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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 TUNNISTETIEDOT
Asemakaavan selostus, joka koskee 12.5.2016 päivättyä sekä 12.10.2016 ja 8.11.2016
tarkistettua asemakaavakarttaa.

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 1500 -1503 sekä katu-, erityis- ja virkistysaluetta.

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Suunnittelualue sijaitsee Someron kaupungin pohjoispuolella, Ruunalan alueella olevalla
peltoalueella. Itäpuolella alue rajautuu peltoon ja lännessä Jokioistentiehen. Etelä- ja poh-
joispuolella on asemakaavoitettua teollisuusaluetta.

Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti.



2 (32)

Kuva 2: Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa.

2 TIIVISTELMÄ

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET

- Kaupunki on päättänyt kaavahankkeen valmistelun aloittamisesta helmikuussa
2015.

- Ruunalan yritysalueen asemakaavan laadinta on aloitettu kesäkuussa 2015. Täl-
löin kaavan laadinnan tavoitteena oli voimassa olevan maakuntaakaavan mukai-
nen asemakaava, jossa alueelle osoitettaisiin teollisuus- ja varastorakennusten
tontteja. Tämän tavoitteen mukainen valmisteluvaiheen aineisto valmistui syys-
kuussa 2015. Ko. aineistoon kuului OAS, kaksi luonnosvaihtoehtoa ja kaavaselos-
tus.

- Kaupunki antoi syyskuussa 2015 lausunnon liittyen Varsinais-Suomen liiton taaja-
mien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan kaavaluonnok-
seen.

- Kaupunginhallitus on kokouksessaan marraskuussa 2015 keskustellut alueen ase-
makaavan laadinnasta. Keskustelun perusteella hallitus oli halukas jatkamaan em.
lausunnon mukaisen tilaa vievän kaupan mahdollisuuden selvittämistä ja kaavoitta-
mista.

- Em. kaupungin lausunnon ja tavoitteen perusteella pidettiin aloitusvaiheen viran-
omaisneuvottelu 2.2.2016. Kaavan laadintaa jatkettiin em. neuvottelussa todettujen
lähtökohtien ja neuvottelua varten koottujen lähtötietojen perusteella
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- Kaavaluonnosta laadittaessa pidettiin työneuvottelu liikenneselvityksen ja kaupalli-
sen selvityksen täydennyksen valmistumisen jälkeen kaupungin edustajien (Suik-
kanen, Virtanen) ja kaavan laatijan (Kiimamaa, Hautala) kesken

- Someron kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 2.2.2015 (§ 41)
- MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu maa-

lis- toukokuussa 2016.
- Kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin

virallisissa ilmoituslehdissä __.__ 2015.
- OAS lähetettiin viranomaisille tiedoksi ja pidetään nähtävillä kaavan laadinnan

ajan.
- Valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) valmistui toukokuussa 2016.
- Valmisteluaineisto oli ympäristölautakunnan käsittelyssä 12.5.2016 (§ 48)
- Asemakaavan valmisteluaineisto asetettiin nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n

mukaisesti 1.6. - 30.6.2016 väliseksi ajaksi.
- Valmisteluaineisto lähetettiin viranomaisille tiedoksi ja lausuttavaksi.
- Työneuvottelu kaupungin edustajien (Suikkanen, Virtanen) ja kaavan laatijan (Kii-

mamaa, Hautala) kesken pidettiin saatujen lausuntojen ja alustavan kaavan laati-
jan vastineen pohjalta 6.9.2016.

- Kaavan laatija antoi vastineen lausuntoihin ja mielipiteeseen.
- Kaavaehdotus valmistui 12.10.2016
- Someron kaupungin ympäristölautakunta käsitteli 12.10.2016 päivättyä kaavaeh-

dotusta 26.10.2016 hyväksymällä sen esittämällä seuraavaa muutosta: Katu 1:ltä
tieyhteys Viljatielle tulee palauttaa alkuperäisen kaavaluonnoksen mukaisesti, eikä
ohjata läpikulkuliikennettä Katu 3:n kautta.

- Em. ympäristölautakunnan esityksen johdosta tehdyn selvityksen perusteella kaa-
vaehdotusta tarkistettiin.

- Tarkistettu kaavaehdotus valmistui 8.11.2016
- Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen ___.___.2016 (§ ___).
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville

___.___. – ___.___.2016 väliseksi ajaksi.
- Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta
- Vastineet mahdollisiin lausuntoihin ja muistutuksiin
- Viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa lausuntojen pohjalta
- Kaupunginhallitus esitti kunnanvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä

__.__.2016 (§ ___).
- Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.2016 (§ ___).
- Kaava tuli voimaan kuulutuksella __.__.______.

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 8: Valmisteluvaiheen kaavan laatijan vastine.

2.2 ASEMAKAAVA

Asemakaavalla laaditaan alueelle maankäyttösuunnitelma. Alueelle on tarkoitus osoittaa
paljon tilaa vaativalle erikoistavavan kaupalle sekä erikoiskaupalle ja yritystoiminnalle so-
veltuvia tontteja. Alueelle ei saa rakentaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä.

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN

Asemakaavan toteuttamisesta vastaa Someron kaupunki.
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3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Someron keskustan pohjoispuolella, Ruunalan alueella olevalla
peltoalueella. Itäpuolella alue rajautuu peltoon ja lännessä Jokioistentiehen. Etelä- ja poh-
joispuolella on kaavoitettua teollisuusaluetta. Alue on nykyisellään alavaa viljeltyä peltoalu-
etta, jonka maaperä on ylisyvää savipehmeikköä. Alueen koko on 13,5 hehtaaria ja se on
rakentamaton.

Alueelta on laadittu luontoselvitys (Ruunalan yritysalueen asemakaavan luontoselvitys,
Heini Lies-Niittymäki, 25.6.2015). Sen mukaan alueella ei ole luonnonsuojelu-, metsä- tai
vesilain mukaisia arvokkaita elinympäristöjä eikä myöskään uhanalaista lintu- tai luontodi-
rektiivin lajistoa.

Maiseman kannalta katsottuna alue sijoittuu kantatien varressa olevan kahden teollisuus-
alueen väliin alavalle peltoalueelle.

3.1.2 Liikenne ja kunnallistekniikka

Suunnittelualuetta sivuaa länsipuolella vilkasliikenteinen Jokioistentie (Kantatie 52). Muita
aluetta rajaavia teitä ovat vähäliikenteisemmät Viljatie ja Tehdastie.

Kaava-alueen pohjoisreunassa Palman alueella on jäteveden pumppaamo, josta lähtevä
paineviemäri ja pumppaamolle tuleva viettoviemäri kulkevat nyt laadittavan kaava-alueen
läpi.

3.1.3 Maanomistus

Suunnittelualueella on kaksi kiinteistöä. Nämä kiinteistöt ovat Välimaa 761-426-1-106 ja
Kalervonmaa 761-426-1-102. Someron kaupunki omistaa suunnittelualueen kiinteistöt.

3.1.4 Pohjakartta

Asemakaava laaditaan kaavoituksen pohjakartalle 1:2000.

3.2 SUUNNITTELUTILANNE

3.2.1 Kaavoitustilanne

Maakuntakaavoitus
Someron kaupungin alueen maakuntakaavan laatimisesta vastaa Varsinais-Suomen liitto.
Laadittavan asemakaavan alueella on voimassa Salon seudun maakuntakaava. Ympäris-
töministeriö vahvisti maakuntakaavan 12.11.2008.

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueena (TP).

Alue sisältyy myös aluerajaukseen: kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue.
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Kuva 3: Ote maakuntakaavasta.

Varsinais-Suomen liiton taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakunta-
kaavan valmistelu on edennyt niin, että maakuntahallitus hyväksyi luonnoksen kokouk-
sessaan 18.5.2015 ja päätti asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 3.6. - 10.7.2015 vä-
liseksi ajaksi. Maakuntakaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot kunnilta ja eri viran-
omaisilta.  Someron kaupunki on lausunnossaan todennut suunnittelualueen osalta, että
”Luonnoksessa Jokioistentien itäpuolelle merkitylle TP-alueelle on oltava mahdollista si-
joittaa myös seudullisesti merkittävää tilaa vievää kauppaa. Alueelle laaditaan parhaillaan
asemakaavaa.”

Vaihemaakuntakaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja kannanottoihin laaditut vasti-
neet on käsitelty maankäyttöjaostossa 12.2.2016 ja maakuntahallituksessa 18.4.2016.

Varsinais-Suomen liiton internet –sivuilla todetaan (6.10.2016) mm. seuraavaa:

Luonnoksesta saatiin 48 lausuntoa ja 20 mielipidettä. Palautteeseen on laadittu yleisvas-
tine sekä lausunto-/mielipidekohtaiset erillisvastineet. Yleisvastine on jäsennelty kaavan
teemojen ja palautteessa esille nousseiden kysymysten mukaan. Vastineet sisältävät
alustavat kannanotot ehdotusvaiheessa tehtävistä muutoksista ja tarkistuksista, jotka tar-
kentuvat prosessin aikana neuvotteluissa eri osapuolten kanssa.

Eduskunta on joulukuussa hyväksynyt maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen, jossa
maakuntakaavojen vahvistamisesta luovutaan. Lain muutos, joka tuli voimaan 1.2.2016,
vaikuttaa myös ehdotusvaiheen prosessiin.

Luonnoksesta saadun palautteen perusteella muokataan yhteistyössä maakunnan kun-
tien ja sidosryhmien kanssa kaavaehdotus, joka lähetetään laajalle lausuntokierrokselle.
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Nähtäville kaavaehdotus asetetaan vasta lausuntokierroksen jälkeen, jolloin kaikilla osalli-
silla on mahdollisuus jättää muistutus kaavaratkaisusta. Tavoitteena on edelleen, että
maakuntakaava tulee voimaan maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksellä vuoden 2017
aikana. Mahdolliset valitukset käsitellään jatkossa ympäristöministeriön sijaan hallinto-oi-
keuksissa.

Kaavaehdotusta valmistellaan voimassa oleviin säännöksiin tukeutuen, mutta käynnissä
olevaa maankäyttö- ja rakennuslain tarkistuksen etenemistä ja mahdollista vaikutusta
kaavaehdotuksen laadintaan seurataan aktiivisesti.

Varsinais-Suomen liiton taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakunta-
kaavan luonnoksessa suunnittelualue on osoitettu työpaikkatoimintojen alueena (TP).
Suunnittelualue kuuluu myös taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueeseen.

Vaihemaakuntakaavan yleismääräyksen mukaan seudullisesti merkittävän paljon tilaa
vaativan erikoistavarakaupan suuryksikön alaraja on Someron keskustaajaman kaupunki-
ja taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueella 3 000 km2. Seudullisesti merkittävän
päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksikön alaraja on Someron keskustaajaman kau-
punki- ja taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueella 3 000 km2. Yleismääräyksen
mukaan em. alarajat ovat voimassa ellei selvityksin muuta osoiteta.

Kuva 4: Ote vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Yleiskaavoitus
Someron kunnanvaltuusto on 19.10.1988 hyväksynyt Someron taajaman alueelle oikeus-
vaikutuksettoman osayleiskaavan. Kaavaa ei ole alistettu vahvistettavaksi.

Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu:
- teollisuus- ja varastoalueena (T)
- teollisuus- ja varastoalueena (T-1), jolla saa sijaita myös liike- ja toimistotiloja
- pieneltä osaltaan pientalovaltaisena alueena (AP-T), jolla ympäristöhäiriöitä tuotta-

maton teollisuustoiminta on sallittu
- puistona (VP)
- maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on ympäristöarvoja

Tieyhteys alueelle on osoitettu Tehdastieltä.
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Kuva 5: Ote Someron taajaman osayleiskaavasta (1988).

