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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

 

1.1 Tunnistetiedot 

 
 
 

Kaupunki:     Laitilan kaupunki 
 

Kaupunginosa:  419 Laitila 
 

Korttelit /Tilat:  Asemakaavan muutos koskee korttelin 609 tonttia 1 ja virkistys-
aluetta. 

  
Kaavan nimi:      Vanhan jätevedenpuhdistamon alueen asemakaavan muutos  

 
                                                                   
Kaavan laadituttaja :    Laitilan kaupunki 

Keskuskatu 30, PL 25, 
23801 Laitila 

                                                                       puh. 02-85011 
fax 02 856 790 

 
Yhteyshenkilöt: 
Maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso   
Tel.  02-8501 6302 
email:  mika.palmulaakso@laitila.fi 
 
Tekninen johtaja Mika Raula 
Tel 02-8501 6309 
email: mika.raula@laitila.fi 

 
 
                                         
      Kaavan laatija:     Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu 
    Sammatintie 6-8 D 33, 00550 Helsinki 
   Tel. 045-110 9193,  

email: nisu.anni@saunalahti.fi  
 
 
 
 
 
 

   Vireilletulokuulutus: 2.6.2017   
 

Laitilan kaupunginhallituksen hyväksyminen:  … 
 

Laitilan  kaupunginvaltuuston hyväksyminen:  … 
 

Voimaantulokuulutus: …. 
   



LAITILAN KAUPUNKI                                                                                                           KAAVASELOSTUS  
VANHAN  JÄTEVEDENPUHDISTAMON  ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVALUONNOS                    2.8.2017  
                                                               
                                                                                                                      

2(31) 
 

 
 
 
 

1.2 Sisällysluettelo 

 
1  PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ........................................................................................................................... 1 

1.1 Tunnistetiedot ........................................................................................................................................................... 1 
1.2 Sisällysluettelo .......................................................................................................................................................... 2 
1.3 Kaavan tarkoitus ....................................................................................................................................................... 3 
1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ....................................................................................................................... 3 
1.5 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista .................................................. 3 

2 TIIVISTELMÄ .............................................................................................................................................................. 4 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet ............................................................................................................................................. 4 
2.2 Asemakaava .............................................................................................................................................................. 4 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen ..................................................................................................................................... 4 

3 LÄHTÖKOHDAT ......................................................................................................................................................... 5 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista ............................................................................................................................. 5 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus ............................................................................................................................................ 5 
3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema .......................................................................................................................... 6 
3.1.3 Rakennettu ympäristö ...................................................................................................................................... 10 
3.1.4 Maanomistus .................................................................................................................................................... 17 

3.2 Suunnittelutilanne ................................................................................................................................................... 17 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ........................................................................ 17 

4  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET .................................................................................................. 21 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ............................................................................................................................ 21 
4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset ........................................................................................ 21 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö..................................................................................................................................... 22 

4.3.1 Osalliset ........................................................................................................................................................... 22 
4.3.2 Vireille tulo ...................................................................................................................................................... 22 
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely ...................................................................................................... 22 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö ........................................................................................................................................ 22 

4.4 Asemakaavan tavoitteet .......................................................................................................................................... 23 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet .......................................................................................................... 23 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden kuvaus .............................................................................................. 25 
4.5.1 Kaavaluonnos .................................................................................................................................................. 25 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS ..................................................................................................................................... 26 
5.1 Kaavan rakenne ...................................................................................................................................................... 26 

5.1.1 Mitoitus ............................................................................................................................................................ 26 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen  (Täydennetään) ............................................................. 26 
5.3 Aluevaraukset ......................................................................................................................................................... 26 

5.3.1 Korttelialueet ................................................................................................................................................... 26 
5.4 Kaavan vaikutukset ................................................................................................................................................. 27 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ........................................................................................................... 27 
5.4.2 Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön .................................................................................................... 29 
5.4.3  Sosiaaliset vaikutukset .................................................................................................................................... 29 

5.5 Ympäristön häiriötekijät ......................................................................................................................................... 29 
5.6 Kaavamerkinnät ja - määräykset ............................................................................................................................ 30 
5.7 Nimistö ................................................................................................................................................................... 31 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ................................................................................................................................. 31 
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat (täydennetään) ................................................................... 31 
6.2 Toteuttaminen ja ajoitus ......................................................................................................................................... 31 
6.3 Toteutuksen seuranta .............................................................................................................................................. 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAITILAN KAUPUNKI                                                                                                           KAAVASELOSTUS  
VANHAN  JÄTEVEDENPUHDISTAMON  ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVALUONNOS                    2.8.2017  
                                                               
                                                                                                                      

3(31) 
 

1.3 Kaavan tarkoitus 

Tavoitteena on muuttaa ja laatia asemakaavaa niin, että alueelle voidaan rakentaa asuinkerrostaloja. 
Laitilan kaupunginhallitus  on hyväksynyt kaupungin  ja  Sisco Oy:n välisen aiesopimuksen puukerros-
talojen rakentamisesta alueelle (KH 10.4.2017 § 108), kiinteistökaupan esisopimus on hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 15.5.2017 § 46. 
Sisco Oy rakentaa puukerrostaloja moduuli- ja elementtirakenteisina. Alustava kerroslukutavoite on 6 
kerrosta ja asuntojen lukumäärän tavoite 250 asuntoa. 

 
Asemakaavan muutos laaditaan uudelle päivitetylle ETRS-koordinaatiston pohjakartalle. Nykyinen 
Meijerin alueen asemakaava on vuodelta 2005.   
Suunnittelualue sijoittuu  valtakunnallisesti arvokkaan Untamala-Kodjalan maisema-alueen reunaan. 
 
