanseudun kehittämisen kannalta keskeisiä kohteita ja mahdollisuuksia 
on esitelty kuvassa 21 (Liite 3).  Keskeisiä teemoja ovat:

•	 Tasapainoinen	keskustan	kehitys.	Toimenpiteiden	tulee	ylläpitää	ja	vah-
vistaa myös nykyisin hyvin toimivaa kaupallista liikekeskustaa ja parantaa 
keskustan elinvoimaa kokonaisuutena.

•	 Mariankadun	ympäristön	muuttaminen	kaupunkimaiseksi	puistokaduksi,	
jossa on aseman ja keskustan välillä kevyen liikenteen helposti ylitettäviä 
osuuksia. Sekä Mariankadun ja Turuntien ajoneuvoliikenteen rauhoit-
taminen ja katuympäristön muokkaaminen kevyen liikenteen kannalta 
miellyttävämmäksi tulee mahdolliseksi itäisen ohitustien toteutuessa.

•	 Matkakeskuksen	 toteutuminen	 asemakorttelin	 yhteyteen.	 Salon	 asema	
osana lähijunaliikenteen verkkoa ja Pietarin ratayhteyttä hyödynnetään 
täysimääräisesti. 

•	 Asukasmäärän	lisääminen	keskustassa	ja	erityisesti	aseman	ympäristössä.	

•	 Jalankulkupainotteisen	keskusta-alueen	laajentuminen	ja	sen	liittäminen	
johdonmukaisesti asemaan. Edellytyksenä on pysäköintikapasiteetin siir-
täminen kadun varsilta pääkatuverkkoon liittyviin pysäköintilaitoksiin.

•	 Työpaikkarakentaminen	asemanseudulla,	Saloran	ympäristö	ja	Meriniitty.

•	 Kaupan	suuryksiköiden	sijoittuminen	keskusta-alueelle.

•	 Keskustapalveluihin	liittyvä	viihde-	ja	vapaa-ajankeskus.

•	 Puistoalueiden	 elvyttäminen	 keskustassa.	Tapionpuiston	 ja	 Asemapuis-
ton liittäminen jalankulkukeskustaan, joenvarren kehittäminen kokonai-
suutena. 

Kuva 21: Asemanseudun kehitysmahdollisuudet (Liite 3).
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4.3. Suunnitelmavaihtoehtojen kuvaus perusteluineen

Vaihtoehdot pyrkivät linjaamaan osayleiskaavaa varten riittävän erilaisia ke-
hityksen painopisteitä. Kaikki vaihtoehdot pyrkivät hakemaan parantavaa rat-
kaisua esitettyihin ongelmiin.

Vaihtoehto 1: Asemakaupunki

Vaihtoehto Asemakaupunki esittää tilannetta, jossa aseman ympäristö on 
selkeästi koko keskustan tulevaisuuden kehitysmoottori. Tämä on tapahtu-
nut, koska toteutunut lähijunaliikenne ja Pietarin raideyhteyden asema ovat 
mahdollistaneet voimakkaan toimitilavaltaisen työpaikkarakentamisen ase-
man molemmin puolin. Keskustan puolella kortteleissa on keskustatyyppi-
sesti useita toimintoja rinnakkain ja suurehko määrä asuntorakentamista. 
Asemakortteliin kuuluu matkakeskuksen lisäksi uusi kauppakeskus, hotelli 
sekä liityntäpysäköinnin laitos. Salon keskustatoiminnot ovat selkeästi siirty-
neet Mariankadun yli aseman puolelle. Voimakkaasti kehittynyt raideliikenne 
ja vapaa-ajanpalvelujen kasvava kysyntä ovat houkutelleet aseman pohjois-
puolen brownfield-alueelle laajan viihteen ja vapaa-ajan keskuksen, jonne 
tullaan muualtakin. Kehityskuvan riskinä on, että mittava tarjonnan lisäys ase-
man suunnalla näivettää Turuntie-Helsingintie -varren perinteistä kauppaka-
tujaksoa. 

Vaihtoehdossa asuinrakentamista on yhteensä 75 500 k-m², mikä vastaa noin 
1500 asukasta (50 k-m²/asukas).

