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Löydä paikkasi Salosta!
Salossa asuminen on väljää ja elinkustannukset edulliset
– meiltä saa omakotitalon samaan hintaan kuin Helsingistä yksiön.
Salon kaupunki sijaitsee Turun lähellä, ja pääkaupunkiseudullekin täältä on vain reilun tunnin ajomatka.
Tonttitarjontamme on monipuolinen, ja paikkoja
omalle kodille löytyy niin keskustan palveluiden
ääreltä kuin maaseutumiljööstäkin. Olemme myös
vapaa-ajanasukkaiden suosiossa.
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Teijon kansallispuisto, idylliset ruukkikylät, kartanot
sekä runsas kulttuuri- ja tapahtumatarjonta vetävät
puoleensa niin paikallisia kuin matkailijoitakin.
Myös luonnonystävät viihtyvät Salossa, sillä järvien
ja meren reunustamassa kaupungissamme on luonto
aina läsnä.

Lue vinkit Saloon muuttajalle: salo.fi/muuttajalle
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RAKENTAJAN SALO

Uusi rakennusjärjestys
edistää suunnitelmallista
rakentamista
Salossa tuli helmikuussa 2021 voimaan uusi
rakennusjärjestys.
Lain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys,
mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.
Rakennusjärjestyksen tarkoitus on edistää alueen suunnitelmallista
rakentamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä kulttuuri- ja luontoarvot huomioon ottaen.
Uuden rakennusjärjestyksen tuomia muutoksia on muun muassa
se, että asuin- ja lomarakennusten pihapiiriin kuuluvien pienempien rakennelmien ilmoitusmenettelystä on luovuttu. Rakennusjärjestykseen on myös lisätty maalämmön rakentamisen sijoitusmääräykset vähimmäisetäisyyksineen. Lisäksi rakennusjärjestyksestä
löytyvät uudet suunnittelutarvealueet, joille rakennettaessa tulee
tarvittaessa hakea suunnittelutarveratkaisu ennen varsinaisen
rakennusluvan hakemista.

Tutustu uudistuneeseen rakennusjärjestykseen
ja lue tarkemmat tiedot:
www

salo.fi/rakennusjarjestys

MYYNTI - HUOLTO - VARAOSAT

AURINKO- JA
SÄHKÖASENNUKSET
SEKÄ KORJAUKSET

Paranna aurinkovoimalasi omakäyttöosuutta
kulutuksenohjauksella ja akustolla jopa yli 50%

KYSY LISÄÄ!

Sähkökuja 2, Halikko p. 02 736 2244
www.huoltosahko.com
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Rakentaminen on luvanvaraista
Rakennusprojekti vaatii aina aikaa, ja se kannattaa suunnitella huolellisesti.
Rakentamista ohjaavat lainsäädäntö, kaavoitus ja
rakennusjärjestys. Lisäksi tulee ottaa huomioon muut
mahdolliset kuntakohtaiset säännöt. Hyvän suunnittelijan hankkiminen jo ennen tontin ostamista on
tärkeää ja säästää monesti sekä aikaa että rahaa, kun
asiat saadaan tehtyä kerralla oikein. Pätevä suunnittelija osaa ohjata myös sopivan rakennuspaikan valinnassa.

Rakennuslupaa haetaan
sähköisesti Lupapiste.fi-palvelussa.
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Rakennuslupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fipalvelussa. Jo ennen luvan hakemista kannattaa olla
yhteydessä kaupungin rakennusvalvontaan, joka
tarjoaa rakentajille neuvontaa Lupapisteen kautta.
Neuvontapyyntö voidaan tarvittaessa muuttaa hakemukseksi. Myös päätöksessä edellytetyt viranomaiskatselmukset suoritetaan Lupapisteen kautta. Hankkeen valmistuttua asiakirjat tallentuvat sähköiseen
arkistoon. Hakijan ja viranomaisen välinen yhteydenpito
käy sujuvasti Lupapisteessä keskustelukentän kautta.
Jokaiselle hankkeelle asetetaan lupakäsittelijä. Myös
hänen kanssaan toimiminen onnistuu kätevästi Lupapisteessä, jossa koko hakemusprosessi on sekä suunnittelijan että rakentajan nähtävissä.
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Ennen rakentamisen
aloittamista
Jo ennen kuin ryhdytään rakentamaan, on rakennusprojektilla oltava nimettynä ja hyväksyttynä vastaava
työnjohtaja. Myös KVV-työnjohtaja ja IV-työnjohtaja
tulee määritellä ennen töiden aloittamista.

