YLEISKAAVAN LAADINTA JA KÄSITTELY

LIITE 1a

yleiskaavan oikeusvaiKuttelsuudesta päättäminen:

oikeusvaikutteinen 42§, oikeusvaikutukseton 45§
lyleiskaava vireille MRL 63§
rakennuskielto

toimenpiderajoitus
MRL 128§ mukaisesti tai ei

MRL 38§ mukaisesti tai ei

Iviranomaisneuvottelu kaavoitukseen ryhdyttäessä MRL 66§, MRA 18§

l
losallistumis-ja arviointisuunnitelma MRL 63§

I
kaavaluonnoksen laadinta

- sisältövaatimukset MRL 39§ ja määräykset MRL 41§
- esitystapa MRL40§, MRA 16§, MRA 17§
[vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa (laatimisvaiheen kuuleminen) MRL 62§

l

-T

kaavaehdotuksen
laadinta

osallisella mahdollisuus esittääympäristökeskukselle neuvottelua osallistumis-ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä MRL 64§

l kaupunginhallitus
nähtävillä olo vähintään 30 pv

lausuntopyynnöt

MRL65§, MRA19§

MRA20§

ilmoitusvelvollisuus MRA 19§ mukaisesti
Ijos kaava laaditaan suunnittelutarvealueelle

;MRL 72§ tai MRL 137§ mukaisesti

Imuistutukset

[lausunnot

Imuistutusten ja lausuntojen käsittely
Iviranomaisneuvottelu MRL 66§, MRA 18§
l lausuntojen ja muistutusten käsittely, tarkistukset kaavaan

l
l kaupunginhallitus hyväksyy

Ikaupunginvaltuusto hyväksyy MRL 37§
ilmoittaminen kaavan hyväk-

päätös nähtäville

symisestä MRL 67§, MRA 94 §

KunL63§, MRL188§

Imuutoksenhakumahdollisuusvalittamalla hallinto-oikeuteenMRL 188§,KunL |
[valituksen hylkääminen

[asian palauttaminen kaup. valt.

l

Imuutoksenhakumahdollisuus

korkeimpaan hallinto-oikeuteen

[valituksen hylkääminen

|asianpalauttaminenkunnanvalt. |

Ivoimaantulo, kuuluttaminen MRA 93 §

[kaavan lähettäminen tiedoksi viranomaisille MRA 95 §

ASEMAKAAVAN LAADINTA JA KÄSITTELY

LIITE 1 b

[kaavan vireilletulosta ilmoittaminen MRL63§
[osallistumis- ja arvointisuunnitelma MRL63§
tarvittaessa neuvottelu ympäristökeskuksen kanssa osallistumis-ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä MRL 64§
viranomaisneuvottelu kaavoitukseen ryhdyttäessä, jos kaava merkittävä

MRA 26§, MRL 66§
kaavaluonnoksen laadinta

- sisältövaatimukset MRL54§ ja selostus MRA 25§
- esitystapa 55§

vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa (laatimisvaiheen kuuleminen)

MRL 62§
l kaavaehdotuksen laadinta
osallisella mahdollisuus esittääympäristökeskukselle neuvottelua
osallistumis- ja an/iointisuunnitelman riittävyydestä MRL 64§

Ikaupunginhallitus
nähtävillä olo vähintään 30 pv
(vähäinen ak-muutos väh. 14 pv)

lausuntopyynnöt

MRA28§

MRL65§, MRA27§
ilmoitus kaava-alueen

muistutukset

lausunnot

maanomistajille 27§
viranomaisneuvottelu

tarvittaessa

muistutusten ja lausuntojen käsittely

MRA26§, MRL66§
kaavaehdotuksen laadinta: tarkistukset muistutusten ja lausuntojen perusteella
jos^lennaisia muutoksia: uusi nähtävillä olo tai osallisten kuuleminen MRA 32§

l kaavaehdotuksen laadinta
l kaupunginhallitus hyväksyy
kaupunginvaltuusto hyväksyy

MRL 52§
ilmoittaminen kaavan hyväksymisestä MRL 67§, MRA 94 §

päätös nähtäville

KunL63§, MRL188§

Imuutoksenhakumahdollisuus valittamalla hallinto-oikeuteen MRL 188§, KunL

[valituksen hylkääminen
Imuutoksenhakumahdollisuus

|asian palauttaminen kaupunginvaltuustoon

korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Ivalituksen hylkääminen

|asian palauttaminen kaupunginvaltuustoon

Ivoimaantulo, kuuluttaminen MRA 93 §
l kaavan lähettäminen tiedoksi viranomaisille MRA 95 §

RANTA-ASEMAKAAVAN LAADINTA JA KÄSITTELY

LIITE 1c

l kaavan vireilletulosta ilmoittaminen MRL63§
Imaanomistaja yhteydessä kaupunkiin MRL 74§
losallistumis-ja arvointisuunnitelma kaupungille MRL 63§
tarvittaessa neuvottelu ympäristökeskuksen kanssa
osallisumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä MRL 64§
kaupungin harkinta alueen tarkoituksenmukaisuudesta MRL 74§
kaavan laatijan pätevyyden toteaminen MRL 10§, MRA 3§

Iviranomaisneuvottelu kaavoitukseen ryhdyttäessä MRL 77 §, MRA 26§, 35§, 66 §
kaavaluonnoksen laadinta