Kuva 22: Periaatekuva asemanseudun maankäytöstä vaihtoehdossa 1 (Liite 4a).

Kuva 23: Näkymä alueelle etelästä. (Liite 6a).
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Vaihtoehto 2: Kolme ankkuria

Vaihtoehto Kolme ankkuria tarjoaa keskustan ja asemanseudun kehitykselle 
useamman painopistesuunnan asemalta nähtynä. Mallissa asemakortteli ke-
hittyy maltillisemmin pääasiassa matkakeskuksen varassa, mutta radan vartta 
käytetään myös asuntorakentamiseen. Salon perinteinen keskustaydin ke-
hittyy vahvasti kohti jokea uudella keskustarakentamisella ja toiminnallisella 
matkailuankkurilla joen äärellä, mikä tukee Asemakadun muuttamista käve-
lykaduksi. Citymarketin huomattavasti laajeneva kauppa pystyy säilymään 
keskustassa siirtymällä Joensuuntien pohjoispuolelle. Kauppapaikka on lii-
kenteellisesti hyvällä paikalla ydinkeskustan reunalla. Mariankadun linjan siir-
täminen mahdollistaa huomattavan määrän asuntorakentamista Turuntien 
molemmin puolin. Asemanseutu Meriniityn puolella vetää puoleensa tilaa 
vievää kauppaa, vapaa-ajan tilaa vieviä toimintoja ja työpaikkoja. Joen varren 
kehittämissuunta tukee Turuntie-Helsingintie -kauppakatua, toisaalta kaup-
papaikkoja muodostuu eri puolille keskustaydintä. 

Vaihtoehdossa asuinrakentamista on yhteensä 102 500 k-m², mikä vastaa 
noin 2000 asukasta (50 k-m²/asukas).

Kuva 24: Periaatekuva asemanseudun maankäytöstä vaihtoehdossa 2 (Liite 4b).

Kuva 25: Näkymä alueelle etelästä. (Liite 6b).
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Vaihtoehto 3: Keskustanauha

Vaihtoehto Keskustanauha radan pohjoispuolella esittää, että Salon keskus-
tan ja asemanseudun kehittymisen painopiste on yksinomaan radan keskus-
tan puolella. Meriniityn alue kehittyy, mutta tiivistymällä nykyisen kaltaisella 
työpaikkarakentamisella. Radan varsi asemakorttelista Saloran kortteliin ke-
hittyy kulttuurin, työpaikkojen ja koulutuksen akselina, jonne varataan tilaa 
päivittäistavarakaupan suuryksikölle (Citymarket). Asemakortteli kehittyy 
matkakeskuksena, johon voidaan yhdistää asuntorakentamista tai toimiti-
loja. Asuntorakentamisen tarjonta pyrkii suuntautumaan kohti Salojokea, tätä 
vahvistaa myös Hornin työpaikka-alueen muutos asuinalueeksi. 

Vaihtoehdossa asuinrakentamista on yhteensä 91 000 k-m², mikä vastaa noin 
1800 asukasta (50 k-m²/asukas).

Kuva 26: Periaatekuva asemanseudun maankäytöstä vaihtoehdossa 3 (Liite 4c).

Kuva 27: Näkymä alueelle etelästä. (Liite 6c).
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Kuvat 28 ja 29: Vaihtoehto 1, Asemakaupunki. Yllä havainnekuva asemanseu-
dulta (liite 5a), alempana näkymäkuva etelästä. Etualalla Meriniityn uusia kort-
teleita, Asemakortteli ja Asemapuisto.

Kuvat 30 ja 31: Vaihtoehto 2, Kolme ankkuria. Yllä havainnekuva asemanseu-
dulta (liite 5b), alempana näkymäkuva etelästä. Etualalla Meriniityn uusia kort-
teleita, Asemakortteli ja Asemapuisto.