Asemakaavan muutostyössä  kiinnitetään huomiota: 
- kerrostalorakentamisen sopimiseen valtatien 8 läheisyyteen  sekä valtakunnallisesti arvokkaan mai-

sema-alueen  ja keskustaajaman kohtaamisvyöhykkeelle. 
- Kerrostaloalueen asuinviihtyvyyteen, autopaikoituksen sijoitustapaan kaupunkikuvaan ja pihajär-

jestelyihin sopivalla tavalla. 
- Asumiseen liittyviin virkistysyhteyksiin ja –alueisiin. 
- Suunnittelussa otetaan huomioon valtatien 8 parantamissuunnitelmat, liikennesuunnittelu valtatien 

osalta käynnistyy kesän 2017 aikana. Lisäksi huomioidaan valtatien liikenteen aiheuttama melu. 
Suunnittelualueen lounaispuolella oleva telemasto tukiasemineen tullaan siirtämään toiseen paikkaan. 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 
 Liite 1 : Ote voimassa olevasta asemakaavasta 1:2000 (A4)  
 Liite 2:  Maastopoikkileikkaus  
 Liite 3 : Ympäristöselvitys 
 Liite 4 : Luontoselvitys 
 Liite 5:  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). 
 Liite 6 : Tilastolomake (Kaavaehdotusvaiheessa)       

1.5 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

Kaavoitus: 
 Vakka-Suomen seutukuntien maakuntakaava  (vahvistettu Ympäristöministeriössä 20.3.2013).   
 Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaehdotus 

24.4.2017. 
 Laitilan Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava (Voimaantulo  4.11.2009 ).  
 
Luonto: 
 Laitilan keskustan asemakaavan muutosalueiden (Niro, Hartikkala) luontoselvitys, Pohjanmaan 

Luontotieto 2008. 
 
Kulttuuriympäristö, maisema: 
 Kahdeksan kunnan maisemaselvitys, Vakka - Suomen seutukunta; Arkkitehtitoimisto Mars, 2003. 
 Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, ehdotus Satakunnan ja Varsinais-Suomen 

arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014; J. Alatalo, M. Nyman,  ELY-keskus raportteja 75/2014 
 Untamala-Kodjala –maisema-aluerajauksen tarkistus Wirvoitusjuomatehtaan ympäristössä, loka-

kuu 2012 Ramboll  Finland Oy. 
 
Liikenne 
 Laitilan liikenneverkkoselvitys, Sito Oy, 2011.  
 Valtatien 8 parantaminen Laitilan keskustan kohdalla, liikenteellinen selvitys, Tiehallinto/ Turun 

Tiepiiri, Ramboll Oy  2009 
 Valtatien 8 tiesuunnitelma; A-insinöörit Oy, Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012. 
 Valtatien 8 liikennejärjestelyt Laitilan kaupungin kohdalla, liikenteen ja maankäytön selvitys/  

Ramboll, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 Ympäristöarviointi; Golder Associates 6.4. 2017 
 Valtatien 8 tiesuunnitelmaan liittyvä meluselvitys;  A-insinöörit Oy, Varsinais-Suomen ELY-

keskus 2012. 



LAITILAN KAUPUNKI                                                                                                           KAAVASELOSTUS  
VANHAN  JÄTEVEDENPUHDISTAMON  ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVALUONNOS                    2.8.2017  
                                                               
                                                                                                                      

4(31) 
 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

 
Asemakaavan muutoksen laatiminen aloitettiin keväällä 2017 Laitilan kaupungin aloitteesta. Kaavoi-
tuksen vireille tulosta  ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman  nähtäville asettamisesta kuulutettiin 
2.6.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä kaupungin virallisella ilmoi-
tustaululla 2.6.2017  lähtien. 
Asemakaavan muutoksen vireilletulovaiheessa kaupunki järjesti yleisötilaisuuden 3.5.2017, jossa puu-
kerrostaloja rakentava Sisco Oy esitteli kerrostalosuunnitelmien alustavia luonnoksia.  
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 24.5.2017.  
Kaavaluonnos asetetaan kaupunginhallituksen  päätöksellä yleisesti nähtäville luonnosvaiheen kuule-
mista varten. 

2.2 Asemakaava 

 
Asemakaavan muutoksella muodostetaan: 
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-4), jolle saa sijoittaa liike-, työ- ja toimistotiloja. 
 Kerrostalon enimmäiskerrosluku on V(3/4), vesikaton ylin korkeusasema voi olla enintään +33,00 

m mpy. 
 Rakennusoikeutta kerrostalorakentamista varten muodostetaan 12 200 k-m², rakennusoikeutta ko-

ko korttelin autosuojia varten muodostetaan 4800k-m²ja virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia ja 
talousrakennuksia varten 500 k-m². 

 Kerrostalojen rakennusalan koillisosassa rakennuksen ulkoseinille on asetettu rakenteellinen ää-
neneristysvaatimus 30 dBA ja rakennusalan pohjois- ja itäsivulla 25 dBA. 

 autopaikoitus järjestetään Erik Sorolaisen tien puoleiselle tontin osalla (a-1, kerrosluku I) ja valta-
tien puoleiselle tontin osalle ( a-2 , kerrosluku II).  

 korttelialueen eteläosa varataan leikkiin ja oleskeluun (le). 
 Sirppujoen ranta-alue varataan istutettavaksi alueen osaksi (i-4), jolla tulee kasvaa myös puustoa. 