Katso lisätiedot:
salo.fi/viranomaistarkastukset

Rakentamisen aikana on suoritettava rakennusluvan
ehtoina esitetyt katselmukset. Katselmukset tekee
katselmuksesta riippuen joko rakennusvalvontaviranomainen tai vastaava työnjohtaja.

Lupapiste Kauppa tarjoaa jo olemassa olevien kiinteistöjen rakennuspiirustuksia, joita tarvitaan muun muassa
kun suunnitellaan korjaus-, muutos- tai laajennusrakentamista tai jos suunnitteilla on kiinteistön myyminen.
www

Katso lisää: kauppa.lupapiste.fi

LÄMPÖÄ SALOSTA
www.warmos.fi

0400 599 229

vesa.tuominen@kisko.salonseutu.fi | www.kaivuutyo-tuominen.fi
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Salon tonttitarjonta on
monipuolinen. Halutessasi
voitkin asua niin meren kuin
järvenkin äärellä. Suomusjärven
tontit ovat vain noin 80 kilometrin
päässä pääkaupunkiseudulta.

Tontteja unelmien kodeille
Salossa voit asua halutessasi keskellä kaupunkia ja sen palveluita tai luonnon lähellä
puhtaassa maalaismaisemassa. Tonttivalikoimastamme löydät vaihtoehtoja omiin tarpeisiisi!
Salon kaupungilla on tällä hetkellä tarjolla yli 300
vapaasti varattavaa asuinrakennuksille tarkoitettua
tonttia niin kaupungin keskustan tuntumassa kuin
vanhojen kuntien taajamissakin.
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Tonttien myyntihinnat ja niihin sidotut vuosivuokrat
vaihtelevat alueittain. Aluksi tontti aina vuokrataan.
Kun tontin rakentamisvelvoite on täytetty, voi sen
ostaa omaksi.

Tutustu tonttitarjontaan: www.salo.fi/asuintontit

Tonttivaraus tehdään ensisijaisesti
karttapalvelun kautta. Sähköisen
varauksen tekemiseen tarvitaan sähköpostiosoite ja nettipankkitunnukset.
Jos sähköisen varauksen tekeminen
ei ole mahdollista, voi tontin varata
toimittamalla varauslomakkeen Halikon
virastotalolle osoitteeseen Hornintie
2-4, Halikko.
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Katso ajantasainen
varaustilanne:

www
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salo.fi/vapaat-tontit

Nettisivuillamme voit lukea muuttajien tarinoita, vertailla tontteja
ja tutustua eri alueisiin tarkempien esittelyiden kautta:
www.salo.fi/muuttajalle

SALON

PARVEKE- JA
TERASSILASITUS OY

Ota yhteyttä!

Terassilasitukset | parvekelasitukset | autotallin ovet
viherhuoneet | terassirungot | kaiteet | välitilanlasitukset ym

Pentti Laukkanen
gsm 0440 321 451 / fax. (02) 736 0668

Yhdystie 303, 25460 Kisko | Puh. 0400 745 181
www.lasitus.com | jukka.hellsten@kisko.salonseutu.fi

www.maansiirtoperala.fi
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Monipuoliset yritystontit
Salo tarjoaa yrityksille runsaan valikoiman monipuolisia sijoittumispaikkoja.
Salossa on vapaita yritystontteja sekä keskustan tuntumassa, Turku–Helsinki-moottoritien läheisyydessä
että perinteisten teollisuusalueiden yhteydessä.
Tonttien hinnat vaihtelevat sijainnin mukaan, ja niitä
voi sekä ostaa että vuokrata. Vuosivuokra on 6 %
tontin myyntihinnasta.

Salossa sijoitut keskeiselle paikalle
erinomaisten liikenneyhteyksien päähän
Suomen merkittävimmän kasvukeskuksen
ytimeen Turun ja Helsingin välissä.
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Tontit varataan ensin määräajaksi. Kun tontin
rakennusvelvoite on täytetty, voi varaaja vuokrata
tai ostaa tontin. Tontin koko voidaan räätälöidä
vastaamaan yrityksen tarpeita, ja tontteja on myös
mahdollista lohkoa eri tarkoituksiin.