Kuvat 32 ja 33: Vaihtoehto 3, Keskustanauha. Yllä havainnekuva asemanseudul-
ta (liite 5c), alempana näkymäkuva etelästä. Etualalla Meriniityn uusia korttelei-
ta, Asemakortteli ja Asemapuisto.
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Kuvat 34 ja 35: Leikkaus Annankadun suunnassa siilon kohdalta 1/1000. Yllä vaihtoehto 1 ja alla vaihtoehto 2 (16.6.2011). Mariankadun ja Annankadun risteykseen on muodostettu aukio, jonka reunalle sijoittuu siilo-
jen yhteyteen muodostettu asemakortteli. Plazan ja Anttilan kortteleiden alle on esitetty laajaa pysäköintilaitosta, joka voisi ulottua myös Mariankadun ali asemakortteliin.

Kuvat 36 ja 37: Leikkaus Mariankadun ja radan suunnassa asemakorttelin 
ja Tapionpuiston kohdalta 1/1000. Yllä vaihtoehto 1 ja alla vaihtoehto 2 
(16.6.2011). Asemakortteliin sijoittuu matkakeskus, liiketiloja, kulttuuripal-
veluja ja asuntoja sekä mahdollisesti myös pysäköintilaitos, suuri päivit-
täistavarakauppa sekä hotelli.
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Vaihtoehdon ominaisuudet:

1. Asemakaupunki

Vaihtoehdon ominaisuudet:

2. Kolme ankkuria 

Vaihtoehdon ominaisuudet:

3. Keskustanauha

  Radanvarsi

Radan molemmin puolin yhtenäinen työpaikka-alue, ’business park’.
Laaja matkakeskuskortteli, jossa matkakeskus, kauppakeskus, asumista, ho-
telli, siilo kulttuurikäytössä, pysäköintilaitos ja hypermarket.
Asemanseudun korttelit toteutetaan toiminnallisesti ’mixed use’ periaatteella 
sisältäen työpaikkoja, asumista ja palveluja.
Saloralle ulottuva kulttuuriakseli: kulttuurin ja koulutuksen tiloja, työpaikkoja. 
Saloran	kulttuuriakselilla	vapaa-ajan	keskus	+	pysäköintilaitos,	joka	palvelee	
myös asemanseutua.

Meriniityn puolelle kaupunkimainen työpaikkojen, vapaa-ajan palveluiden ja 
tilaa vievän kaupan alue.
Vaihtoehtoa 1 suppeampi matkakeskuskortteli, jossa matkakeskus, liiketilaa, 
asumista, pysäköintilaitos ja siilo kulttuurikäytössä.
Asemalta Saloralle ulottuva kulttuuriakseli: kulttuurin ja koulutuksen tiloja, 
työpaikkoja. Saloran akselilla on uusi hypermarket-kaupan paikka, joka kor-
vaa Citymarketin nykyisen paikan.

Vaihtoehtoa 1 suppeampi asemakortteli, jossa matkakeskus, liiketilaa, asu-
mista ja siilo kulttuurikäytössä. 
Asemanseudun kortteleihin ei sijoiteta asuntorakentamista, vaan ne varataan 
toimitilojen ja erilaisten palvelujen käyttöön.
Meriniityn puolta pyritään kehittämään työpaikka-alueena, jolla nykyisen kal-
tainen rakenne tiivistyy.
Asemalta Saloralle ulottuva kulttuuriakseli: kulttuurin ja koulutuksen tiloja, 
työpaikkoja. Saloran akselilla on uusi hypermarket-kaupan paikka, joka kor-
vaa Citymarketin nykyisen paikan.

  Mariankatu

1+1-kaistainen	katu	puurivein.	Kadun	linjaus	säilyy	nykyisellään,	mutta	kau-
punkikuvallisesti katutila muuttuu keskustamaisemmaksi rakentamisen siir-
tyessä lähemmäksi katua. Katua rauhoitetaan välillä Joensuunkatu–Salonjoki. 
Erityisesti aseman kohdalla kadun jakavaa vaikutusta pyritään minimoimaan.  