Joen ranta-aluetta voidaan muokata ja alueelle  saa  rakentaa virkistyskäyttöä palvelevia rakennuk-
sia, kerrosluku enintään II. 

 korttelialueesta osa sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (my). 
 Korttelialueen eteläosaan on varattu johtokatualuetta maanalaisille runkojohdoille (vesi+viemäri). 
 Kaavateknisistä syistä kaavamuutoksella muodostetaan hieman yleisen tien aluetta (LT) ja Erik 

Sorolaisen tien katualuetta. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen     

 
Asemakaava voidaan toteuttaa kaavan tultua lain voimaiseksi. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
                       
 

   
 

Suunnittelualue käsittää vanhan jätevedenpuhdistamon alueen sekä sen pohjoispuolella olevan puisto-
alueen.  Suunnittelualue rajoittuu lännessä Sirppujokeen,  pohjoisessa valtatiehen, idässä Erik Sorolai-
sen tiehen ja eteläpuolella saman korttelin tontteihin 2-4.  
Alueella on käytöstä pois jääneitä jätevedenpuhdistamon rakennuksia ja rakenteita, rakennusten ja 
Sirppujoen välinen alue  kasvaa pajupusikkoa. Alueella on myös jätelajittelupiste. 
Puhdistamon alueen pohjoispuolella,  korkean kuusiaidan erottamana, on  puistoalue, jossa on mattojen 
pesupaikka  kuivaustelineineen. Puistoalueen nurmikko on hoidettu ja puusto on täysikasvuista,  pää-
asiassa koivua.  
Puhdistamon lounaispuolella on 76 m korkea telemasto tukiasemineen  (Laitilan Puhelin osk) sekä yksi 
pienehkö teollisuushalli, jossa toimii automaalaamoliike Värix Ky.  
 

 
 
 

Suunnittelualueen  sijainti suhteessa taajamakeskustaan. 

Kaavamuutosalue rajattuna ilmakuvassa. (Kuva Laitilan kaupunki). 
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Päivitysinventoinnissa ehdotettu maisema-
alueen uusi raja violetilla viivalla, vanha raja 
keltaisella. (Karttaote: www.ely-keskus.fi). 

3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema 

 
Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan Untamala- Kodjalan  (päivityksessä nimi Laitilan 
lakeus)  maisema-alueen  reunassa. Maisema-alueen rajausta on päivitysinventoinnin yhteydessä 
muutettu taajaman kohdalla kauemmas länteen 
siten, että sahan alue ei sisälly maisema-
alueeseen ja suunniteltavan alueen kohdalla 
maisema-alue rajautuu Sirppujokeen ja 
Poukantiehen. Valtakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden päivitysinventointi tulee 
voimaan valtioneuvoston päätöksen jälkeen.  

 

 

 

 
 
 
Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ominaispiirteitä: 
Maisemakuva: näkymät ja maisematilat:  Maisema-alue on suurimmaksi osaksi avointa viljelymaise-
maa, jota rytmittävät ja rajaavat tasaisesta maastosta hieman ylemmäksi nousevat  metsäiset saarekkeet.  
Maisema-alueen rakennuskanta sijoittuu näille saarekkeille. Entinen Valkojärven alue hahmottuu 
isoimpana avoimena tilana, muutoin pellot ovat saarekkeiden täplittämiä. Maisema-alueella avautuu  
pitkiä  näkymiä ja paikoitellen näkymät  katkeavat em. saarekkeisiin, myös Laitilanharju rajaa näkymiä 
molemmilta puoliltaan. 
Maaperä: Peltoaltaan maaperä on  savea ja liejusavea, suoalueet turvetta ja liejua. Osa peltoaltaasta on 
ollut muinoin merenlahtea, joka maan kohoamisen seurauksena kuroutui Valkojärveksi ja Sirppujoeksi. 
Valkojärvi kuivatettiin useassa vaiheessa 1950-lukuun  mennessä. Myös Hankerajärvi ja Ruotjärvi kui-
vatettiin. Nykyinen salaojitettu viljelyalueitten kokonaisuus koostuu siis osaksi entisistä järven pohjista. 
Peltoaltaasta ylemmäs erottautuvat metsäiset kumpareet ovat maaperältään moreenia tai kalliota ja pel-
toaltaan halkaiseva harjujono on maaperältään hiekkaa. 

 

 
 
Moreenisaarekkeille rakennetut, pääasiassa maatalouteen liittyvät rakennukset rajaavat paikoitellen 
maisematilaa ja sopivat kylä- ja viljelymaiseman luonteeseen.  Keskustaajaman länsireunaan on raken-
nettu  mm. tuotantolaitoksia, ne poikkeavat perinteisestä rakennuskannasta kokonsa, ulkonäkönsä ja 
maisemarakenteellisen sijoittumisensa puolesta. Tuotantolaitosten varastointialueet ovat usein epäsiiste-
jä (Ramboll 2012). 
 
 
 

 

Laitilan maaperä. Oikealla Laitilan maiseman ominaispiirteet. (Vakka-Suomen maisemaselvitys/Arkk.tsto Mars) 
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Suunnittelualueen ja lähiympäristön maiseman ominaispiirteitä: 
 
Maisemarakenne  
Laitilan keskusta sijaitsee laajan peltoaltaan reunalla, harjun leveimmällä kohdalla. Maaston tasoerot 
ovat suhteellisen pienet. Ydinkeskustan sekä Hartikkalan alueella maasto nousee +20 m mpy korkeus-
tason yläpuolelle. Sirppujoen lähellä maasto on +11 - +12 m mpy.  Maaperä Sirppujoen lähialueilla on 
hienorakeista liejusavikkoa (LjSa) (GTK).  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vesisuhteet 
Alue kuuluu Malvonjoen valuma-alueeseen.  
Sirppujoki on maakunnallisesti arvokas  vesistökohde, se muodostaa sivuojineen Laitilan pintavesiver-
koston. Keskustan kohdalla Sirppujoki on suoraviivainen Valkojärven kuivatustöistä johtuen, suunnitte-
lualueen kohdalla olevaa joen uomaa on vielä suoristettu 1980-luvulla jätevedenpuhdistamon rakenta-
misen jälkeen kauemmas puhdistamon rakenteista. Sirppujoki ei näy lähimaisemassa. Poukantien koh-
dalla joen uoma mutkittelee ja rantapenkat ovat siinä kohden jyrkät. 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ote maaperäkartasta ( GTK, maankamara.fi) Alueet, jossa maasto nousee +20 korkeustason ylä-
puolelle Laitilan keskustassa.

