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Työn tarkoitus

Salon asemanseudun tulevaisuuden ideointityö liittyy koko keskusta-
alueen osayleiskaavan laadintaan. Aseman ympäristön ja radan 
varren ns. brownfield kortteleissa on suuri kehittämisen potentiaali 
ja rakentamisen varanto. Tavoitteena on, että Salon kaupunki saisi 
mahdollisimman suuren edun raideliikenteen kehityksestä. Tarkaste-
lu perustuu siihen, että lähijunaliikenne käynnistyy rataosuudella ja 
Salo on yhtenä pysähdyspaikkana Turku-Helsinki-Pietari junayhtey-
delle. Toisaalta riittävät panostukset aseman ympäristössä perustele-
vat raideliikenteeseen laitettavia panostuksia.

Aseman ympäristölle asetettavat muutostavoitteet on nähtävä koko 
keskustan kehittymisen näkökulmasta. Uusien toimintojen ja raken-
tamisen on oltava tasapainossa koko ydinkeskustan kehitysvision 
kanssa. Tarkoituksena on tarjota jotakin lisää, eikä viedä olemas-
saolevalta edellytyksiä tai horjuttaa palvelutarjonnan tasapainoa. 

Osayleiskaavan suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaiseksi 
työkaluksi asemanseudun osalta nähtiin vaihtoehtojen laatiminen 
riittävän kattavalta alueelta. Vaihtoehdot edustavat erilaisia kehi-
tysskenaarioita ja niiden vaikutuksia koko ydinkeskustan kaupunki-
rakenteeseen. Tämän lisäksi on tarkoituksena löytää konkreettisia 
ratkaisuja siihen, miten asemanympäristö kehittyisi mielenkiintoise-
na, monipuolisena ja miellyttävänä kaupunkiympäristönä.

Kehittämisen teemoja

Koko keskusta-alueelle varataan huomattavia asuntorakentamisen 
mahdollisuuksia. Radan ympäristö on asuntorakentamisen kannalta 
haasteellista, mutta oiva keino muuttaa asemanympäristöä mielen-
kiintoiseksi ja miellyttäväksi keskustan osaksi, joka on myös saapu-
misportti Saloon. 

Asemanseudun palvelutason ja liikennemuotojen yhteistoiminta 
edellyttäisi matkakeskuksen toteuttamista. Matkakeskuksen kannalta 
olennaista on, laajennetaanko muita keskustapalveluja sen yhtey-
teen.

Kaupunkikuvallisesti asemanympäristö ja radan varsi on myös to-
dennäköisin ja sopivin paikka toteuttaa suurivolyymisiakin hankkeita 
ja sijoittaa toimintoja, joille ei muulla keskusta-alueella ole tilaa.

Koko keskusta-alueella liikenneväylien muuttaminen kaupunkimai-
semmiksi, viihtyisiksi ja eri liikkumismuotoja huomioivammiksi on 
nähty tärkeäksi. Katutilojen tämän kaltainen muutos vähentäisi myös 
asemanseudun eristäytymistä ydinkeskustasta ja kevyen liikenteen 
verkon kehittyminen kytkisi radan molempia puolia huomattavasti 
paremmin toisiinsa. Ylhäällä: tarkastelualue käsittää junaradan molemmat puolet. 

Salon nykyinen ydinkeskusta sijoittuu kuvassa oikeaan laitaan, 
jossa erottuvat suurina massoina nykyiset kauppakeskukset.
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Tulevaisuusskenaariotissa pyrittiin huomioimaan radan varren kehityksen 
lisäksi ydinkeskustan alueen osayleiskaavallisia suunnittelukysymyksiä. Vaih-
toehtoja laadittiin 3 eri painopistesuuntien havainnollistamiseksi.