Asemakaavoitus

Laadittavan kaavan alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Etelä- ja pohjoispuo-
lella alue rajautuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T). Pohjoispuolella
aluetta on myös kaistale puistoa (VP). Lounaassa on Liike- ja toimistorakennusten kortte-
lialue (K).
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Kuva 6: Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen alustava rajaus.

3.2.2 Selvitykset

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelun (KARPALO) tietojen mukaan alueella ei ole
erityisiä luontoarvoja.

Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaalista (nba) saatavan tiedon mukaan alu-
eella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita muinaismuistoja.

Kaavan laadinnan alussa on tehty alla todetut ja tämän kaavaselostuksen liitteenä olevat
selvitykset
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Luontoselvitys
Kesäkuussa 2015 aloitetun Ruunalan alueen asemakaavan laadinnan alussa tehtiin luon-
toselvitys (Ruunalan yritysalueen asemakaavan luontoselvitys, Heini Lies-Niittymäki,
25.6.2015)

Liite 2: Luontoselvitys

Meluselvitys
Kesäkuussa 2015 aloitetun Ruunalan alueen asemakaavan laadinnan alussa tehtiin melu-
selvitys (Ruunalan asemakaava-alueen meluselvitys, Elisa Huotari, 3.7.2015).

Liite 3: Meluselvitys

Rakennettavuusselvitys
Alueen rakennettavuusselvitys on tehty syksyllä 2014.

Liite 4: Rakennettavuusselvitys

Kaupallinen selvitys
Vuonna 2011 on tehty selvitys ”Asemakaavamuutoksen kaupalliset ympäristövaikutukset”.
Selvitys on tehty asemakaavan muutosta varten, joka sijaitsee Helsingintien itäpuolella Hä-
meen härkätien alkupäässä keskeisellä osalla nykyistä keskustaajama-aluetta. Ruunalan
alueen asemakaavan laadinnan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa helmikuussa
2016 todettiin, että tarvitaan kaupallinen selvitys, jonka avulla asemakaavaratkaisun seu-
dullisia vaikutuksia voidaan arvioida. Neuvottelussa todettiin, että selvityksessä voidaan
hyödyntää aiemmin tehtyä edellä todettua selvitystä. Em. kaupallisen selvityksen päivitys
tehtiin maalis- huhtikuussa 2016. Selvityksen täydennys on tehty kaupungin alustavien ta-
voitteiden ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun pohjalta. Kaavan laadinnan aikana sel-
vitystä täydennetään tarpeen mukaan.

Liite 5a: Vuonna 2011 tehty selvitys ”Asemakaavamuutoksen kaupalliset ympäristövaiku-
tukset”

Liite 5b: Vuonna 2016 tehty päivitys selvitykseen ”Asemakaavamuutoksen kaupalliset ym-
päristövaikutukset”

Liikenneselvitys
Ruunalan alueen asemakaavan laadinnan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa helmi-
kuussa 2016 todettiin, että suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin välineeksi laaditaan liiken-
teen toimivuustarkastelu. Liikenneselvitys laadittiin maaliskuussa 2016. Selvitys on tehty
kaupungin alustavien tavoitteiden ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun pohjalta. Kaa-
van laadinnan aikana selvitystä täydennetään tarpeen mukaan.

Liite 6: Liikenneselvitys

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE

Asemakaavan suunnittelu on syntynyt tarpeesta kaavoittaa kaupungin alueelle paljon tilaa
vaativalle erikoistavarankaupalle sekä yritystoimintaan ja työpaikka-alueeksi soveltuvia
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tontteja. Suunnittelualue sijaitsee keskustan läheisyydessä hyvien liikenneyhteyksien var-
rella ja se sijoittuu kahden teollisuusalueen väliin.

Kaupungin tavoitteena on pitää kaupungin asukasluku tulevaisuudessa vähintään nykyi-
sellä tasolla. Asemakaavan laatimisella on tarkoitus osaltaan vastata tähän tavoitteeseen.

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTÖKSET

Kaupunki on päättänyt kaavahankkeen valmistelun aloittamisesta helmikuussa 2015.

Kaupunki antoi syyskuussa 2015 lausunnon liittyen Varsinais-Suomen liiton taajamien
maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan kaavaluonnokseen.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan marraskuussa 2015 keskustellut alueen asemakaa-
van laadinnasta. Keskustelun perusteella hallitus oli halukas jatkamaan em. lausunnon
mukaisen tilaa vievän kaupan mahdollisuuden selvittämistä ja kaavoittamista.

Em. kaupungin lausunnon ja tavoitteen perusteella pidettiin aloitusvaiheen viranomais-
neuvottelu 2.2.2016. Kaavan laadintaa jatkettiin em. neuvottelussa todettujen lähtökoh-
tien ja neuvottelua varten koottujen lähtötietojen perusteella.

Someron kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 2.2.2015 (§ 41).

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

4.3.1 Osalliset

Maanomistajat, asukkaat, yhdistykset, yritykset:
- alueen sekä naapurikiinteistöjen asukkaat ja maanomistajat
- kaupungin alueella sijaitsevat yritykset ja yhdistykset
- muut lähialueiden asukkaat ja maanomistajat tarvittaessa

Kaupungin hallintokunnat:
- tekninen lautakunta
- kaupunginhallitus
- kaupunginvaltuusto

Viranomaiset:
- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
- Varsinais-Suomen liitto
- Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
- Turun maakuntamuseo
- Tekninen johtaja
- Rakennustarkastaja
- Rakennusneuvoja
- Ympäristönsuojeluviranomainen (Someron kaupunki)
- Terveystarkastaja
- Elinkeinoasiantuntija

Yhdyskuntatekniikka:
- Vesihuolto ja viemäröinti
- Sähkö- ja puhelinyhtiöt
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Yhteisöt ja yhdistykset:

- Someron Omakotiyhdistys ry
- Somero-Seura ry
- Someron Vesiensuojeluyhdistys ry
- Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys ry
- Someron Yrittäjät ry

Osallisten luetteloa täydennetään tarpeen mukaan.

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4.3.2 Vireilletulo

Kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin viralli-
sissa ilmoituslehdissä __.__ 2016.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaupungin maankäyttöinsinöörin toimittamien lähtötietojen ja maankäyttöinsinöörin kanssa
käytyjen keskusteluiden perusteella on selvitelty alueen tieverkkoon liittymistä kaavaluon-
noksen laatimisen perusteeksi.

Ruunalan yritysalueen asemakaavan laadinta on aloitettu kesäkuussa 2015. Tällöin kaa-
van laadinnan tavoitteena oli voimassa olevan maakuntaakaavan mukainen asema-
kaava, jossa alueelle olisi osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten tontteja. Tämän ta-
voitteen mukainen valmisteluvaiheen aineisto valmistui syyskuussa 2015. Ko. aineistoon
kuului OAS, kaksi luonnosvaihtoehtoa ja kaavaselostus.

Someron kaupunki on Varsinais-Suomen liiton taajamien maankäytön, palveluiden ja lii-
kenteen vaihemaakuntakaavan kaavaluonnosta koskevassa lausunnossaan syyskuussa
2015 todennut, että Ruunalan alueelle on oltava mahdollista sijoittaa myös seudullisesti
merkittävää tilaa vievää kauppaa. Alueelle laadittavan asemakaavan tavoitteet perustuvat
tähän lausuntoon.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan marraskuussa 2015 keskustellut alueen asemakaa-
van laadinnasta. Keskustelun perusteella hallitus oli halukas jatkamaan tilaa vievän kau-
pan mahdollisuuden selvittämistä ja kaavoittamista.

MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu maalis- tou-
kokuussa 2016. OAS pidetään nähtävillä kaavan laadinnan ajan kunnanvirastossa.

Valmisteluvaiheen kirjallisen mielipiteen esittämistä varten valmisteluaineisto asetettiin
nähtäville 1.6. – 30.6.2016 väliseksi  ajaksi (MRL 62 §; MRA 30 §). Valmisteluvaiheen luon-
noksista pyydettiin viranomaisten lausunnot. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mie-
lipide käsitetiin ja niihin laadittiin vastineet.

Kaavaehdotus laadittiin luonnosvaiheessa saatujen lausuntojen, mielipiteen sekä kaupun-
gin ja kaavan laatijan kesken pidetyn työneuvottelun ja käytyjen keskusteluiden perus-
teella. Kaavaehdotusta tarkistettiin ympäristölautakunnan 26.10.2016 tekemän esityksen
perusteella. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRL 65 §; MRA
27 §). Mahdolliset lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta käsitellään ja niihin laadi-
taan vastineet.
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4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Someron kaupungin antaman Varsinais-Suomen liiton taajamien maankäytön, palveluiden
ja liikenteen vaihemaakuntakaavan kaavaluonnosta koskevan lausunnon ja marraskuussa
2015 kaupunginhallituksen käymän keskustelun perusteella pidettiin aloitusvaiheen viran-
omaisneuvottelu 2.2.2016.

Liite 7: Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio

Kaavan laadinnan valmisteluaineisto lähetettiin viranomaisille tiedoksi ja lausunnoille.

Työneuvottelu kaupungin edustajien (Suikkanen, Virtanen) ja kaavan laatijan (Kiimamaa,
Hautala) kesken pidettiin saatujen lausuntojen ja alustavan kaavan laatijan vastineen
pohjalta 6.9.2016.

Kaavaehdotus laadittiin luonnosvaiheessa saatujen lausuntojen, mielipiteen sekä kaupun-
gin ja kaavan laatijan kesken pidetyn työneuvottelun ja käytyjen keskusteluiden perus-
teella.

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Lausuntojen ja alustavan kaavan laatijan vasti-
neen laatimisen jälkeen järjestetään tarpeen mukaan viranomaisneuvottelu.

Kaupungin ja kaavan laatijan kesken järjestetään työneuvotteluita tarpeen mukaan.

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

4.4.1 Kaupungin asettamat maankäytön tavoitteet

Kaupungin tavoitteena on pitää kaupungin asukasluku tulevaisuudessa vähintään nykyi-
sellä tasolla. Asemakaavan laatimisella on tarkoitus osaltaan vastata tähän tavoitteeseen.

Someron kaupunginhallitus on määritellyt kaavatyön asemakaavoituksen kärkihankkeeksi.

Someron kaupunki on antanut syyskuussa 2015 lausunnon liittyen Varsinais-Suomen liiton
taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan kaavaluonnok-
seen. Kaupunginhallituksen 21.9.2015 kokouspöytäkirjassa (§ 180) todetaan lausuntoon
liittyen mm. seuraavaa:

Luonnoksessa Jokioistentien itäpuolelle merkitylle TP-alueelle on oltava mahdollista sijoit-
taa myös seudullisesti merkittävää tilaa vievää kauppaa. Alueelle laaditaan parhaillaan
asemakaavaa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan marraskuussa 2015 keskustellut alueen asemakaa-
van laadinnasta. Keskustelun perusteella hallitus oli halukas jatkamaan tilaa vievän kau-
pan mahdollisuuden selvittämistä ja kaavoittamista. Tällä tarkoitettaisiin monen tyyppisten
liikkeiden keskittymää ilman tiukkaa toimialarajausta. Päivittäistavarakaupan suuryksik-
köä ei alueelle tavoitella.

2.2.2016 pidetyn aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun jälkeen kaavan laadintaa jatkettiin
neuvottelussa todettujen lähtökohtien ja neuvottelua varten koottujen lähtötietojen perus-
teella. Maankäytön kannalta katsottuna tämä tarkoitti sitä, että kaavan tavoitteena on
osoittaa tontteja tilaa vaativan erikoistavan kaupalle (tiva) sekä teollisuudelle.

Tiva-kaupan rakentamisen ja rakennusoikeuden määrän tavoitteet perustuvat seuraaviin
asioihin:
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- Varsinais-Suomen liitto valmistelee parhaillaan vaihemaakuntakaavaa, jossa tul-
laan esittämään seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon ala-
raja MRL 71 b §:n mukaisesti.