Malvonjoen valuma-
aluetta 

Sirppujoen keski-
osan valuma-aluetta 

Vedenjakaja 

Suunniteltava alue on Malvonjoen valuma-
alueella, vedenjakaja sijoittuu Poukantien suuntai-
sesti suunnittelualueen eteläpuolelle.  
(www.paikkatietoikkuna.fi).

Sirppujoen rantapenkat joen mutkassa, 
Poukantien kohdilla. Kuva Ramboll 2012. 
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Ilmasto, tuulisuus  
- Vallitseva tuulensuunta on lounaasta.  
- Laajat peltoaukeat lisäävät tuulisuutta. 

 
Kasvillisuus: Valtatien vieressä olevalla matonpesupaikan alueella kasvaa koivuja ja nurmialueet on 
hoidettuja, aluetta reunustaa etelään kuusirivi. Puhdistamon ranta-alue kasvaa pajupensaita, kasvillisuu-
den ilme on epämääräinen. 
 
Maiseman/ luonnon historialliset ominaispiirteet:   Sirppujoen ranta-alueet ovat olleet pitkään maata-
louskäytössä; ensin niittyviljelyssä ja tämän jälkeen, viimeistään 1900-luvun alkupuolelta lähtien pelto-
viljelyssä. Valtatie rakennettiin 1956-61.  Vanhan päätieyhteyden; Keskuskadun - Meijerintien liittymi-
nen valtatiehen katkaistiin v. 1979. Tämän jälkeen rakennettiin Erik Sorolaisen tien ensimmäinen osuus 
ja vähitellen rakentaminen valtatien eteläpuolella lisääntyi. Erik Sorolaisen tie korvasi vanhaa päätieyh-
teyttä Meijerintietä kun Meijerintien liittyminen katkaistiin myös  kantatiehen v. 1979. 
 
Maisemakuva, maisematilan rajautuminen, näkymät 

 
 

Avoimesta viljelymaisemasta erottuu puustoi-
sia saarekkeita. Saarekkeiden ehjä kasvillisuu-
den muodostama reuna rajaa maisematilaa ja 
antaa osaltaan maisema-alueelle luonteen.  
Maisema-alueella maatalousrakennukset sijoit-
tuvat moreenisaarekkeille ja osa niistä rajaa 
maisematilaa. 

 
Suunnittelualueen kohdalla Sirppujoen reunus-
kasvillisuus muodostaa jäsentymättömän reu-
nan taajaman ja maisema-alueen rajalle. Joki ei 
näy maisemassa.  
Sahan tuotantorakennukset muodostavat teknis-
tä maisemakuvaa. 
Kirkko ja kellotorni sekä Laessaaren kappeli 
ovat tärkeitä maisemallisia kiintopisteitä. 

 
 

 
 
 

 
Näkymät: Maisema-alueen suunnasta tärkein näkymälinja avautuu valtatieltä Rauman suunnasta tulta-
essa. Myös näkymä Salontieltä sekä Luhdantieltä ovat tärkeitä, mutta näkymälinjat eivät ole niin avoi-
mia. Taajaman sisällä tärkeimmät näkymät avautuvat Kaukolantieltä ja Erik Sorolaisen tieltä. Tulevai-
suudessa myös valtatien eritasoristeyksistä on niiden korkotason vuoksi näkymäyhteys entiselle Puhdis-
tamon alueelle. (Yllä oleva kartta Ramboll 2012). 

 
 

Luontoselvitys (Laitilan keskustan asemakaavan muutosalueiden (Niro, Hartikkala) luontoselvitys, 
Pohjanmaan Luontotieto 2008. 
Selvitysalueeseen kuuluu mm. viljelyksessä olevaa, salaojitettua peltoa, jätevedenpuhdistamon ja puhe-
linlaitoksen ympäristön joutomaata.  Sirppujoen jyrkähköt rannat ja perkauksessa syntyneet rantapenkat 
ovat pusikoituneet lähes läpipääsemättömiksi. Jokiranta on vaikeakulkuista eikä vesi näy lähimaisemas-
sa. Varsinaista rantalehtoa ei esiinny. Alueella ei havaittu lepakoita. Selvitysalueella ei esiinny luon-
nonsuojelulain, metsälain tai vesilain suojelemia luontotyyppejä, jotka olisi huomioitava kaavassa. Pe-
simälinnustossa ei havaittu uhanalaisia lajeja. Pesimälinnusto: Alueen pesimälinnusto on esitetty luon-
toselvityksen liitteessä 2. Silmälläpidettävistä, taantuneista lajeista esiintyy pensastasku, kivitasku ja 
varpunen. Pensastasku viihtyy avo-ojien varsilla ja kivitasku teollisuusalueiden reunamilla yhdessä 
hempon kanssa. Varpunen pesii Laitilassa vielä kohtalaisen yleisenä pensasaidoissa ja teollisuusraken-
nuksissa. Pikkuvarpunen pesii sekin yleisenä katulamppujen kuvuissa 

 
 
 
 

Silhuettinäkymä 
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Yhteenveto maiseman ominaispiirteistä: 

 

 
 
 
 
 
 
 
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tärkeä  näkymäl in ja .  P i t kään  ku l t tuur ih is tor iaan  perus tuva  yh teys  k i rkon  ja  
en t i sen  Ant t i lan  päärakennuksen  sekä kappe l in  vä l i l l ä  on hava i t tav issa  tänä 
pä ivänä  v isuaa l i sena  yhtey tenä.   
 
Näkymäl in jaan  l i i t t yvä t  ku l t tuur ih is tor ia l l i ses t i  merk i t tävä t  rakennukse t .  
 
Merk i t tävä  näkymäyhteys Puhd is tamon a luee l le .   
 
O lemassa o leva  eh jä  ma isemal l inen  ra jaus .  