1+1-kaistainen	 leveä	 puistokatu.	 Länsiosassa	 kadun	 linjausta	 siirretään	 ete-
lämmäksi nykyisen Salorankadun kohdalle. Kaupunkikuvallisesti katutila 
muuttuu keskustamaisemmaksi rakentamisen siirtyessä lähemmäksi katua. 
Erityisesti aseman kohdalla kadun jakavaa vaikutusta pyritään minimoimaan.

1+1-kaistainen	leveä	puistokatu.	Kadun	linjaus	säilyy	nykyisellään.	Kaupunki-
kuvallisesti katutila muuttuu keskustamaisemmaksi rakentamisen siirtyessä 
lähemmäksi katua. Erityisesti aseman kohdalla kadun jakavaa vaikutusta py-
ritään minimoimaan. 

  Turuntie

Kadun linjaus säilyy nykyisellään. Kadun liikennemäärää ja ajonopeutta rau-
hoitetaan.

Katua jatketaan länteen kohti Saloraa, länsiosaan muodostetaan hiljainen 
jakso uuden asuinalueen keskelle. Kadun liikennemäärää vähennetään kaut-
taaltaan.

Kadun linjaus säilyy nykyisellään. Kadun liikennemäärää ja ajonopeutta rau-
hoitetaan.

  Vilhonkadun akseli

  Poikittaiset kadut ja yhteydet

Muutetaan kävelykaduksi koko matkaltaan (tori–terveysasema). Rantatoria 
kehitetään myös toisella puolella jokea.

Muutetaan kävelykaduksi osuudella tori–Katrineholminkatu. Kävelykeskus-
taa vahvistaa rantatorin kehittäminen molemmin puolin jokea.

Muutetaan kävelykaduksi osuudella tori–Katrineholminkatu. Kävelykeskus-
taa vahvistaa rantatorin kehittäminen molemmin puolin jokea.

Katrineholminkadulle kevyen liikenteen yhteys välille Helenank.–Mariankatu. 
Annankatu säilyy osana keskustan pääkatuverkkoa.
Asemakatua kehitetään kävelypainotteisempaan suuntaan.

Katrineholminkadulle kevyen liikenteen yhteys välille Helenank.–Mariankatu. 
Annankatu säilyy osana keskustan pääkatuverkkoa.
Asemakadusta puistomainen kävelykatuakseli joenrannan hotellin ja asema-
puiston attraktion välille.
Horninkatua kehitetään jaetun katutilan periaatteella.

Katrineholminkadulle kevyen liikenteen yhteys välille Helenank.–Mariankatu. 
Annankatu säilyy osana keskustan pääkatuverkkoa.
Asemakadusta kävelypainotteinen puistokatu.
Horninkatua kehitetään jaetun katutilan periaatteella.

  Hypermarket (Citymarket)

  Uuden asuinrakentamisen paikat:

Nykyinen	Citymarket	+	laajennus.	Uusi	kauppakeskus	asemakorttelissa. Uusi market Joensuunkadun risteyksessä. Uusi market Joensuunkadun risteyksessä.

- Mariankadun ja Turuntien liittymän pohjoispuoli
- Mariankadun ja Vilhonkadun välinen alue
- kauppakortteli Katrineholminkadun ja Turuntien risteyksessä
- kortteleita Hämeentien ja Salonjoen välisellä alueella
- radanvarteen aseman ja Joensuunkadun välille hybridikortteleita  
 (työpaikat, asuminen, kulttuuri, palvelut)
+	 Radan	 eteläpuolen	 rakentamispotentiaali	 Hornin	 kaupunginosan	 ranta-
kortteleissa (nykyisiä työpaikkakortteleita korvaava).

- Mariankadun (ent. Salorankatu) pohjoispuoli, laaja asuntoalue
- Mariankadun ja Vilhonkadun välinen alue
- kauppakortteli Katrineholminkadun ja Turuntien risteyksessä
- kortteleita Hämeentien molemmilla puolilla 
- radanvarteen aseman ja Saloran välille asuinkortteleita ja   
 kivijalkaliiketiloja
+	 Radan	 eteläpuolen	 rakentamispotentiaali	 Hornin	 kaupunginosan	 ranta-
kortteleissa (nykyisiä työpaikkakortteleita korvaava).