Keskeisiä yritystonttialueitamme ovat muun
muassa Metsäjaanu, Riikki, Muurla, Perniö
ja Suomusjärvi.
Näiden lisäksi yksittäisiä yritystontteja on
tarjolla myös Perttelin Hähkänässä ja Kiikalassa.
Tarkemmat tiedot alueista ja niiden tonteista
löydät nettisivuilltamme. Yritystonttiosion
karttapalvelussa näkyy tontin käyttötarkoitus,
hintatiedot ja ajantasainen varaustilanne.

salo.fi/yritystontit

www

Kun löydät kiinnostavan tontin,
ota yhteyttä ja kysy lisää:
tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen,
puh. 02 778 5402

www.rakennusjärvi.fi

|

0400 823 252
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Tarvitsetko luvan?
Asema- ja ranta-asemakaavat sekä oikeusvaikutteiset yleiskaavat ohjaavat ensisijaisesti rakentamista. Rakennusjärjestys täydentää kaavoitusta ja ohjaa rakentamista kaavoittamattomilla
alueilla sekä määrittelee muun muassa toimenpideluvanvaraisten hankkeiden lupakynnyksen
kaupungin eri osa-alueilla.
Maisemaa muuttava puiden kaataminen on luvanvaraista asemakaava-alueilla, joillakin yleiskaava-alueilla ja
rakennuskieltoalueilla. Lupaa ei tarvita vaikutuksiltaan
vähäisiin toimenpiteisiin edellä mainituilla alueilla.
Laiturit eivät edellytä rakennusvalvontaviranomaisen
lupaa silloin, kun ne ovat kooltaan enintään 30 m2

www

Katso, mihin kaikkeen
lupa tarvitaan:

salo.fi/tarvitsetko-luvan
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ja ulottuvat enintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Yli 30 m2 tai yli 15 m rannasta ulottuva laituri
edellyttää toimenpideluvan hakemista.
Maanpinnalle asetettaville aurinkokeräimille tarvitaan
asemakaava- ja ranta-alueella toimenpidelupa, jos
kentän koko ylittää 20 m2. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille sijoitettaville keräimille tarvitaan kaikkialla toimenpidelupa, jos
kentän koko ylittää 100 m2.
Keskusta-alueella katujulkisivun puolelle kiinnitettävä
ilmalämpöpumppu tai lautasantenni vaatii toimenpideluvan.

Muista päivittää
jätevesijärjestelmä!

Muutoksen tekemiseen
tarvitaan asiantuntevan
jätevesisuunnittelijan apua.

Ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä tulee tarvittaessa uusia vastaamaan nykyistä
lainsäädäntöä. Velvoite koskee sekä pysyvää että vapaaajanasumista.
Muutosta ei tarvitse tehdä, jos jätevesimäärät ovat vähäisiä
tai jos järjestelmä on uusittu vuonna 2004 tai sen jälkeen
myönnetyn luvan perusteella. Käytännössä kantovesi
tarkoittaa sitä, että vesi kannetaan sisälle. Muutosluvat
käsittelee rakennusvalvonta.
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Lue lisää kiinteistökohtaisten
jätevesien käsittelystä:
salo.fi/jatevesi

TÄYDEN

PALVELUN
RAUTAKAUPPA
PALVELUKSESSANNE

Lämpimästi
tervetuloa
ammattilaistemme
palveltavaksi.
Suomeen suunniteltu,
Salossa valmistettu.
www.solarfinland.fi

Myllyojankatu 11, Salo
Arkisin 7-18 La 8-15,
Su 10-14
P. 040 306 6200
k-rauta.fi/passeli
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Rakennusvalvonnan yleinen sähköpostiosoite:
rakennusvalvonta@salo.fi
Rakentamista koskevat neuvontapyynnöt
lupapistepalvelun kautta: lupapiste.fi

Rakennusvalvonnan tarkemmat yhteystiedot
löytyvät Salon kaupungin nettisivuilta:
salo.fi/rakennusvalvonnan-yhteystiedot
Asiakkaita palvellaan puhelimitse, sähköpostitse
ja ajanvarauksella.

Rakennuspiirustusten arkistotilaukset
Lupapiste Kaupasta: kauppa.lupapiste.fi

Ajanvaraukset numeroista
02 778 2308 ja 02 778 2317

Palveluihimme kuuluvat kattoremontit, julkisivusaneeraukset, autotallit, kesämökit,
terassit, keittiöremontit, kylpyhuoneremontit ja huoneistoremontit laadukkaasti
tehtynä. Tilatessasi meiltä toteutuksen, voit olla varma urakan viimeistelystä,
ajantasaisuudesta ja järkevästä hinnoittelusta.
Kysy lisää!

040 545 8240

matti@rakennuspalveluoksanen.fi

Rakennuspalvelu
M. Oksanen Oy

www.rakennuspalveluoksanen.fi

• www.jssuomi.fi

Rakennuspalvelu M. Oksanen toteuttaa monipuolisesti
rakennus- ja remonttikohteet asiakkaan toiveen mukaan.