 
Ku l t tuur ih is to r ia l l i sest i  merk i t täv imp iä  rakennuks ia  läh iympär is tössä .  
 
H is to r ia l l inen  t ie .   
 
S i rppu jok i  
 
 

Avoin maisematila koostuu viljellyistä pelloista,  peltojen keskellä virtaavasta joesta sekä tiestöstä. Histo-
rialliset tielinjaukset merkitty ruskealla katkoviivalla. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
- Meijerin alueella on tällä hetkellä ainoastaan omakotiasutusta Meijerintien varrella. Meijerin alue 

on muuttuvaa, ydinkeskustaan olennaisesti liittyvää aluetta. 
 

Yhdyskuntarakenne 
- Laitila on hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä; linja-autoliikenteen kaukolinjavuorot liikennöivät  

kantatiellä ja valtatiellä. Paikallinen julkinen liikenne koostuu pääosin koulukuljetusliikenteestä. 
- Suunnittelualue sijaitsee keskustan aktiivisen maankäytön alueella (vaihemaak.kaava) 
- Valtatien eteläpuoli on rakenteeltaan työpaikka-aluetta, mutta alue on muuttumassa, kaupunki on ke-

hittämässä mm. vanhan osuusmeijerin ympäristöä julkisen palvelun alueena. 
- Meijerin alue on  vesi- ja viemärilaitoksen verkoston toiminta-aluetta.   
- Alue sijaitsee keskustan jalankulkuverkostossa. ( Erik Sorolaisen tie ei ole koko pituudeltaan varustet-

tu kevyen liikenteen väylällä). 

Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 
- Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämä on vilkastunut merkittävästi, mikä on johtanut asuntopu-

laan mm. Uudenkaupungin alueella. Laitilan työpaikkaomavaraisuus on hyvällä tasolla. 
- Laitila sijaitsee edullisesti Uudenkaupungin ja Rauman työpaikkoihin nähden. Etäisyys Uuteenkau-

punkiin on n. 18 km ja  Raumalle 30 km. 

Kylä/taajamakuva (ks. Maastoleikkaukset Liite 2) 
- Meijerin alue on kehittynyt työpaikka-alueeksi 1980-luvun jälkeen. Taajamakuva on paikoitellen jä-

sentymätön, alueella on hallimaisia tuotanto- ja varastorakennuksia sekä laajoja huoltopihoja. 
- Suunnittelualue sijaitsee Sirppujoen rannalla,  keskeisessä näkymäkohdassa tultaessa valtatietä Rau-

man suunnasta. Tällä hetkellä matalat puhdistamon rakennukset ja rakenteet eivät näy tiemaisemassa, 
myöskään joki ei erotu maisemassa muuten kuin sitä reunustavan pusikon ansiosta. 

- Keskustan maisemallinen kiintopiste on kirkko (kirkon katon harja +46,84 mmpy) kellotapuleineen, 
myös vesitorni (+ 63 mmpy)  nousee keskustan silhuetissa tunnusomaiseksi kiintopisteeksi. Nykyiset 
kerrostalot ovat enintään 5-kerroksisia, niiden ylin kattokorko vaihtelee välillä  n. +32 –  +34 mmpy . 

 
 
 

 
 

Asuminen 
- Uudenkaupungin alueella on asuntopulaa.  
- Taajama-asutusta on keskustan kaikissa lohkoissa, mutta kerrostalorakentaminen painottuu eniten val-

tatien pohjoispuolelle, ydinkeskustan alueelle ja siinä etenkin Kaukolantien lähiympäristöön.  Myös 
Ilomäen alueella kantatien itäpuolella on muutamia kerrostaloja. Kerrostalot ovat korkeintaan  5 -
kerroksisia. 

- Suunnittelualuetta lähinnä oleva asutus on omakotiasustusta Meijerintien varrella sekä Sirppujoen 
länsipuolella Laessaaren asuinalueella. 

Virkistys  
- Meijerin alueella on yksi keskeinen puistoalue entisen osuusmeijerin lähellä, alue on kunnostettu  las-

ten leikkipuistoksi. 
- Sirppujoki on keskeinen virkistyselementti. Joessa on järjestetty tapahtumia mm. Sirppujokilasku ke-

väisin.  Joen rannoille ei ole toteutettuna erityisiä virkistysreittejä. 
- Keskustassa koulujen lähiympäristössä on monitoimi-, jää- ja uimahallit sekä urheilu- ja pesäpallo-

kenttä. 
- Kevyen liikenteen yhteydet keskustan suuntaan kahden alikulun kautta (Erik Sorolaisen tie, Meijerin-

tie). 
- Nykyinen suunnittelualueen pohjoisosassa oleva  mattojen pesupaikka siirretään muualle.   

 

Maastoleikkaus kuvaa suunnittelualueen suhtautumista keskiaikaisen kivikirkon lähiympäristöön. Leikkaus on Kaukolantien kohdalta kohti itää. 
Vasemmalla kirkko ja nykyisiä Kaukolantien kerrostaloja . Oikeassa reunassa valtatie (+14,7) ja  Puhdistamon alue (+12,00), Sirppujoen 
veden pinta on n. tasossa +9,8. 

Terveyskeskus                          Valtatie      Puhdistamon alue 
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Liikenneverkko  
Teiden hallinnollinen luokitus: Valtatiet: Valtatie 8, yhdystiet: Salontie (12489). 
Nopeusrajoitukset: Valtatiellä on 60 km/h nopeusrajoitus, joka nousee 80 km/h heti Salontien liittymän 
jälkeen Rauman suuntaan mentäessä. Taajaman katuverkostolla yleisesti 30 - 40 km/h. 
 