- sisältövaatimukset MRL 54§
- erityiset sisältövaatimukset MRL 73§

Ivuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa (laatimisvaiheen kuuleminen) MRA 30§

l
kaavaehdotuksen laadinta

osallisella mahdollisuus esittää ymp. keskukselle
neuvottelua oas:n riittävyydestä MRL 64§

l kaavaehdotuksen saattaminen hyväksyttäväksi MRA 36§

jkaupunginhallitus
nähtävillä olo vähintään 30 pv
(vähäinen ak-muutos väh. 14 pv)

lausuntopyynnöt

MRA28§

MRL 65§, MRA 27§

l muistutukset

J

llausunnot

Imuistutusten ja lausuntojen käsittely
Iviranomaisneuvottelu tarvittaessa MRA 26§, MRL 66§
kaavaehdotuksen laadinta: tarkistukset muistutusten ja lausuntojen perusteella,
Jos olennaisia muutoksia, niin uusi nähtävillä olo tai osallisten kuuleminen MRA 32 §

Ikaupunginhallitus hyväksyy
Ikaupunglnvaltuusto hyväksyy MRL 52§
ilmoittaminen kaavan hyväk-

päätös nähtäville

symisestä MRL 67§. MRA 94 §

KunL63§, MRL188§

Imuutoksenhakumahdollisuus valittamalla hallinto-oikeuteen MRL 188§, KunL

Ivalituksen hylkääminen

J

[asian palauttaminen kaupunginvaltuustoon

Imuutoksenhakumahdollisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Ivoimaantulo,kuuluttaminen MRA93 §
l kaavan lähettäminen tiedoksi viranomaisille MRA 95 §

LIITE 2 a
Ote Salon Seudun maakuntakaavasta (Someron länsiosa)
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LIITE 2 b
Ote Salon Seudun maakuntakaavasta (Someron itäosa)

^E "~y^/

^
(3

K^

'^^y^^..

iy y^. J
'X-iT'^0^'
^
^^^
//'/& ''^\\" \\
yl ä^m^.

^jjir
[HSjJ"'Sll S''
^

^s^SS

\.

-s

"^ '^A i

""'

T^ t

S

iilM iilPP?£
»:/7. ^

R

t SlA S^

~^^ ^

\\

X)^
^'
^'

-<

. v^4^- .. -.. -.. Jr'\. -'
..'/-. -. -... -.. ;/

*«7/ ..'

^/y/

-*

'^y

_

LIITE 2c

Ote taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavasta

LIITE 2d
Ote Varsinais-SuomenTuulivoimavaihemaakuntakaavasta
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LIITE 3
Ajankohtaiset yleiskaavat
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LIITE 4a
Ajankohtaiset asemakaavat
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LIITE 4b

Ajankohtaiset asemakaavat
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LIITE 5

Arvio asumiseen varattujen tonttien / rakennuspaikkojen / määräalojen
riittävyydestä

Someron kaupungin omistamia, asuntotuotantoon varattuja, rakentamattomia tontteja
on seuraavasti (tiedot: 22. 11. 2018). Reaaliaikaiset tiedot kaavoituskatsausten välillä

on katsottavissa Someron kaupungin kotisivuilla osoitteessa:
httD://www. somero. fi/asuminen-ia-ymparisto/asuminen-ia-tontit/vapaat-tontit/

Alue:

Harju-Härkälä
Ihamäki

Pappilanpelto
Kohnamäki
Kohnamäki

1 tontti; AP; e=0, 25
5 tonttia; AO; e=0, 15-0, 25

1 tontti; AO; e=0,25
1 tontti; AP; e=0,25
7 tonttia; AO; e=0, 25

Haja-asutusaluella on kaupungin omistuksessa olevia, rakentamiseen soveltuvia
itsenäisiä kiinteistöjä tai määräaloja Häntälän (2 kpl), Terttilän (2 kpl), Vesanojan (1
kpl), Oinasjärven (1 kpl) sekä Mäyrämäen (11 kpl) Ja Jakkulan (6 kpl) kylissä. Hajaasutusalueella - asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa rakentaminen määräytyy maankäyttö- Ja rakennuslain sekä Someron kaupungin
rakennusjärjestyksen määräystenmukaisesti.
Yksityisessä omistuksessa on lisäksi Someron asemakaava-alueella useita kymmeniä
rakentamiskelpoisia, rakentamattomia rakennuspaikkoja kattaen käyttötarkoituksia
asuinkerrostaloista erillispientaloihin. Käytettävissä oleva tonttivaranto on kysyntään
nähden määrällisesti riittävä. Kaupungin omien tonttien tarjontaa pyritään hallitusti
monipuolistamaan.

Aikaisempina vuosina on Someron alueella myönnetty rakennuslupia uusille
rakennuksille
koko
Someron
alueella
seuraavasti
(tiedot:
Someron
ympäristölautakunnan(rakennusvalvonta) toimintakertomukset 2013-2017):
. Vuonna 2013:
. Vuonna 2014:

. Vuonna 2015:
. Vuonna 2016:
. Vuonna 2017:

11 erillispientaloa
6 erillispientaloa, 1 kerrostalo, 1 rivitalo
10 erillispientaloa
3 erillispientaloa
3 erillispientaloa