- Vaihemaakuntakaavaa koskevien selvitysten perusteella em. suuryksikön koon
alarajaksi on nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa esitetty 3000 m2.

- Em. aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa maakuntaliiton esittämän toteamuk-
sen mukaan Somerolle ei ole edellytyksiä osoittaa seudullisesti merkittävää tiva-
kauppaa maakuntaliiton tekemien selvitysten perusteella.

- Neuvottelussa keskusteltiin myös myymäläkeskittymän käsitteestä, jolloin kyse
on erillisistä liikerakennuksista, joilla yhdessä on vähittäiskaupan suuryksikköä
vastaava vaikutus. Pohdittiin mahdollisuutta osoittaa suunnittelualueelle esimer-
kiksi 4 kpl alle 3000 neliömetrin kokoista tiva-kaupan rakennusta. Todettiin, että
selvityksin pitää voida osoittaa, että kaupan määrällä ei ole seudullisia vaikutuk-
sia.

- Kaavan laadinnan alussa tehtävän kaupallisen selvityksen perusteella todetaan
tiva-kaupan rakentamisen määrä edellä todetut lähtökohdat huomioiden

Kaavaluonnosta laadittaessa pidettiin työneuvottelu 21.4.2016 liikenneselvityksen ja kau-
pallisen selvityksen täydennyksen valmistumisen jälkeen kaupungin edustajien (Suikka-
nen, Virtanen) ja kaavan laatijan (Kiimamaa, Hautala) kesken. Neuvottelussa todettiin
kaupallisen selvityksen täydennyksen osoittavan Somerolla tiva-kaupan ohella myös
muulle erikoiskaupalle olevan tulevaisuudessa lisätarvetta. Tämä asia päätettiin huomi-
oida kaavan laadinnassa liikerakennuksen korttelin osalta perustuen kaupallisen selvityk-
sen täydennyksen lukuun ”Vähittäiskaupan leskennallinen lisäpinta-alan tarve”.

Työneuvottelussa 6.9.2016 kaupungin edustajien (Suikkanen, Virtanen) ja kaavan laatijan
(Kiimamaa, Hautala) kesken keskusteltiin kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen poh-
jalta mm. tva-kaupan ja muun erikoiskaupan rakennusoikeuden määrästä ja laadusta.
Em. kaupanalojen rakennusoikeuden määrän todettiin kaavaluonnoksessa vastaavan
tehtyä selvitystä ja näin ollen se on kaupungin tavoitteiden mukainen. Erikoiskaupan laa-
tuun liittyen keskusteltiin kaavamääräyksestä, jolla ohjattaisiin / rajoitettaisiin kaupan laa-
tua niin, että se tukisi tiva-kauppaa ja toisaalta Someron keskustan kauppaa.

4.4.2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Maakuntakaavoitus
Kaava tukeutuu voimassa olevaan Salon seudun maakuntakaavaan, jossa suunnittelu-
alue on osoitettu työpaikka-alueena (TP). Alue sisältyy myös aluerajaukseen: kulttuuriym-
päristön tai maiseman kannalta tärkeä alue.

Varsinais-Suomen liiton taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakunta-
kaavan valmistelu on luonnosvaiheessa. Vaihemaakuntakaavan nähtävillä olleessa luon-
noksessa suunnittelualue on osoitettu työpaikkatoimintojen alueena (TP). Suunnittelualue
kuuluu myös taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueeseen.

Em. vaihemaakuntakaavassa tullaan esittämään seudullisesti merkittävän vähittäiskau-
pan suuryksikön koon alaraja MRL 71 b §:n mukaisesti. Vaihemaakuntakaavaa koskevien
selvitysten perusteella em. suuryksikön koon alarajaksi on kaavaluonnoksessa esitetty
3000 m2. Vaihemaakuntakaavan yleismääräyksen mukaan seudullisesti merkittävän pal-
jon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikön alaraja on Someron keskustaajaman
kaupunki- ja taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueella 3 000 km2. Seudullisesti mer-
kittävän päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksikön alaraja on Someron keskustaaja-
man kaupunki- ja taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueella 3 000 km2. Yleismää-
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räyksen mukaan em. alarajat ovat voimassa ellei selvityksin muuta osoiteta. Edellä to-
dettu on ollut lähtökohtana asemakaavan tavoitteita määritettäessä. Asia on tarkentunut
kaupungin tavoitteiden sekä tehtyjen selvitysten perusteella.

Yleiskaavoitus
Kunnanvaltuuston vuonna 1988 hyväksymä osayleiskaava on vahvistamaton ja sillä ei ole
MRL:n mukaisia oikeusvaikutuksia. Nyt laadittava asemakaava tarkentaa yleis-piirteistä
yleiskaavaa, joka on ohjausvaikutukseltaan käytännössä vanhentunut.

MRL:n 54 §:n mukaan: ”Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista
yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä
yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.”

Asemakaavoitus
Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Etelä- ja pohjoispuolella alue rajautuu teollisuus-
yritystoiminnalle kaavoitettuihin alueisiin. Alue sijaitsee kaupungin yhtenäisen asemakaa-
voitetun alueen ja keskustan asemakaavojen välittömässä läheisyydessä.

4.4.3 Suunnittelualueesta johdetut tavoitteet

Alue sijaitsee Someron keskustan ja olemassa olevien teollisuusalueiden läheisyydessä.
Tämä lähtökohta tukee tavoitetta kaavoittaa alueelle kaupan sekä liiketoiminnan ja teolli-
suuden tarkoituksiin tarkoitettuja tontteja.

Liikenne
Kaava-alue rajautuu lännestä Jokioistentiehen (kt 52) ja etelästä Tehdastiehen. Aloitus-
vaiheen viranomaisneuvottelussa ELY –keskus ei pitänyt mahdollisena suoraa liittymää
Jokioistentieltä kaava-alueelle nykyisten tasoliittymien tiheyden takia.

Tavoitteena on huomioida kaava-alueen katuverkon yhdistäminen pohjoispuolella olevan
kaava-alueen katuverkkoon.

Em. asioiden ja liikenneselvityksen perusteella ratkaistaan alueen liittäminen liikenneverk-
koon.

Alueen liittämistä kevyen liikenteen verkkoon selvitetään kaavan laadinnan aikana.

Luonto ja maisema
Alue on viljelyskäytössä olevaa peltoa.  Luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot
huomioidaan kaavan laadinnassa.

Rakennettavuus
Alueelta on tehty rakennettavuusselvitys. Tämän selvityksen esille tuomat asiat huomioi-
daan kaavaratkaisussa.

4.4.4 Suunnittelun aikana syntyneet tavoitteet

Kaupunki on päättänyt kaavahankkeen valmistelun aloittamisesta helmikuussa 2015.

Ruunalan yritysalueen asemakaavan laadinta on aloitettu kesäkuussa 2015. Tällöin kaa-
van laadinnan tavoitteena oli voimassa olevan maakuntaakaavan mukainen asema-
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kaava, jossa alueelle olisi osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten tontteja. Tämän ta-
voitteen mukainen valmisteluvaiheen aineisto valmistui syyskuussa 2015. Ko. aineistoon
kuului OAS, kaksi luonnosvaihtoehtoa ja kaavaselostus.

Kaupunki antoi syyskuussa 2015 lausunnon liittyen Varsinais-Suomen liiton taajamien
maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan kaavaluonnokseen. Kau-
punginhallitus on kokouksessaan marraskuussa 2015 keskustellut alueen asemakaavan
laadinnasta. Keskustelun perusteella hallitus oli halukas jatkamaan em. lausunnon mukai-
sen tilaa vievän kaupan mahdollisuuden selvittämistä ja kaavoittamista.

Em. kaupungin lausunnon ja tavoitteen perusteella pidettiin aloitusvaiheen viranomais-
neuvottelu 2.2.2016. Neuvottelun jälkeen kaavan laadintaa jatkettiin neuvottelussa todet-
tujen lähtökohtien ja neuvottelua varten koottujen lähtötietojen perusteella. Maankäytön
kannalta katsottuna tämä tarkoitti sitä, että kaavan tavoitteena on osoittaa tontteja tilaa
vaativan erikoistavan kaupalle (tiva) sekä teollisuudelle.

Ruunalan alueen asemakaavan laadinnan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa helmi-
kuussa 2016 todettiin, että suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin välineeksi laaditaan lii-
kenteen toimivuustarkastelu. Liikenneselvitys laadittiin maaliskuussa 2016. Selvitys on
tehty kaupungin alustavien tavoitteiden ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun pohjalta.
Liikenneselvityksen perusteella voitiin todeta, että alueen liittäminen olemassa olevaan
liikenneverkkoon Tehdastien kautta noin 90 – 140 metrin etäisyydelle Jokioistentien liitty-
mästä on mahdollista.

Ruunalan alueen asemakaavan laadinnan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa helmi-
kuussa 2016 todettiin, että tarvitaan kaupallinen selvitys, jonka avulla asemakaavaratkai-
sun seudullisia vaikutuksia voidaan arvioida. Neuvottelussa todettiin, että selvityksessä
voidaan hyödyntää aiemmin tehtyä edellä todettua selvitystä. Em. kaupallisen selvityksen
päivitys tehtiin maalis- huhtikuussa 2016. Selvityksen täydennys on tehty kaupungin alus-
tavien tavoitteiden ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun pohjalta.

Kaupallisen selvityksen päivitystä tehtäessä todettiin kaavan tavoitteiden osalta mm. seu-
raavaa:

- Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestömäärä vähenee. Kaupungin tavoit-
teena on pitää kaupungin asukasluku tulevaisuudessa vähintään nykyisellä tasolla.
Asemakaavan laatimisella on tarkoitus osaltaan vastata tähän tavoitteeseen.

- Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Somerolla oli 2 173 loma-asuntoa vuonna
2014. Loma-asuntojen lukumäärä on kasvanut 2000 –luvulla noin kymmenellä
loma-asunnolla vuodessa. Suurin osa vapaa-ajan asukkaiden kulutuksesta loma-
asuntokunnassa koskee tilaa vievää kauppaa (mm. korjausrakentaminen). Vapaa-
ajan asukkaat huomioiden voidaan todeta, että tiva-kaupan osalta ostovoimaa vir-
taa muihin kuntiin.

- Ostovoimasiirtymäarvioiden mukaan Somerolla olisi tarvetta tulevaisuudessa pal-
jon tilaa vievälle erikoistavaran kaupalle sekä erikoiskaupalle.

Em. kaupallisen selvityksen täydennyksen todettiin osoittavan Somerolla tiva-kaupan
ohella myös muulle erikoiskaupalle olevan tulevaisuudessa lisätarvetta. Tämä asia pää-
tettiin huomioida kaavan laadinnassa liikerakennuksen korttelin osalta.

Työneuvottelussa 6.9.2016 kaupungin edustajien (Suikkanen, Virtanen) ja kaavan laatijan
(Kiimamaa, Hautala) kesken keskusteltiin kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen poh-
jalta mm. tva-kaupan ja muun erikoiskaupan rakennusoikeuden määrästä ja laadusta.
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Em. kaupanalojen rakennusoikeuden määrän todettiin kaavaluonnoksessa vastaavan
tehtyä selvitystä ja näin ollen se on kaupungin tavoitteiden mukainen. Erikoiskaupan laa-
tuun liittyen keskusteltiin kaavamääräyksestä, jolla ohjattaisiin / rajoitettaisiin kaupan laa-
tua niin, että se tukisi tiva-kauppaa ja toisaalta Someron keskustan kauppaa.

(Täydennetään kaavan laadinnan edetessä.)