Julkinen liikenne: 
Laitilasta on hyvät linja-autoliikenneyhteydet Turkuun ( matka-aika 1h), Raumalle ( matka-aika 35 
min) ja Uuteenkaupunkiin  ( matka-aika 30 min) . Matkahuolto on Kaukolantien ja Vihtorinkadun ris-
teyksessä. Valtatien eritasoristeysjärjestelyt  saattavat aiheuttaa matkahuollon siirtämisen eteläisen eri-
tasoristeyksen lähistölle, myös kaukoliikenteen bussipysäkit valtatien varrelta Sirppujoen luota poistu-
vat valtatien eritasoristeyksien  toteutuessa. 
 
Valtatien parantamissuunnitelmat: 
Laitilan keskustan kohdalla olevan Valtatien 8 liikennesuunnittelutyö käynnistyy kesällä 2017. Tätä ai-
kaisemmin valtatien 8 parantamisesta Laitilan keskustan kohdalla on laadittu: 
- Liikenteellinen selvitys vuonna 2009 (Ramboll) ,  jolla päivitettiin 1990-luvun yleissuunnitelmaa. 
- Valtatien tiesuunnitelma v.2012  ja siihen liittyvä ympäristösuunnitelma sekä meluselvitys (A-

insinöörit Oy). Tiesuunnitelman toteuttaminen arvioitiin lopulta liian kalliiksi, jonka takia sitä ei 
hyväksytty.   

- Vuonna 2015 laadittiin liikenteellinen ja maankäytön selvitys (Ramboll). Selvityksen tuloksena  
jatkosuunnittelun pohjaksi ehdotettiin liikenneratkaisua, jossa: 

o Kantatien 43 ja valtatien 8 eritasoristeys toteutettaisiin kiertoeritasoliittymänä. 
o Kaukolantien- Erik-Sorolaisen tien ja valtatien risteykseen toteutettaisiin risteyssilta (ei 

eritasoristeystä). Salontien liittymä valtatiehen katkaistaan ja Salontie liitetään Erik Soro-
laisen tiehen (ks. kuva alla). 

o Risteyssilta Meijerintieltä Keskustielle. 
o Garpintie säilyy nykyisellä paikallaan. Garpintien - Kantatien –Pilppulantien risteys varus-

tetaan kiertoliittymällä. 
o Erik Sorolaisen tien ja kantatien risteys varustetaan kiertoliittymällä. 
o Ilomäen risteysiltaa ei toteuteta. 

 

  
         
 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

Jatkokehittelyn pohjaksi v. 2015 valittu suunnitelmavaihtoehto. Suunnitelmapiirroksen mukaan Erik 
Sorolaisen tien, Kaukolantien ja valtatien risteys varustettaisiin risteyssillalla, ilman valtatien ramppe-
ja. Salontie yhdistettäisiin Erik Sorolaisen tiehen. (Ote vuonna 2015 laaditusta selvityksestä ; Ram-
boll Oy). 
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Salontien yhdistäminen Erik Sorolaisen tiehen, vaihtoehtoja: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Liikenne ja paikoitus suunnittelualueella: 
- Suunnittelualueelle voidaan järjestää tonttiliittymä Erik Sorolaisen tien kautta, huomioiden Erik 

Sorolaisen tien rooli keskustan yhtenä pääkatuna ja valtatien eritasoristeysjärjestelyt. Alueelle on 
tällä hetkellä kaksi liittymää; mattolaiturille ja puhdistamolle. 

- Paikoitus: Autopaikkoja järjestetään 1 AP/ asunto.   
- Maasto on alavaa, joten maanalaisia paikoitusjärjestelyjä ei ole otollista rakentaa. 

Kevyen liikenteen yhteydet 
Erik Sorolaisen tien alkuosa ja Poukantie  Erik Sorolaisen tien risteyksestä itään on varustettu kevyen 
liikenteen väylällä 

 
 

Luonnos, jossa Salontie yhdistettäisiin Poukantiehen.  Valtatien eritasoristeyksen vaatima tila 
silmukkarampein ratkaistuna (Vuoden 2012  tiesuunnitelman pohjalta). 
 

Luonnos kuten edellä, mutta valtatien risteyssilta varustettaisiin ainoastaan pohjoisen suunnan 
rampeilla. 
 



LAITILAN KAUPUNKI                                                                                                           KAAVASELOSTUS  
VANHAN  JÄTEVEDENPUHDISTAMON  ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVALUONNOS                    2.8.2017  
                                                               
                                                                                                                      

13(31) 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Meijerin alueen varhaisin rakennuskanta sijoittuu nykyisen Meijerintien (entisen Uudenkaupungintien) 
yhteyteen. 1900-luvun alussa alueelle perustettiin osuusmeijeri ja 1920-luvulla meijerin yhteyteen ra-
kennettiin myös sikala sekä osuusteurastamo. Meijeritoiminta loppui 1980. 
Valtatie rakennettiin 1950-luvulla, mutta vasta paljon myöhemmin 1970-luvun alussa valtatien etelä-
puolelle perustettiin jätevedenpuhdistamo ja sen jälkeen rakennettiin Erik Sorolaisen tien alkuosa ja sen 
myötä ensimmäiset teollisuus/työpaikkahallit.   

 
Laitilan  jätevedenpuhdistamo rakennettiin vv. 1969-1970, toiminta alkoi v. 1970.  Alueella on kaksi 
betonirakenteista avointa rengaskanava-allasta, selkeyttämöallas rakennuksineen sekä lietteen käsittely-
rakennus, jossa on betonirakenteisia altaita ja kuivaintiloja sekä huoltotiloja. Suunnittelualueen lounais-
kulmassa on telemasto, varastorakennus ja Erik Sorolaisen tien ja Poukantien kulmassa automaalaamo. 

 
 

Muinaisjäännökset  
Alueelta tai lähiympäristöstä ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinais-
jäännöksiä. (Lähteet: Laitilan keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava, lounaispaikka.fi). 

 
 

Keskustan rakennuskannan kerroksellisuut-
ta kuvaava kartta, säilyneet rakennukset ja 
tiestö 1980-luvulle saakka. Tunnuksella A 
merkityt rakennukset on purettu. 