- Mariankadun ja Turuntien liittymän pohjoispuoli
- Mariankadun ja Vilhonkadun välinen alue
- kauppakortteli Katrineholminkadun ja Turuntien risteyksessä
- kortteleita Hämeentien molemmilla puolilla
+	 Radan	 eteläpuolen	 rakentamispotentiaali	 Hornin	 kaupunginosan	 ranta-
kortteleissa (nykyisiä työpaikkakortteleita korvaava).
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5 MITOITUS

Ohessa taulukko mitoituksesta eri vaihtoehdoissa. Uusien asukkaiden luku-
määrä on kokonaisuudessaan vaihtoehdossa 1 1510 asukasta, vaihtoehdossa 
2 2050 asukasta ja vaihtoehdossa 3 1820 asukasta. Mitoituksesta tarkempi 
esitys on raportin liitteenä 8.

6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Asemanseudun kehittämisessä keskeisiksi teemoiksi nousevat:

•	 Asemanseudun	painoarvon	määrittely	koko	ydinkeskustan	kehityksessä.	
Raideliikennettä ja aseman potentiaalia painottava malli esittää aseman 
ympäristön keskustan kehityksen dynamona, minkä raideliikenteen kehi-
tys on mahdollistanut. Tällöin keskustatoiminnot ovat levittäytyneet sel-
keästi asemakortteleihin ja keskustamaiselle työpaikkarakentamiselle on 
kysyntää myös Meriniityn puolella. Toisenlaista painotusta edustaa malli, 
jossa asemanseutu on nähty matkakeskuksen myötä kehittyvänä kult-
tuurin ja työpaikkojen vyöhykkeenä. Joka tapauksessa asemanseudun 
uudistaminen on asettava palvelemaan koko keskustan tasapainoista ke-
hitystä.

•	 Asemanseutu	ja	radanvarsi	on	tilaa	vievien	keskustahakuisten	toiminto-
jen ja palvelujen otollinen sijoituspaikka, jolla on tarjota hyvät liikenneyh-
teydet. Nykyisten keskustakorttelien alueelta on vaikea löytää vastaavia 
yhtenäisiä laajoja, uusia alueita.

•	 Katuverkon	onnistunut	muutos	kaupunkimaisemmaksi,	turvallisemmaksi	
ja kevyttä liikennettä suosivaksi on myös aseman kehittämisen kannalta 
tarpeellista. Erityisesti Mariankadun liikenteellisen ja kaupunkikuvallisen 
estevaikutuksen vähentäminen kytkee asemaa ja ydinkeskustaa parem-
min toisiinsa. Laajentuva kävelypainotteisen keskustan vyöhyke tulisi liit-
tää asemaan eheästi.

•	 Tapionpuiston	ja	Asemapuiston	kehittäminen	kaupunkilaisten	vihreänä	
oleskelualueena. Alueen muutoksen vauhdittajina ovat asemakorttelin 
kehitys ja puiston liittyminen osaksi kävelypainotteista keskustavyöhy-
kettä.

•	 Kaupunkikuvan	kehittäminen.	Ongelmallisen	nykytilanteen	toinen	puoli	
on, että siinä piilee myös suurimman kehittämisen mahdollisuus. Ase-
manseudusta muodostuu Salon keskustaan uusi portti, eheästi keskus-
taan liittyvä matkakeskus. Kaupunkikuvan ja rakentamisen volyymin kan-
nalta alue tarjoaa muihin keskustan kortteleihin nähden monipuolisem-
pia mahdollisuuksia. Haasteena on huomioida radan aiheuttamat ympä-
ristöhaitat.

•	 Kehityksen	joustavuus.	Alueen	mittavuus	sekä	erilaiset	vyöhykkeet	tarjo-
avat vaiheittaiseen kehitykseen ja erilaisten toimintojen rinnakkaiseloon 
hyvät mahdollisuudet.

•	 Asukasmäärä.	 Asemanseudulle	 on	 tarpeen	 esittää	 asuntorakentamista,	
jotta kasvuennusteiden asukasmäärän lisäykseen voidaan varautua.