4.5 MIELIPITEIDEN HUOMIOIMINEN

4.5.1 Valmisteluvaihe

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa todettiin mm. seuraavia kaavaluonnoksen laa-
dinnassa huomioituja asioita:

- Varsinais-Suomen liitto valmistelee vaihemaakuntakaavaa, jossa tullaan esittä-
mään seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja MRL 71
b §:n mukaisesti. Vaihemaakuntakaavaa koskevien selvitysten perusteella em.
suuryksikön koon alarajaksi on kaavaluonnoksessa esitetty 3000 m2.

- Maakuntaliiton mukaan Somerolle ei ole edellytyksiä osoittaa seudullisesti merkit-
tävää tiva-kauppaa tekemiensä selvitysten perusteella.

- Todettiin, että tarvitaan kaupallinen selvitys, jonka avulla asemakaavaratkaisun
seudullisia vaikutuksia voidaan arvioida. Selvityksessä voidaan hyödyntää aiem-
pia selvityksiä (selvityksen päivitys).

- ELY-keskus näki mahdottomana suoran maantieliittymän Jokioistentieltä (kanta-
tie 52) alueelle nykyisten tasoliittymien tiheyden takia

- Jokioistentien maantiealuetta on syytä leventää suunnittelunormien mukaiseksi
(etäisyys tien keskiviivasta). Samalla mahdollistetaan kevyen liikenteen väylän
rakentaminen maantien varrelle.

- Kevyen liikenteen reitti keskustasta alueelle sekä liittyminen alueen sisäiseen lii-
kenneverkkoon ja viereisiin korttelialueisiin tulee tarkastella yleiskaavallisen tar-
kastelun avulla.

Asemakaavan valmisteluvaiheessa saatujen lausuntojen, mielipiteiden ja palautteen pe-
rusteella kaavan sisältöä (kaavaluonnosta) on tarkennettu seuraavien asioiden osalta:

- Liikerakentamisen korttelin 1500 käyttötarkoitusmerkintää on tarkistettu. Samalla
on tarkistettu ko. kaavamerkinnän kaavamääräystä.

- Kaavamääräyksiin on lisätty määräys, että hulevesiä ei saa ilman tienpitäjän
myöntämää erityistä lupaa ohjata maantien (Jokioistentie) kuivatusjärjestelmiin.

- Kaava-alueen liittämismahdollisuus katuverkon osalta Palman teollisuusalueen
katuverkkoon on muutettu tapahtuvaksi Viljatiehen korttelin 1406 itäpuolelle.

- Kaava-alueen läpi kulkevan nykyisen viemärilinjan mukainen johtoalueen varaus
on kaavasta poistettu, koska tarkoituksena on, että ko. viemärilinja muutetaan
kulkemaan kaavan mukaisilla katu- ja lähivirkistysalueilla.

- Kaavamääräyksiin on lisätty maininta, että korttelialueille saa rakentaa tarvittavat
puistomuuntajat.

- Katualueiden leveyksiä on tarkistettu kaavaselostuksen 5.3.4 kohdan mukaisesti.
- korttelia 1500 koskevia yleismääräyksiä on tarkistettu / täydennetty.

Liite 8: Valmisteluvaiheen kaavan laatijan vastine.
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4.5.2 Ehdotusvaihe

Asemakaavan ehdotusvaiheessa saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella kaa-
van sisältöä on tarkennettu seuraavien asioiden osalta: (täydentyy kaavan laadinnan ai-
kana)

Liite X: Ehdotusvaiheen kaavan laatijan vastine.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA SEN PERUSTELUT

5.1 KESKEINEN SISÄLTÖ JA PERUSTEET

Kaupungin asettamien yleisten tulevaisuuden tavoitteiden ja kaavallisten tavoitteiden pe-
rusteella kaavalla osoitetaan kantatie 52:n varteen monipuolinen alue kaupan sekä liike-
ja teollisuustoiminnan tarpeisiin.

Liikerakennusten korttelialueelle on mahdollista rakentaa paljon tilaa vaativan erikoistava-
ran kaupan ja erikoiskaupan myymälätiloja sekä lisäksi toimisto- tuotanto-, varasto ja
myymälätiloja, jotka eivät ole päivittäistavarakaupan suuryksikköjä.

Liikerakentamisen korttelialuetta koskevilla kaavamääräyksillä ohjataan erikoiskauppaa
sen laatunsa puolesta siten, että alueelle ei rakenneta keskusta-alueelle kuuluvaa kaup-
paa ja että alueen kauppa tulisi tukemaan alueen paljon tilaa vaativaa erikoistavaran
kauppaa.

Kaavaratkaisu perustuu liikerakentamisen osalta siihen, että kaavalla ei muodostu tilaa
vaativan erikoistavaran kaupan tai muun erikoiskaupan keskittymää, jolla olisi seudullista
merkitystä. Kaavan osoittama kaupan-alan rakentamisen määrä perustuu kaupallisen sel-
vityksen täydennyksen tuloksiin. Sen mukaan kaupungin väestökehityksen tavoite, osto-
voiman siirtymäarvio, vapaa-ajan asutus ja kaavareservi huomioiden laskennallinen lisä-
pinta-alatarve vuoteen 2035 on tiva-kaupan osalta 8 500 k-m2 ja muun erikoiskaupan
osalta noin 8 000 k-m2. Asia on todettu kaupallisen selvityksen täydennyksen luvussa
”Vähittäiskaupan leskennallinen lisäpinta-alan tarve”. Ko. selvityksen täydennys on kaa-
vaselostuksen liitteenä 5b. Em. luvun taulukossa on laskennalliset lisäpinta-alan arviot to-
dettu tilaa vievälle kaupalle ja muulle erikoiskaupalle perustuen ko. luvussa esitetyin pe-
rustein ja huomioin.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella on tarjolla erikokoisia tontteja. Tällä py-
ritään vastaamaan mahdollisimman laajaan tarpeeseen.

Alueelle kuljetaan alueen eteläosasta Tehdastien kautta. Tämä ratkaisu perustuu siihen,
että ELY –keskuksen liikenneyksikön viranomaisilta saadun tiedon mukaan Jokioisten-
tielle ei ole mahdollisuutta osoittaa uutta liittymää.

Alueen katuverkostossa on huomioitu, että alue voidaan katujen osalta liittää pohjoispuo-
lella olevaan Palman alueen yritysalueeseen ko. alueen kaavan muutoksella, jolloin nyt
kaavoitetulle alueelle on mahdollista kulkea Palman alueen Jokioistentien liittymän kautta.

Alueelle tehdyn rakennettavuusselvityksen perusteella on kaavassa osoitettu suojaviher-
alue Jokioistentien varteen. Tälle alueelle on mahdollista rakentaa kevyenliikenteen
väylä, joka osaltaan yhdistää Palman alueen ja nyt kaavoitettavan Ruunalan alueen kau-
pungin keskustaan.
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Korttelit ja tonttijako on toteutettu niin, että tarvittaessa voidaan muodostaa isompia tont-
teja yhdistämällä esim. kaksi tonttia yhdeksi tontiksi. Tonttijaon laadinnassa on osaltaan
otettu huomioon alueen läpi Palaman alueen pumppaamolle kulkevat viemärit.

Alueen liittäminen olemassa olevaan liikenneverkkoon on tehty kaavan laadinnan aikana
tehdyn liikenneselvityksen perusteella. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan liikenneselvityk-
sessä todetut kevyenliikenteen verkkoon ehdotetut kehittämistoimenpiteet.

5.2 PALVELUT JA YMPÄRISTÖN LAATU

Kaava-alue tukeutuu Someron keskustaan ja sen läheiseen sijaintiin. Kaava mahdollistaa
toteutuessaan palveluiden ja työpaikkojen kehittämisen aivan keskustan tuntumaan. Alue
täydentää läheisyydessä olevia yritys- ja työpaikka-alueita. Kaava tiivistää yhdyskuntara-
kennetta sijoittumalla aiemmin kaavoitettujen alueiden väliin ja keskustan välittömään lä-
heisyyteen.

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan (tiva-kauppa) ja muun erikoiskaupan osalta
voidaan todeta, että tontit sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varressa lähellä keskustaa.
Kaava-alue kuuluu Varsinais-Suomen liiton taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-
teen vaihemaakuntakaavan luonnoksen taajamatoimintojen kehittämisen kohdealuee-
seen. Kaavan mukaisten tiva- ja erikoiskaupan tonttitarjonnalla vastataan tähän tavoittee-
seen tarjoamalla tontteja uusille toimijoille tai olemassa oleville toimijoille, jotka sijaitsevat
keskustan alueella tai etäämmällä keskustasta. Liikerakentamisen korttelialuetta koske-
villa kaavamääräyksillä ohjataan erikoiskauppaa sen laatunsa puolesta siten, että alu-
eelle ei rakenneta keskusta-alueelle kuuluvaa kauppaa ja että alueen kauppa tulisi tuke-
maan alueen paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa.

Kaavaratkaisu mahdollistaa kevyen liikenteen verkoston rakentamisen niin, että kaavan
toteutumisen myötä alueelle tuleville kauppa- ja työpaikoille pääsee sujuvasti ja turvalli-
sesti kävellen tai pyörällä. Kaava mahdollistaa myös kevyen liikenteen väylän rakentami-
sen kaava-alueen pohjoispuolella olevalle Palman teollisuusalueelle.

Kaava mahdollistaa kaupan alan palveluiden parantumisen Somerolla. Tämä tarkoittaa,
että kaupunkilaisten ei tarvitse hakea ko. palveluita muualta kaupungin ulkopuolelta. Näin
ollen liikenne ympäristökuntiin vähenee tältä osin. Kaavan toteutumisen myötä tulevilla
kaupallisilla palveluilla ei ole seudullista merkitystä. Näin ollen alueelle ei suuntaudu lisää
liikennettä ympäristökunnista.

5.3 ALUEVARAUKSET

5.3.1 Korttelialueet

Liikerakennusten korttelialueena (KM) on osoitettu yksi kortteli, jossa on neljä (4) tonttia.
Liikerakennusten korttelialuetta on yhteensä 4,7212 ha, joka on 35,7 % kaava-alueen
pinta-alasta. Tonttien koko vaihtelee 11 054 m2 – 12 856 m2 välillä.

Liikerakennusten tonttien suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuusluku (e) on 0,40. Näin
ollen rakennusoikeutta on yhteensä 18 885 k-m2.

Korttelialueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan ja erikoiskaupan
suuryksikön. Lisäksi korttelialueelle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto-, varasto- sekä myy-
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mälätiloja, jotka eivät ole päivittäistavarakaupan suuryksikköjä. Erikoiskaupan tulee laa-
tunsa puolesta olla sellaista, että se ei sovellu keskustatoimintojen alueelle tai se tukee
korttelialueen paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa.

Korttelialueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälöitä yh-
teensä enintään 8000 k-m². Myymälän suurin sallittu kerrosala on 4000 k-m².

Korttelialueelle saa sijoittaa erikoiskaupan myymälöitä, yhteensä enintään 8000 k-m².
Myymälän suurin sallittu kerrosala on 4000 k-m².

Paljon tilaa vaativan kaupan ja erikoiskaupan toimialaan liittyvien oheistuotteiden osuus
myymälän myyntipinta-alasta saa olla enintään 20 %, kuitenkin enintään 400 m². Tästä
myyntipinta-alasta enintään kioskimyyntiin verrattavalla 100 m²:n alalla voidaan myydä
elintarvikkeita ja oheistuotteita, jotka eivät liity toimialaan.

Kaavan osoittama kaupan alan rakentamisen määrä perustuu kaupallisen selvityksen täy-
dennyksen tuloksiin. Sen mukaan kaupungin väestökehityksen tavoite, ostovoiman siirty-
mäarvio, vapaa-ajan asutus ja kaavareservi huomioiden laskennallinen lisäpinta-alatarve
vuoteen 2035 on tiva-kaupan osalta 8 500 k-m2 ja muun erikoiskaupan osalta noin 8 000
k-m2.