A 

A 
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Ympäristönsuojelu, ympäristöhäiriöt 
 

Melu: Suunnittelualueen reuna-alueet altistuvat sekä valtatien 8 että Erik Sorolaisen tien liikenteen me-
lulle. Melutaso ja melualueiden laajuus tulevat riippumaan Valtatien pohjoisen (P) eritasoristeyksen 
ratkaisusta sekä siitä kuinka paljon  Erik Sorolaisen tien rooli keskustan pääkatuna tulee painottumaan 
tasoliittymien poistuttua valtatieltä. 
 

                              
 

                        
 

    
 
 

 
Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 mukaiset melutason oh-
jearvot: 
Ulkona:                                                                           LAeq, klo 7‐22       LAeq, klo 22‐7 

 
 
 
 
 
 

 
1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. 
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon 

havainnointiin yöllä. 
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden 

ohjearvoja. 
 
 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamis-
sa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja 
oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 
 

45 -50 dB  1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalu- 
eet, taajamien ulkopuoliset virkistysalueet ja 
luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB   3) 4) 

Meluvyöhykkeet  nykytilanteessa, päiväaikainen 
melutaso (klo 7-22)  v. 2011.  (A-insinöörit oy 2012) 
 

Meluvyöhykkeet  nykytilanteessa yöaikaan 
(klo 22-7) v. 2011.  (A-ins. 2012) 

Ennuste v. 2030: Meluvyöhykkeet,  päiväai-
kainen melutaso (klo 7-22). (A-ins. 2012) 
 

Ennuste v. 2030: Meluvyöhykkeet,  yöaikainen 
melutaso (klo 7-22). (A-ins.  2012) 
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      Sisällä:                                                                        LAeq, klo 7‐22            LAeq, klo 22‐7 
 
 

 
 
 
Saastuneet maa-alueet 
Entisen jätevedenpuhdistamon alue sekä maalaamo Varjosen kiinteistö on merkitty Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen pilaantuneiden maa-ainesten tietojärjestelmiin. Kaupunki on teettänyt selvityksen 
maaperän pilaantuneisuudesta entisen jätevedenpuhdistamon alueella (Ympäristöselvitys 6.4.2017; 
Golder Associates). Selvityksen mukaan: 
Ympäristöteknisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kiinteistöllä sijainneen käytöstä poistetun jä-
tevedenpuhdistamon ympäristön ja kohteen varastoalueena toimineen alueen maaperän ympäristötek-
nistä tilaa. 
Tutkimuksesta tehdyt johtopäätökset:   
Tutkimuksen yhteydessä otettiin yhteensä 35 maanäytettä 11 tutkimuspisteestä. Tutkimukset kohdistet-
tiin tilaajan kanssa sovitun tutkimusohjelman mukaisesti. Yhdessä näytteessä todettiin lievästi kohonnut 
lyijypitoisuus, joka ylitti VNa 214/2007 kynnysarvon. 
Viitearvovertailun perusteella (vertailu VNa 214/2007 alempiin ohjearvoihin) tutkimuspisteiden alueen 
maaperää ei luokitella pilaantuneeksi ja eikä näin ollen ole maaperän kunnostustarvetta. Tutkimuspis-
teitä ei tehty rakennusten tai rakenteiden alueelle. Mikäli myöhemmin rakennusten purun jälkeen tai nyt 
tutkimattomilla alueilla tehtävien kaivutöiden yhteydessä epäillään maaperä pilaantuneeksi, tulee maa-
perän pilaantuneisuus tarkistettavaksi niiltä osin. Mahdolliset tarvittavat toimenpiteet pitoisuudet huo-
mioiden. 
Mikäli tutkimuspisteen S2 alueella (lyijyn kynnysarvon ylittyi) on tarve kaivaa ja poistaa maa-aineksia, 
tulee massojen sijoittamisesta sopia Laitilan kaupungin ympäristöviranomaisen kanssa. Yleisesti pitoi-
suustasoltaan kynnysarvon ja alemman ohjearvon välinen maa-aines voidaan sijoittaa luvalliselle 
maankaatopaikalle. 
 
 
Tulviminen, alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet 
Sirppujoki on viimeksi tulvinut v. 2011 keväällä. Tulvimista on tämän jälkeen ennaltaehkäisty perkaa-
malla jokea sekä  poistamalla rantapenkkojen pusikoita (Rantapenkan pensaat  ovat hidastaneet veden 
virtausta). Sirppujoen kunnosta huolehtii Sirppujoen järjestely-yhtiö.   
              
Suunnittelualueella alin suositeltava rakentamiskorkeus 
on tasossa +12,50 (N2000) (Varsinais-Suomen ELY-
keskus). Sirppujoen veden pinnan korkeus on ollut v. 
2006 mittausten perusteella (Puttakosken havaintopaik-
ka) +9,62 m - +9,68m.  
Sirppujoen uomaa on suoristettu jätevedenpuhdistamon 
rakentamisen jälkeen 1980-luvun loppupuolella. Joen 
uoma muutettiin etäämmälle puhdistamosta. Vanha 
jokiuoma täytettiin uuden uoman kaivu-massoilla, 
maaperä saattaa olla häiriintymisherkkää. Sirppujoen 
rannat saattavat myös olla sortumisherkkiä. (Tiedot: 
Varsinais-Suomen ELY-keskus/ J-P Triipponen) 
 

 
 

 
 
 
Hulevedet, sadevedet 
Alue on maaperältään  sadeveden imeyttämiseen heikosti soveliasta liejusavikkoa (LjSa).  

                  
Radon:  
Ohjearvot: Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan radonpitoisuuden vuosikeskiarvo 
saa olla enintään 200 Bq/m3. 