Yhteenveto: Vaihtoehto 1: 
Asemakaupunki

Vaihtoehto 2: 
Kolme ankkuria

Vaihtoehto 3: 
Keskustanauha

Asuinkorttelit (A) 52 500 k-m², 1050 as.
(+29	000	k-m²	Hornin	
kaupunginosassa)

70 000 k-m², 1400 as.
(+29	000	k-m²	Hornin	
kaupunginosassa)

75 500 k-m², 1510 as.
(+29	000	k-m²	Hornin	
kaupunginosassa)

Keskustatoiminnot (C) 50 500 k-m², 
josta asumista 
23 000 k-m², 460 as.

60 500 k-m², 
josta asumista 
32 500 k-m², 650 as. 

36 500 k-m², 
josta asumista 
15 500 k-m², 310 as.

Vapaa-aika, kulttuuri-
palvelut, opetus

70 500 k-m² 
(+	Salora)

67 000 k-m² 
(+	Salora)

19 500 k-m² 
(+	Salora)

Toimitila ja työ (K/T) 94 500 k-m² 19 500 k-m² 72 500 k-m²

Kauppa: 
päivittäistavara, 
Citymarket, muu tiva

22 000 k-m²
(Citymarket laajentuneena 
entisellä paikallaan)

32 000 k-m² 37 000 k-m²

Kuva 37: Rakentamisen määrä eri vaihtoehdoissa, ote liitteestä 8a. 
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7 SUUNNITTELUSSA KÄYTETTY LÄHDEAINEISTO

•	 Salon	seudun	maakuntakaava	aineistoineen
•	 Salon	kaupungin	yleiskaava	2020	aineistoineen
•	 Ajantasa-asemakaava	suunnittelualueelta	
•	 Tiedot	toteutuneesta	kerrosalasta
•	 Rakennusten	piirustukset
•	 Ilmakuvat	alueelta
•	 Sosiaalisen	ympäristön	selvitys	(Turun	AMK)
•	 Tärinäselvitys	(2010?)
•	 Salon	tulvakartoitus
•	 Maaperän	saastuneisuusselvitys	(Pöyry	Environment	Oy)
•	 Opiskelijatyöt:	Asemanseutu,	Meriniitty	sekä	Veturitallin	laajennus
•	 Salon	rautatieaseman	liityntäpysäköintisuunnitelma	(Sito	Oy,	2009)
•	 Salon	luontoselvitys	(Metsätähti	Oy	2005)
•	 Luontoselvityksen	täydennys	(Tmi	ekologinen	ympäristökartoitus	2005)
•	 Salon	yhdyskuntarakenne	selvitys	(A-konsultit	Oy	2004)
•	 Salon	maisemaselvitys	(MA-arkkitehdit	2004)
•	 Salon	rakennettu	kulttuuriympäristö	(Tmi	Lauri	Putkonen	2004)
•	 Vilhonkadun	yleissuunnitelma	(Esisuunnittelijat	2003)
•	 Salon	 torialueen	 ja	 Horninkadun	 yleissuunnitelma	 (Suunnittelukeskus	

Oy, 2003)
•	 Keskustan	kaupunkikuva	ja	maankäyttö	(A-konsultit	Oy	2002)
•	 Ympäristön	tila	(Metsätähti	Oy	2002)
•	 Salon	ydinkeskustan	kehittämisohjelma	(LT-konsultit	Oy	ja	
 Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 2000)

8 LIITEAINEISTO

Liite 1: Kaupunkirakenteen kiintopisteet

Liite 2: Asemanseudun haasteet ja kehitettävät kohteet

Liite 3: Asemanseudun kehitysmahdollisuudet

Liite 4:  Periaatekuva asemanseudun maankäytöstä, vaihtoehdot 1-3

Liite 5: Havainnekuva, vaihtoehdot 1-3

Liite 6: Näkymäkuva, vaihtoehdot 1-3

Liite 7: Leikkaukset asemakorttelista, vaihtoehdot 1-2

Liite 8: Rakentamisen määrä asemanseudulla, vaihtoehdot 1-3
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