Edellä todetun perusteella korttelin kaupan alan rakennusoikeuden toteutuessa kokonaan
voi tehokkuusluvun puitteissa rakentaa kaavan mukaisille tonteille toimisto-, tuotanto-, va-
rasto- sekä myymälätiloja seuraavasti:

- tontti 1: 1 142 k-m2

- tontti 2: 500 k-m2

- tontti 3: 821 k-m2

- tontti 4: 421 k-m2

Ko. liikerakennusten korttelin ja kaavan mukaisten tonttien rakentamisen määrää, mah-
dollista sijoittelua ja massoittelua on esitetty liitteessä 9.

Teollisuusrakennusten korttelialueena (T) on osoitettu kolmeen kortteliin yhteensä kuusi
(6) tonttia. Tonttien koko vaihtelee 6 085 m2 – 11 140 m2 välillä. Teollisuusrakennusten
korttelialuetta on yhteensä 4,7653 hehtaaria, joka on 35,7 % kaava-alueen pinta-alasta.

Teollisuusrakennusten tonttien suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuusluku (e) on 0,40.
Näin ollen rakennusoikeutta on yhteensä 19 335 k-m2. Pienimmällä tontilla on rakennusoi-
keutta 2 434 m2 ja suurimmalla tontilla 4 456 k-m2.

Erikokoisilla teollisuustonteilla pyritään vastaamaan mahdollisimman laajaan tarpeeseen.
Tämä osaltaan edistää alueen toteutumista.

Tonteille rakennettaessa on otettava huomioon alueelta kaavan laadinnan alkuvaiheessa
tehdyssä rakennettavuusselvityksessä todetut asiat ja vaatimukset. Ko. selvityksessä to-
detaan, että selvitystä täydennetään kaavan valmistuttua. Tämä tuleva selvitys on myös
huomioitava tonteille rakennettaessa.

Liite 4: Rakennettavuusselvitys

Edellä todetuille korttelialuille on annettu seuraavat kaavamääräykset:

Tonttijako on ohjeellinen.
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Alueelle ei saa rakentaa asuinrakennuksia eikä asuintiloja.

Rakennusta tai sen osaa ei saa rakentaa 4 metriä lähemmäksi tontin rajaa ilman naapurin
suostumusta. Rakennukset on sijoitettava niin, että pengertämistä tarvitaan mahdollisim-
man vähän. Istutettavat ja rakentamattomat korttelinosat tulee pitää siistinä ja hoidettuna.

Rakennuspaikalle ensimmäistä rakennuslupaa haettaessa on esitettävä asemapiirrok-
sella kokonaissuunnitelma rakennuspaikan käyttämisestä. Suunnitelmassa tulee olla esi-
tettynä rakennukset, varastoalueet, autopaikat, ajoliittymät, pihajärjestelyt sekä rakennus-
paikan liittyminen kunnallis- tekniseen verkostoon.

Rakennusten tulisi mahdollisuuksien mukaan muodostaa suuruudeltaan, muodoltaan ja
materiaaleiltaan yhtenäisiä kokonaisuuksia.

Toimisto- ja kokoontumistilat tulee sijoittaa ja rakentaa niin, että niissä sisämelu ei ylitä 45
dBA:n ohjearvoa.

Ulkovarastoalueiden ja rakennuspaikkakohtaisten jätteiden keräilypisteiden ympäri tulee
rakentaa riittävän näkö- ja kulkuesteen muodostava aita. Aita on rakennettava ennen va-
rastoinnin aloittamista tai jätteiden muodostumista.

Tonttien hulevesiä ei saa ilman tienpitäjän myöntämää erityistä lupaa ohjata maantien
(Jokioistentie) kuivatusjärjestelmiin.

Korttelialueille saa rakentaa tarvittavat puistomuuntamot.

Edellä todetun lisäksi korttelia 1500 koskee seuraavat kaavamääräykset:

Rakennukset tulee ensisijaisesti sijoittaa lähelle Jokioistentien puoleista rakennusalan ra-
jaa.

Rakennusten tulee julkisivujen materiaalin ja värityksen suhteen muodostaa yhtenäinen
kokonaisuus Jokioistentien suuntaan.

Rakennuksen Jokioistentien puoleisen julkisivun enimmäiskorkeus on 10 metriä.

Mahdolliset ulkovarastointialueet ja ulkomyymälätilat tulee rajata seinillä, aidoilla tai ka-
toksilla, jotka sopivat materiaalien ja värityksen osalta myymälärakennuksen julkisivuun.

5.3.2 Erityisalueet

Suojaviheralueena (EV) on osoitettu alue Jokoistentien (kt 52) varressa. Alue on osoitettu
alueelta tehdyn rakennettavuusselvityksen perusteella noin 30 metriä leveänä alueena.
Erityisalueen pinta-ala on 1,3549 hehtaaria, joka on noin 10,2 % kaava-alueen pinta-alasta.

Alueelle on mahdollista rakentaa kevyenliikenteen väylä palvelemaan keskustan, kaava-
alueen ja Palman teollisuusalueen liikennettä. Aluetta voidaan käyttää tarvittaessa kaava-
alueen tonttien hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen ja johtamiseen.

5.3.3 Virkistysalueet

Lähivirkistysalueena (VL) on osoitettu kolme pientä aluetta. Virkistysalueen pinta-ala on
0,5922 hehtaaria, joka on 4,5 % kaava-alueen pinta-alasta.

Alueita voidaan käyttää tarvittaessa kaava-alueen tonttien hulevesien imeyttämiseen, vii-
vyttämiseen ja johtamiseen.
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5.3.4 Liikenne

Kadut
Kaavassa on katua hieman alle 800 metriä ja maata kadut vievät yhteensä 1,7945 heh-
taaria, joka on 13,6 % kaava-alueen pinta-alasta.

Katujen 1 ja 2 katualueet on osoitettu 20 metriä leveänä ja kadun 3 katualueen leveys on
16 metriä. Katu 1 ja katu 2 on osoitettu alueen kokoojakatuina, joilla liikkuu myös rekkalii-
kennettä. Rekkaliikenteen takia katualueen leveydessä on otettu huomioon kevyen liiken-
teen väylän rakentaminen välikaistalla. Katualueen leveydessä on otettu huomioon myös
vesihuollon rakentamismahdollisuus kadun luiskiin ja tonttien hulevesien johtamisen mah-
dollisuus luiskiin.

Alueen katuverkostossa on huomioitu, että alue voidaan katujen osalta liittää pohjoispuo-
lella olevaan Palman alueen yritysalueeseen ko. alueen kaavan muutoksella.

Someron kaupungin ympäristölautakunta käsitteli 12.10.2016 päivättyä kaavaehdotusta
26.10.2016 hyväksymällä sen esittämällä seuraavaa muutosta: Katu 1:ltä tieyhteys Vilja-
tielle tulee palauttaa alkuperäisen kaavaluonnoksen mukaisesti, eikä ohjata läpikulkuliiken-
nettä Katu 3:n kautta.

Perustelut em. esitetylle muutokselle ovat:
Kaavaehdotuksessa esitetty tieyhteys Katu 3:n kautta johtaisi koiraharrastajien virkistys-
alueen Haukkukallion sivuitse ja liikennöinti heikentäisi mm. lasten turvallisuutta. Suora yh-
teys Katu 1:n kautta olisi myös käytännöllisempi raskaan liikenteen kannalta.

Esityksen perusteella tehtiin Palman alueen Viljatien länsiosalle ajouratarkastelu. Sen
mukaan Viljatien kapeimmistakin kohdista rekat mahtuvat, jos maa on tasaista ja 7 metriä
leveä katu siihen pystytään rakentamaan. Tämä ei ole kylläkään hyvä ratkaisu. Viljatien
länsiosan katualue on kapea (noin 11 - 12 metriä). Itäisin osa Viljatien katualueesta on
noin 15 metriä leveä. Palmantien katualueen itäosa on noin 16 metriä leveä. Tälle osalle
lienee näin ollen mahdollista rakentaa tarpeen mukaan ajoradan viereen korotettu kevy-
enliikenteen väylä.

Edellä todetun perusteella kaavaehdotuksessa katu 1 osoitetaan niin, että se mahdollis-
taa liikenteen Viljatien länsiosaa pitkin ympäristölautakunnan esityksen ja kaavaluonnok-
sen mukaisesti. Lisäksi pidetään 12.10.2016 päivätyn kaavaehdotuksen mukainen katu 3
ennallaan. Näin mahdollistetaan ympäristölautakunnan ehdotuksessa todetulle virkistys-
alueelle jalkaisin menemisen järjestäminen kevyenliikenteen väyliä pitkin.  Kadun 3 voi-
daan myös katsoa ennakoivan tilannetta, jossa Ruunalan ja Palman alueet laajenevat
kaavoituksen myötä itään päin. Molemmat ko. kaavat mahdollistavat tämän asian. Lisäksi
edellä todetun perusteella katu 3 toimii Ruunalan ja Palman alueen liikenteellisenä yhdis-
täjänä, jos kadun 1 ja Viljatien välinen liikennöinti osoittautuu ongelmalliseksi Viljatien ka-
peudesta johtuen. Molempien ko. katujen katualueissa huomioidaan kääntöpaikkojen ra-
kentaminen siltä varalta, että katuyhteyttä Palman alueelle ei koskaan Palman asema-
kaavan muutoksella muodosteta.

Liittyminen tieverkkoon
Kaava-alue liittyy olemassa olevaan tieverkkoon alueen eteläosasta Tehdastien kautta.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa ELY-keskus näki mahdottomana suoran maan-
tieliittymän Jokioistentieltä (kantatie 52) alueelle nykyisten tasoliittymien tiheyden takia.
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Alueen katuverkostossa on huomioitu, että alue voidaan katujen osalta liittää pohjoispuo-
lella olevaan Palman alueen yritysalueeseen ko. alueen kaavan muutoksella, jolloin nyt
kaavoitetulle alueelle on mahdollista kulkea Palman alueen Jokioistentien liittymän kautta.

Liikenneselvityksessä tehtiin toimivuustarkastelu kahdesta vaihtoehtoisesta liittymäratkai-
susta. Vaihtoehdot olivat seuraavat:

- Jokioistentien ja Tehdastien liittymä on nykyisellään ja uutena liittymänä on lisätty
liittymä kaava-alueen kokoojakadulta Tehdastielle. Tarkastelussa uusi liittymäväli
on noin 90 metriä.

- Toisessa vaihtoehdossa Jokioistentien ja Tehdastien Iiittymä on porrastettu kol-
mihaaraliittymä ja uutena on lisätty liittymä Tehdastieltä Ruunalan asemakaava-
alueelle. Tarkastelussa porrastusmatka on noin 75 metriä ja liittymäväli Jokiois-
tentieltä kaava-alueen kokoojakadun liittymään on noin 90 metriä.

Tieverkkoon liittymisen osalta kaavan katualueiden ja aluevarausten suhteen on päädytty
seuraavaan ratkaisuun:

- Kaava-alue liittyy olevaan tieverkkoon Tehdastielle. Tehdastien ja Jokioistentien
liittymä on nykyisellään. Uusi liittymäväli on noin 90 metriä. Liikenneselvityksen
toimivuustarkastelun perusteella voidaan todeta, että liittymä toimii erittäin hyvin
ennustetilanteen liikennemäärillä.

- Korttelin 1500 eteläraja on osoitettu niin, että kaava mahdollistaa liikenneselvityk-
sen toimivuustarkastelun mukaisen Jokioistentien ja Tehdastien porrastetun kol-
mihaaraliittymän rakentamisen ko. korttelin aluevarauksen suhteen.

Liite 6: Liikenneselvitys

Pysäköinti
Kaavamääräysten mukaan autopaikkojen vähimmäismäärät ovat rakennuspaikkakohtai-
sesti seuraavat:

- vähintään 1 autopaikka 40 k-m2:n liikerakennuskerrosalaa kohti
- vähintään 1 autopaikka 50 k-m2:n toimistokerrosalaa kohti
- vähintään 1 autopaikka 75 k-m2:n tuotantorakennuskerrosalaa kohti
- vähintään 1 autopaikka 150 k-m2:n varastorakennuskerrosalaa kohti
sekä kuitenkin vähintään 1 autopaikka/työpaikka.
Liikennemelu
Jokioisten (kt 52) liikenteen aiheuttamaa melua kaava-alueella on selvitetty kesällä 2015.
Meluselvityksessä todetaan, että ”Työpaikkatoimintojen ollessa liike, - toimisto tai majoi-
tuspalveluita, sisätilojen melutaso saa olla ohjeiden mukaisesti päivällä maksimissaan 35
- 45 dB: ä ja yöllä 30 dB:ä. Talojen normaalirakenteilla saavutetaan noin 30 dB: n melu-
vaimennus. Tällöin rakennukset voivat olla sijoitettuna maksimissaan 65 dB: n melu-
vyöhykkeelle, jolloin sisätiloissa (65 – 30 = 35 dB: ä) päästään vielä ohjearvojen mukai-
siin melutasoihin. Mallinnusten tulosten perusteella voidaan katsoa, että 65 dB: n melu-
raja kulkee päivällä ennustetilanteessa maksimissaan noin 25 metrin etäisyydellä Jokiois-
tentien keskilinjasta. Mikäli rakennukset sijoitetaan tätä kauemmas tiestä, ei rakenteille
vaadita erityisiä ääneneristysvaatimuksia.”

Kevyt liikenne
Kaava-alue sijoittuu kävely- ja pyöräilymatkan päähän Someron keskustasta. Kaavan laa-
dinnan alussa on otettu tavoitteeksi osoittaa kaavassa mahdollisuus rakentaa kevyen lii-
kenteen väylä keskustasta kaava-alueen pohjoispuolella olevalle Palman teollisuusalu-
eelle. Jokioistentien varteen on osoitettu suojaviheralueelle ohjeellinen alueen osa ke-
vyen liikenteen väylää varten. Väylä palvelee kevyttä liikennettä keskustan suuntaan Pal-
man alueelle saakka sekä kaava-alueen sisäistä kevyttä liikennettä. Tämän lisäksi kaava-
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alueen sisäistä kevyttä liikennettä varten on mahdollista rakentaa kevyen liikenteen väylä
katualueille.

Joukkoliikenne
Kaavan laadinnan alussa kaupungin viranomaisilta ja luottamushenkilöiltä kerätyissä mie-
lipiteissä tuli esille linja-autopysäkin varauksen osittamien kaava-alueen kohdalle Jokiois-
tentielle.

ELY-keskukset vastaavat maanteiden joukkoliikenneinfrastruktuurin kehittämisestä ja sen
hoidosta.  Pysäkkien parantamisella lisätään joukkoliikennepalveluiden houkuttelevuutta
ja parannetaan palvelutarjonnan saavutettavuutta. Linja-autopysäkkien suunnittelun läh-
tökohtana ovat erityisesti matkustajien tarpeet ja liikenneturvallisuus. Lisäksi hyvällä py-
säkkisuunnittelulla parannetaan linja-autoliikenteen olosuhteita ja houkuttelevuutta. Py-
säkkijärjestelyiden tulee olla turvallisia ja liikenteellisesti sujuvia sekä taloudellisia raken-
taa ja kunnossapitää.

ELY-keskukset ylläpitävät olemassa olevaa pysäkkiverkkoa ja rakentavat levikkeitä ja
pystyttävät katoksia. Joukkoliikenneinfrastruktuurista tulee aloitteita eri tahoilta, esim.
kunnilta, kouluilta ja yksittäisiltä joukkoliikenteen käyttäjiltä. Aloitteiden osalta arvioidaan
pysäkin käyttäjämäärät, liikenteelliset olosuhteet ja pysäkin sijainti.  Vapaa-muotoisen py-
säkkialoitteen voi toimittaa siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueelle pysäkkialoite kuu-
luu.

5.3.5 Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alueen pohjoisreunassa Palman alueella on jäteveden pumppaamo, josta lähtevä
paineviemäri ja pumppaamolle tuleva viettoviemäri kulkevat nyt laadittavan kaava-alueen
läpi rikkoen pahasti kaavan mukaiset tontit ja niiden rakennusalat. Tämän takia kaavarat-
kaisu lähtee siitä, että nykyinen viemäri siirretään kaavan mukaiselle katualueelle.

Kaavamääräyksissä on maininta, että tonttien hulevesiä ei saa ilman tienpitäjän myöntä-
mää erityistä lupaa ohjata maantien (Jokioistentie) kuivatusjärjestelmiin.

Hulevesien hallinnasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL luku 13 a) sekä
vesihuoltolaissa (luku 3 a). Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään tarvittaessa toimen-
piteisiin kunnan hulevesijärjestelmän ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkoston to-
teuttamiseksi tai hulevesien hallitsemiseksi muulla tavoin.

Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla kuluu MRL:n 103 i §:n
mukaan kunnalle. Kiinteistö vastaa lähtökohtaisesti kiinteistöllä muodostuvien hulevesien
hallinnasta.

Kaavaratkaisu mahdollistaa hulevesien hallinnoinnin imeyttämällä, viivyttämällä ja johta-
malla kiinteistökohtaisesti sekä kaavan mukaisia katua- ja yleisiä alueita hyväksi käyttä-
mällä tai hulevesiviemäröinnin rakentamisen alueelle.

5.4 KAAVAN SUHDEN MUIHIN SUUNNITELMIIN

5.4.1 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Valtioneuvoston päätös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista valtakunnallisista aluei-
denkäyttötavoitteista tuli voimaan 26.11.2001. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 niiden tar-
kistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.
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Alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden toteutumista edistetään kaavoituksen ja valtion viranomaistoimin-
nan keinoin. Maakunta- ja kuntatason kaavoituksessa tavoitteet konkretisoidaan ottamalla
huomioon kunkin alueen erityispiirteet ja huolehtimalla niiden yhteensovittamisesta alueel-
listen ja paikallisten tavoitteiden kanssa.

Kaava vastaa näihin tavoitteisiin:
- kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan tiestöön ja liitetään kohtuullisin kustannuksin

olemassa olevaan kunnallistekniseen verkostoon
- toteutuessaan kaava lisää työllisyyttä ja parantaa kunnan kaupallisten palvelujen elin-

voimaisuutta
- alue on lähellä Someron keskustaa
- kaava eheyttää yhdyskuntarakennetta myös kaupallisen verkon osalta kytkeytyessään

taajaman välittömään läheisyyteen
- Alueella ei ole merkittävää virkistysarvoa. Virkistysalueiden säilyttäminen on yksi val-

takunnallinen alueidenkäyttötavoite.

5.4.2 Kaavan suhde maakuntakaavaan

Kaava tukeutuu voimassa olevaan Salon seudun maakuntakaavaan, jossa suunnittelualue
on osoitettu työpaikka-alueena (TP). Ko. aluevarausmerkinnän kaavamääräyksen mukaan
TP -alue on valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien julkisten tai yksityisten palvelu-
jen sekä aluerakenteen tai liikenteellisen sijainnin kannalta keskeisten, tilaa vievien toimiti-
lakeskittymien ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue.

Osa rakentamiseen osoitettavasta alueesta osoitetaan asemakaavassa teollisuus- ja va-
rastorakennusten käyttöön sekä osa liikerakennusten käyttöön. Edellä todetun maakunta-
kaava TP-aluetta koskevan kaavamääräyksen perusteella voidaan todeta, että kaava to-
teuttaa maakuntakaavaa.

Alue sisältyy myös maakuntakaavan aluerajaukseen: kulttuuriympäristön tai maiseman
kannalta tärkeä alue. Maakuntakaavan ko. alue ulottuu Someron keskustan alueen lisäksi
maanteiden varsille. Kaava-alue sijoittuu Jokioistentien varteen keskustan ja sen ympäris-
tön teollisuusalueiden sekä Palman teollisuusalueen väliin muodostaen yhden kokonaisuu-
den. Näin ollen kaavalla ei rikota tätä maakuntakaavan mukaista kokonaisuutta em. asiat
sekä alueen koko, maaston muodot, lähialueen maasto ja korkeuserot huomioiden. Edellä
todetun perusteella voidaan todeta, että kaava toteuttaa maakuntakaavan ko. aluetta kos-
kevaa suunnittelumääräystä. Suunnittelumääräys kuuluu seuraavasti:

- Suunnitelmine ja toimenpiteiden alueella tulee olla maiseman arvoja turvaa-
via ja edistäviä

- Rakentamisen tulee kohdistua aukeamien reunoille olevaan rakentamiseen
tukeutuen

- Suunnittelu- ja rakentamistoimenpitein tulee edistää peltojen, niittyjen ja avoi-
mien maisematilojen säilymistä

Varsinais-Suomen liiton taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakunta-
kaavan luonnoksessa suunnittelualue on osoitettu työpaikkatoimintojen alueena (TP).
Suunnittelualue kuuluu myös taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueeseen. Ko. alue-
varausmerkinnän kaavamääräyksen mukaan TP-alue on valtakunnallisesti, maakunnalli-
sesti tai seudullisesti merkittävien julkisten tai yksityisten palvelujen, työpaikkatoimintojen,
toimitilakeskittymien ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue.
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Sisältää myös pienehköjä asunto-alueita.  Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista, jos sille
kohdistuu ympäristöhäiriöitä.

Alue sisältyy myös vaihemaakuntakaavan luonnoksen aluerajaukseen: Taajamatoiminto-
jen kehittämisen kohdealue. Alueen vetovoimaisuutta parannetaan kehittämällä maakäyt-
töä ja edistämällä palveluiden saavutettavuutta ja turvaamista. Asemapaikkojen yhtey-
dessä alueen maankäyttö ja liikenneverkko suunnitellaan ja mitoitetaan paikallisjunalii-
kenteen toimintaedellytyksiä suosivaksi ja matkaketjuja tukevaksi.

Vaihemaakuntakaavan luonnoksen asemakaava-aluetta koskevien em. kaavamääräysten
perusteella voidaan todeta, että kaava toteuttaa vaihemaakuntakaavan luonnosta.

Em. vaihemaakuntakaavan yleismääräyksen mukaan seudullisesti merkittävän paljon ti-
laa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikön alaraja on Someron keskustaajaman kau-
punki- ja taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueella 3 000 km2. Seudullisesti merkit-
tävän päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksikön alaraja on Someron keskustaajaman
kaupunki- ja taajamatoimintojen kehittämisen kohdealueella 3 000 km2. Yleismääräyksen
mukaan em. alarajat ovat voimassa ellei selvityksin muuta osoiteta. Edellä todettu on ollut
lähtökohtana asemakaavan tavoitteita määritettäessä. Asia on tarkentunut kaupungin ta-
voitteiden sekä tehtyjen selvitysten perusteella.

Kaavaratkaisu perustuu liikerakentamisen osalta siihen, että kaavalla ei muodostu tilaa
vaativan erikoistavaran kaupan tai muun erikoiskaupan keskittymää, jolla olisi seudullista
merkitystä. Kaavan osoittama kaupan-alan rakentamisen määrä perustuu kaupallisen sel-
vityksen täydennyksen tuloksiin. Sen mukaan kaupungin väestökehityksen tavoite, osto-
voiman siirtymäarvio, vapaa-ajan asutus ja kaavareservi huomioiden laskennallinen lisä-
pinta-alatarve vuoteen 2035 on tiva-kaupan osalta 8 500 k-m2 ja muun erikoiskaupan
osalta noin 8 000 k-m2.

5.4.3 Kaavan suhde yleiskaavoitukseen

Someron kunnanvaltuusto on hyväksynyt Someron taajaman alueelle oikeusvaikutukset-
toman osayleiskaavan. Kaavaa ei ole alistettu vahvistettavaksi. Osayleiskaava on siis
vahvistamaton ja sillä ei ole MRL:n mukaisia oikeusvaikutuksia. Nyt laadittava asema-
kaava tarkentaa yleispiirteistä yleiskaavaa, joka on ohjausvaikutukseltaan käytännössä
vanhentunut.

Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu:
- teollisuus- ja varastoalueena (T)
- teollisuus- ja varastoalueena (T-1), jolla saa sijaita myös liike- ja toimistotiloja
- pieneltä osaltaan pientalovaltaisena alueena (AP-T), jolla ympäristöhäiriöitä tuotta-

maton teollisuustoiminta on sallittu
- puistona (VP)
- maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on ympäristöarvoja

Tieyhteys alueelle on osoitettu Tehdastieltä.

Yleiskaavassa Tehdastie on osoitettu kokoojakaduksi nykyisestä paikastaan Jokioisten-
tieltä Hämeen Härkätielle. Nykyisin Tehdastie ei kuitenkaan jatku Hämeen Härkätielle
saakka, eikä yleiskaavan mukainen toteutus ole kaupungilla suunnitteillakaan.
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5.4.4 Kaavan suhde muihin asemakaava-alueisiin

Kaava täydentää alueen etelä- ja pohjoispuolella olevia yritys- / teollisuusalueita. Alueelle
ei ole aiemmin laadittu asemakaavaa, mutta se sijaitsee asemakaavoitettujen alueiden
välissä.

Keskustan pohjoispuolella oleva Palman teollisuusalue on nykyisellään erillään oleva
asemakaavoitettu alue. Ruunalan alueen asemakaavan myötä Palman alue liittyy yhte-
näisesti koko Someron asemakaavoitettuun alueeseen.

Someron liiketonttien tarjonta kasvaa ja monipuolistuu kaavan myötä. Kaupungin alueella
ei ole tarjolla muualla vastaavanlaisia vapaita liiketontteja.

Kaavan suhteesta Someron keskustan asemaavoihin voidaan todeta seuraavaa:
- Liikerakentamisen tontit sijaitsevat lähellä keskustaa hyvän saavutettavuuden alu-

eella tarkasteltaessa sijaintia osana liikenneverkkoa ja Someron asukkaiden sijoittu-
mista.

- Kaupan palveluverkon toimivuuden kannalta sijainti on hyvä tilaa vievän kaupan si-
joittuessa ydinkeskustan palveluiden läheisyyteen. Tämä mahdollistaa myös tilaa vie-
vän kaupan siirtymisen ydinkeskustan alueelta jättäen tilaa muille keskustahakuisille
palveluille.

- Kaava tiivistää yhdyskuntarakennetta sijoittumalla aiemmin kaavoitettujen alueiden
väliin ja keskustan välittömään läheisyyteen. Alue täydentää läheisyydessä olevia yri-
tys- työpaikka-alueita.

- Liikerakentamisen korttelialuetta koskevilla kaavamääräyksillä ohjataan erikoiskaup-
paa sen laatunsa puolesta siten, että alueelle ei rakenneta keskusta-alueelle kuulu-
vaa kauppaa ja että alueen kauppa tulisi tukemaan alueen paljon tilaa vaativaa kaup-
paa.

5.4.5 Kaavan suhde muuhun suunnitteluun

Kaavalla muodostuu merkittävä määrä yritystontteja. Tämä mahdollistaa kaupungille
suunnitelmallisen tonttien markkinoinnin. Kaava toteuttamisen myötä kaupungin tulee ra-
kentaa alueen kadut ja kunnallistekniikka.

Alueen kaavoituksen johdosta tulee alueelle suuntautuvan kevyen liikenteen verkkoa
suunnitella niin, että kaavan toteutumisen myötä voidaan vastata kevyen liikenteen tar-
peisiin.

Kaavan laadinnan alussa on tehty liikenneselvitys alueen liittämisestä olevaan katu- ja
tieverkkoon. Selvityksen perusteella liikenneverkon kehittämistarpeet liittyvät Jokioisten-
tien ja Tehdastien liittymään, kevyen liikenteen verkostoon sekä joukkoliikenteen saavu-
tettavuuteen. Em. asioita on tarkasteltu kaavan laadinnan aikana ja kaavaratkaisu perus-
tuu tähän tarkasteluun. Kaavaratkaisun perusteella tulee suunnitella mahdolliset liikenne-
verkkoa koskevat muutostarpeet ja toteuttaa ne kaavan toteutumisen perusteella.

Liite 6: Liikenneselvitys

5.5 KAAVAN VAIKUTUKSET

Kaavan laadinnan alussa on tehty kaavaselostuksen liitteenä oleva kaupallisen selvityk-
sen päivitys, jossa on arvioitu kaupallisia vaikutuksia.
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Liite 5b: Vuonna 2016 tehty päivitys selvitykseen ”Asemakaavamuutoksen kaupalliset ym-
päristövaikutukset”

5.5.1 Vaikutukset palvelurakenteeseen

Em. kaupallisen selvityksen täydennyksen perusteella kaavan vaikutuksista kaupan pal-
veluverkkoon voidaan todeta seuraavaa:
- Kaupan palveluverkon toimivuuden kannalta sijainti on hyvä tilaa vievän kaupan si-

joittuessa ydinkeskustan palveluiden läheisyyteen.
- Hankkeen toteutuessa Someron kunnan kaupallinen painopiste osaltaan muuttuu.

Jokioistentien merkitys kasvaa Joensuuntien kaupallista keskustaa ja suunnittelualu-
etta yhdistävänä linkkinä.

- Kaava-alue kuuluu Varsinais-Suomen liiton taajamien maankäytön, palveluiden ja lii-
kenteen vaihemaakuntakaavan luonnoksen taajamatoimintojen kehittämisen kohde-
alueeseen.  Kaavan mukaisten tiva—kaupan tonttitarjonnalla vastataan tähän tavoit-
teeseen tarjoamalla tontteja uusille toimijoille tai olemassa oleville toimijoille, jotka si-
jaitsevat keskustan alueella

- Liikerakentamisen korttelialuetta koskevilla kaavamääräyksillä ohjataan erikoiskaup-
paa sen laatunsa puolesta siten, että alueelle ei rakenneta keskusta-alueelle kuulu-
vaa kauppaa ja että alueen kauppa tulisi tukemaan alueen paljon tilaa vaativaa eri-
koistavaran kauppaa. Näin ollen alue vahvistaa taajaman asemaa kaupallisena kes-
kittymänä.

Kaavaratkaisu perustuu liikerakentamisen osalta siihen, että kaavalla ei muodostu tilaa
vaativan erikoistavaran kaupan tai muun erikoiskaupan keskittymää, jolla olisi seudullista
merkitystä. Kaavan osoittama kaupan-alan rakentamisen määrä perustuu kaupallisen sel-
vityksen täydennyksen tuloksiin. Sen mukaan kaupungin väestökehityksen tavoite, osto-
voiman siirtymäarvio, vapaa-ajan asutus ja kaavareservi huomioiden laskennallinen lisä-
pinta-alatarve vuoteen 2035 on tiva-kaupan osalta 8 500 k-m2 ja muun erikoiskaupan
osalta noin 8 000 k-m2.

Kaavan myötä Somerolle tulee uusia liikerakentamisen ja erikoistavarakaupan tontteja lä-
helle keskustaa hyvien tieyhteyksien varrelle. Nykyiset Someron alueella olevat tilaa vaa-
tivat erikoistavaran kaupat ja muut erikoiskaupat sijaitsevat etupäässä keskustassa ja
Palman alueella eli lähellä kaava-aluetta. Näin ollen voidaan todeta, että uudet tontit tule-
vat tiivistämään nykyistä tilaa vaativien erikoistavaran ja erikoiskauppojen rakennetta.

Uusien tonttien myötä voi Somerolle tulla uusia kaupallisia toimijoita, jolloin tulee mahdol-
lisesti uusia palveluita tai nykyisten palveluiden määrä kasvaa. On myös mahdollista, että
nykyiset tilaa vaativan erikoistavarakaupan toimijat keskusta siirtyvät kaava-alueelle. Täl-
löin vapautuu tilaa keskustan alueelta uusille toimijoille ja keskusta kehittämiselle.

Teollisuus- ja varastotonttien osalta voidaan todeta, että kaava-alue sijaitsee olemassa
olevien ja rakennettujen teollisuusalueiden välissä, joten tältä osin kaava tiivistää palvelu-
rakennetta.

5.5.2 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

Alue sijaitsee Someron keskustan läheisyydessä hyvien tieyhteyksien vieressä kahden
rakentuneen yritysalueen välissä. Näin ollen kaava tukee ja tiivistää olemassa olevaa yh-
dyskuntarakennetta.
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Kaava-alue on rakentamatonta peltoaluetta. Kaavan toteutumisen myötä Jokioistentien
varteen rakentuu kauppa-, yritys- ja työpaikka-alue, joka liittyy alueen pohjois- ja etelä-
puolella oleviin yritys- ja työpaikka-alueisiin. Nykyinen Palman alueen yritysalue ei enää
ole näin ollen erillisenä alueena Someron keskustan pohjoispuolella.

Kaavan toteutumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun asuinympäristöön,
koska alueen läheisyydessä on vähäisesti asuinrakentamista.

Kaava mahdollistaa uusien työpaikkojen muodostumisen lähelle asumista ja muita palve-
luita.

5.5.3 Vaikutukset liikenteeseen ja tekniseen huoltoon

Kaavan laadinnan alussa on tehty liikenneselvitys alueen liittämisestä olevaan katu- ja
tieverkkoon. Selityksessä todetaan suunnittelualueen nykytilanne ajoneuvoliikenteen ver-
kon, liikennemäärien, jalankulku- ja pyöräilyverkon sekä joukkoliikenteen ja liikenneturval-
lisuuden osalta. Liikenneselvityksessä on arvioitu asemakaava-alueen synnyttämiä liiken-
nemääriä ja niiden vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja liikennejärjestelyihin Jokioisten-
tien ja Tehdastien liittymässä.

Selvityksessä todetaan, että tierekisterin tiestötietojen mukaan Jokioistentiellä (kt 52),
suunnittelualueen kohdalla, kulki vuonna 2015 keskimääräisenä arkivuorokautena noin
3 840 ajoneuvoa vuorokaudessa, raskaiden ajoneuvojen osuuden ollessa noin 8 %.

Liikenneselvityksessä on arvioitu kaavan vaikutuksia liikennemääriin määrittelemällä mat-
katuotokset valituilla oletusarvoilla. Asemakaava-alueen arvioidaan synnyttävän liikenne-
määrän, joka on yhteensä 1 940 ajoneuvoa vuorokaudessa, 190 jalankulkijaa vuorokau-
dessa ja 130 polkupyöräilijää vuorokaudessa.

Selityksen mukaan ajoneuvoliikenteen kannalta asemakaava-alueen määrittävin toiminto
on paljon tilaa vaativa erikoistavarakauppa. Erikoistavarakauppoihin suuntautuvien mat-
kojen huipputunti sijoittuu lauantaille klo 12 -13. Lauantaipäivän huipputuntina asema-
kaava-alueen arvioidaan synnyttävän Jokioistentien ja Tehdastien liittymään liikennemää-
rän, joka on noin 490 ajoneuvoa tunnissa.

Liikenneselvitykseen liittyen on tehty toimivuustarkastelu asemakaavan liittymisestä ole-
massa olevaan tieverkkoon (Jokioistentie, Tehdastie). Liittymien toimivuutta on analysoitu
keskimääräisten viivytysten ja jonopituuksien perusteella. Toimivuustarkastelun ajankoh-
daksi on valittu em. lauantaipäivän huipputunti.  Toimivuustarkastelussa osoittautui, että
liittymät toimivat hyvin ennustetilanteen liikennemäärillä.

Selvityksessä todetut liikenneverkon kehittämistarpeet liittyvät Jokioistentien ja Tehdas-
tien liittymään, kevyen liikenteen verkostoon sekä joukkoliikenteen saavutettavuuteen.
Em. asioita on tarkasteltu kaavan laadinnan aikana ja kaavaratkaisu perustuu tähän tar-
kasteluun. Kaavaratkaisun perusteella tulee suunnitella mahdolliset liikenneverkkoa kos-
kevat muutostarpeet ja toteuttaa ne kaavan toteutumisen perusteella.

Kaava-alueen pohjoisreunassa Palman alueella on jäteveden pumppaamo, josta lähtevä
paineviemäri ja pumppaamolle tuleva viettoviemäri kulkevat nyt laadittavan kaava-alueen
läpi rikkoen pahasti kaavan mukaiset tontit ja niiden rakennusalat. Tämän takia kaavarat-
kaisu lähtee siitä, että nykyinen viemäri siirretään kaavan mukaiselle katualueelle.
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Kaava-alueen tonttitarjonta mahdollistaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran ja erikoiskau-
pan laajenemisen ja monipuolistumisen Somerolla.  Tämä vähentää kuluttajan tarvetta
asioida Someron ulkopuolella. Näin ollen ostosmatkat lyhenevät. Kaavan mahdollistavalla
kaupalla ei kuitenkaan ole seudullista merkitystä, joten kaavan myötä esim. liikenne muu-
alta Somerolle ei lisäänny.

Liite 6: Liikenneselvitys

5.5.4 Vaikutukset elinympäristön laatuun

Alueen kaakkoispuolella on noin kymmenen omakotitaloa asemakaavoittamattomalla alu-
eella. Asuinrakennukset sijaitsevat lähellä aiemmin kaavoitettua teollisuusaluetta. Ympä-
ristön nykyinen maankäyttö huomioiden kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta näiden
asuinrakennusten elinympäristön viihtyisyyteen. Teollisuusrakentamisen mahdollisesti ai-
heuttamat ympäristövaikutukset on huomioitava rakennuslupamenettelyssä.

Alue sijaitsee lähellä Someron keskustaa. Hyvällä kevyenliikenteen verkostolla ja joukko-
liikenteellä voidaan vähentää henkilöautolla liikkumisen määrää. Alueen sijainti, nykyinen
liikenneverkko ja kaavaratkaisu antavat tähän hyvät lähtökohdat. Kaikkiaan voidaan to-
deta, että liikenteen aiheuttamat päästöt muodostuvat mahdollisimman vähäiseksi, koska
alue sijaitsee keskustan läheisyydessä. Kaava mahdollistaa osaltaan hyvät edellytykset
kevyen liikenteen järjestämiselle ja liikkumiselle.

Alue sijaitsee kahden asemakaavoitetun teollisuusalueen välissä kantatien varressa. Näin
ollen alue täydentää tältä osin rakennettua lähiympäristöä. Alue ei ole varsinaisella tiiviillä
keskusta-alueella eikä se vaikuta sijainti, maastonmuodot ja lähialueen rakennettu ympä-
ristö huomioiden kaupunkikuvaan, rakennettuun ympäristöön tai maisemakuvaan.

5.5.5 Vaikutukset kuluttajiin

Kaava-alueen tonttitarjonta mahdollistaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran ja muun eri-
koiskaupan laajenemisen ja monipuolistumisen Somerolla.  Tämä vähentää kuluttajan
tarvetta asioida Someron ulkopuolella. Näin ollen ostosmatkat lyhenevät. Kaavan mah-
dollistavalla kaupalla ei kuitenkaan ole seudullista merkitystä, joten kaavan myötä esim.
liikenne muualta Somerolle ei lisäänny.

Kaavan myötä Someron alueelle tulee tonttitarjontaa tilaa vaativalle erikoistavan ja eri-
koiskaupalle. Tämä mahdollistaa uusien toimijoiden tulemisen Somerolle tai nykyisten toi-
mijoiden siirtymisen uudelle paikalle. Nykyiset Someron alueella olevat tilaa vaativat eri-
koistavaran kaupat ja muut erikoiskaupat sijaitsevat etupäässä keskustassa ja Palman
alueella eli lähellä kaava-aluetta. Kaupan fyysinen saavutettavuus ei oleellisesti muutu,
vaikka osa nykyisistä toimijoista muuttaisi uuteen paikkaan. Uudet toimijat taas sijoittuisi-
vat lähelle nykyisiä toimijoita, jolloin kokonaisuudessaan Someron alueen tilaa vaativan
erikoistavaran kaupan ja muun erikoiskaupan fyysinen saavutettavuus olisi hyvä.

5.5.6 Vaikutukset kauppaan

Kaava-alueen toteutumisen myötä Someron kaupallinen asema erikoistavarakaupan
osalta vahvistuisi. Erikoistavavarakaupan ostovoiman siirtymä Somerolta muualle on ny-
kyisin iso. Se tarkoittaa, että 45 % ostovoimasta siirtyy pois omasta kunnasta. Tätä siirty-
mää on mahdollista pienentää kaavan toteutumisen myötä. Vaikutus olisi kuitenkin paikal-
linen. Kaavalla ei ole seudullista merkitystä, vaan sen mahdollistamat kaupalliset palvelut
palvelevat somerolaisia.
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Kaava mahdollistaa uusien liikeyritysten toimijoiden tulemisen Somerolle. Tämä saattaa
listä myös kilpailua. Toisaalta uudet toimijat saattavat myös tuoda uusi palveluita, jolloin
kilpailutilanteessa ei tapahdu välttämättä muutoksia verrattuna nykyiseen. On myös huo-
mattava, että palveluiden mahdollisen paranemisen ja laajentumisen myötä ostovoiman
siirtymän vähenemisen myötä kauppaan käytettävää rahaa kaupungin alueella on enem-
män.

Kaavan toteutumisen seurauksena kaupanalalle tulee uusia työpaikkoja uusien toimijoi-
den tuottamana, mutta myös mahdollisesti olemassa olevien yritysten laajenemisen
myötä esim. ostovoiman siirtymien vähenemisen vaikutuksesta.

Liikerakentamisen korttelialuetta koskevilla kaavamääräyksillä ohjataan erikoiskauppaa
sen laatunsa puolesta siten, että alueelle ei rakenneta keskusta-alueelle kuuluvaa kaup-
paa ja että alueen kauppa tulisi tukemaan alueen paljon tilaa vaativaa erikoistavaran
kauppaa. Näin ollen kaavalla ei ole kielteistä vaikutusta keskustan alueeseen, vaan
kaava-alueen sijainti huomioiden kaava-alueen kaupan tarjonta ja keskustan tarjonta ja
palvelut tukevat toisiaan.

5.5.7 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen

Tonttien tarjonta kaupungin alueella
Kaavan myötä kaupungin yritystonttien tarjonta hyvien yhteyksien välittömässä läheisyy-
dessä paranee merkittävästi.

Työpaikat
Kaavan mahdollistaa osaltaan uusien yritysten tulemisen kaupunkiin. Tämä tukee kau-
pungin taloutta. Kaavalla osoitetaan neljä liikerakentamisen tonttia ja kuusi teollisuustont-
tia. Näin ollen alueelle tulee parhaimmillaan merkittävä määrä työpaikkoja. Näin ollen
kaava osaltaan vastaa merkittävästi kaupungin asettamaan väestötavoitteeseen.

Tulot ja kustannukset
Kaupunki saa tuloja tonttien myynnistä, kunnallistekniikan liittymismaksuista ja kiinteistö-
veroista sekä alueelle tulevien yritysten kunnalle maksamista yhteisöveroista.

Kustannuksia muodostuu alueen suunnittelusta, katujen ja kunnallistekniikan toteuttami-
sesta ja tonttien muodostamisesta. Alueen hyvä sijainti, tonttien määrä ja yhtenäinen ko-
konaisuus vaikuttavat siihen, että alueeseen tehdyt investoinnit on mahdollista saada ta-
kaisin nopeasti.

5.5.8 Vaikutukset maisemaan, luontoon ja taajamakuvaan

Alue on rakentamatonta peltoaluetta kantatien varressa kahden asemakaavoitetun yritys-
/ teollisuusalueen välissä.

Alueelta on tehty kaavan laadinnan alussa luontoselvitys. Sen mukaan alueella ei ole
luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilain mukaisia arvokkaita elinympäristöjä, eikä myöskään
uhanalaista tai lintu- tai luontodirektiivin lajistoa.

Läheltä katsottuna kaava ei vaikuta oleellisesti tienvarsinäkymiin tai maiseman kokonais-
kuvaan, sillä alue on jo nykyisellään yritys- ja teollisuushallien ympäröimä. Alueen voidaan
katsoa liittävän keskustan ja sen ympäristön teollisuusalueet sekä nykyisin näistä irrallaan
olevan Palman teollisuusalueen yhdeksi yhtenäiseksi alueeksi alueen läpi kulkevan Joki-
oistentien varressa.
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Maakuntakaavassa alue kuuluu laajaan kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärke-
ään alueeseen. Maakuntakaavan ko. alue ulottuu Someron keskustan alueen lisäksi maan-
teiden varsille. Kaava-alue sijoittuu Jokioistentien varteen keskustan ja sen ympäristön te-
ollisuusalueiden sekä Palman teollisuusalueen väliin muodostaen yhden kokonaisuuden.
Näin ollen kaavalla ei rikota tätä maakuntakaavan mukaista kokonaisuutta em. asiat sekä
alueen koko, maaston muodot, lähialueen maasto ja korkeuserot huomioiden. Edellä tode-
tun perusteella voidaan todeta, että kaava toteuttaa maakuntakaavan ko. aluetta koskevaa
suunnittelumääräystä. Suunnittelumääräys kuuluu seuraavasti:

- Suunnitelmine ja toimenpiteiden alueella tulee olla maiseman arvoja turvaa-
via ja edistäviä

- Rakentamisen tulee kohdistua aukeamien reunoille olevaan rakentamiseen
tukeutuen

- Suunnittelu- ja rakentamistoimenpitein tulee edistää peltojen, niittyjen ja avoi-
mien maisematilojen säilymistä

Taajamakuvan kannalta katsottuna voidaan todeta, että kaavoitettava alue sijoittuu kahden
yritysalueen väliin kantatie 52 varteen. Tältä osin voidaan todeta, että alue täydentää ra-
kennettua ympäristöä. Alue sijoittuu lähelle Someron keskustaa.

5.5.9 Muut vaikutukset

Kaavalla ei voida todeta olevan olennaisia vaikutuksia eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloi-
hin ja kulttuuriin.

5.5.10 Ympäristön häiriötekijät

Alue sijoittuu kahden yritys- / teollisuusalueen väliin kantatien varteen. Alueen läheisyy-
dessä on vähäisesti asuinrakentamista. Kaavan mukainen rakentaminen ei aiheuta ym-
päristöhäiriöitä verrattuna nykytilanteeseen. Teollisuusrakentamisen mahdollisesti aiheut-
tamat ympäristövaikutukset on huomioitava rakennuslupamenettelyssä.

5.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä. Mitään tavanomai-
sesta poikkeavia merkintöjä ja määräyksiä ei ole käytetty.

5.7 NIMISTÖ

Kaava-alueen nimistö perustuvat alueen nimistöön ja kaupungilta saatuihin ohjeisiin.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT

Rakentamista ohjaavat kaava-asiakirjat rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS

Alue toteutuu Someron kaupungin aikataulun ja tonttien kysynnän sekä alueelle tulevien
yritysten aikataulun mukaisesti.

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA

Kunta seuraa kaavan toteutusta rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.
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