 
 
 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

Vanha jokiuoma suhteessa nykyiseen tilan-
teeseen. (Pohjakartan taustalla v. 1984 
peruskartta) 
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Yhdyskuntatekninen huolto  
 

Sähkö:  Sähköverkkoyhtiönä on Vakka-Suomen Voima oy. Alueen poikki etelä-pohjoissuunnassa  kul-
keva sähkön ilmajohto (20 kV)  tullaan muuttamaan maakaapeliksi. 
Vesi ja viemäri :  Jätevedenpuhdistamon toiminta lopetettiin v. 2008, josta alkaen jätevedet on johdettu 
siirtoviemärillä Uudenkaupungin Häpönniemen puhdistamolle (Vakka-Suomen Vesi). Siirtoviemäri on 
rakennettu  suunnittelualueen kohdalla tilojen 78:0, 5:122 ja 5:112  itälaitaan. 
Paikallista vesi- ja viemäriverkkoa on rakennettuna Erik Sorolaisentien itälaidassa sekä suunniteltavan 
alueen poikki tilan RN:o 5:122 etelärajan myötäisesti. 
Sadevesiviemäri:  Meijerin alueella hulevesiverkosto on rakennettu Pilppulantien yhteyteen. 
Lämmitys: Meijerin alue on kaukolämpöverkoston (Vakka Suomen Voima Oy)  piirissä. Läheiset julki-
sen palvelun rakennukset (Palke, vanha osuusmeijeri)  ja vastapäinen teollisuuskiinteistö Laitila Coa-
ting on liitetty kaukolämpöverkkoon. Kaukolämmön varakeskus sijaitsee lähellä entistä osuusmeijeriä.  
Jätehuolto    Suunnittelualueella on tällä hetkellä jätekeräyspiste. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teletekniikka:  Kiinteistöllä 400-419-5-95 on Laitilan Puhelinosuuskunnan telemasto (korkeus 74 m) 
ja tukiasema.  Masto on ristikkorakenteinen ja haruksin tuettu, se on rakennettu 1980-luvulla. Maston 
paikka on valikoitunut valtatie 8:n perusteella. Tämän lisäksi keskustan alueella on putkimasto (kork. 
36 m) Välimetsän alueella, antennipylväs/tukiasema vesitornissa sekä kahden kiinteistön katolla  (Mi-
kaelinkatu, Kauppakatu). Teollisuustien varrella on Vakka Suomen Voiman omistama masto, jonka 
korkeus on 52,6 m.  
Poukantien varrella oleva masto on tavoitteena siirtää toiseen paikkaan valtatien lähialueella (sijainti 
enintään 1 km päässä valtatiestä). Harustetun maston vaatima tilavaraus: esim. 80 m korkean maston 
harukset 50 m ja rakentamisrajoitus (vaara-alue) r = 80 m. Teleyhteyksien  kehityssuuntauksena on 
pyrkimys suurempiin datanopeuksiin, mikä merkitsee antenniverkoston tihentymistä nykyisestään. Il-
mailulain (2014/864 § 158) mukaan yli 60 m metriä korkeille mastoille tarvitaan lentoestelupa. 
                           

Vasemmalla alueella olevat johdot (vesi- ja viemäri sekä sähkön ilmajohdot). Oikealla Meijerin alu-
eelle rakennettu kaukolämpöverkko. 
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3.1.4 Maanomistus 

 
Laitilan kaupunki omistaa kiinteistöt   
RN:o 400-419-10-238,  
RN:o 400-419-78-0 ,  
RN:o 400-419-5-122  
RN:o 400-419-5-94 
Valtio omistaa valtatien 8 alueen  (400-895-0-8). 
 
Suunnittelualueen ulkopuolella: 
RN:o 400-419-5-142  on Laitilan kaupungin, 
RN:o 400-419-5-95 on Laitilan Puhelinosuuskunnan omis-
tuksessa, RN:o 400-419 – 5-112 omistaa automaalaamo Ari 
Varjonen ky, kiinteistö  RN:o 400-419-5-121 on yksityisessä 
omistuksessa.  

 
 
 

3.2 Suunnittelutilanne  

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset  

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista.  Tarkistetut 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.3.2009.  Valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden uudistaminen on käynnistetty 8.2.2016. 
Suunnittelualuetta koskevat mm. seuraavien asiakokonaisuuksien erityistavoitteet: 

 
Eheytyvä yhdyskunrakenne ja elinympäristön laatu 
Alueidenkäytön suunnittelulla / alueidenkäytössä on: 
- huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. 

Kaupungin omistamat maa-alueet punai-
sella vinoviivoituksella. 

Keskustan alueella olevat 3 mastoa ja niiden korkeudet, vesitornissa on tukiasema (Pohjalla maan-
mittauslaitoksen kartta-aineistoa). 
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- luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle 
- varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen  

jatku vuutta, turvallisuutta ja laatua. 
- varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat   
Alueidenkäytössä on : 
-  varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot 

säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön 
suunnittelun lähtökohtina. 

- otettava huomioon pinta- ja pohjavesien suojelun tarve. 
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
Alueidenkäytössä on: 
- turvattava valtakunnallisesti merkittävien maanteiden kehittämismahdollisuudet. 
- turvattava valtakunnallisesti merkittävien viestintäjärjestelmien tarpeet hyödyntämällä rakennelmi-

en yhteiskäyttöä ja edistämällä maankäytön tehokkuutta. Teleliikenteen mastojen sijoittumisessa 
on erityistä huomiota kiinnitettävä maisemallisten arvojen säilyttämiseen. 

 
 
Maakuntakaava 
Vakka-Suomen seutukuntien maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 20.3.2013.   
Aluetta koskevat seuraavat maakuntakaavan merkinnät ja määräykset:  
 

 Työpaikka-alue/kohde  
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien julkisten ja yksityisten palvelujen 
sekä aluerakenteen  tai liikenteellisen sijainnin kannalta keskeisten, tilaa vievien toimitilakeskittymien 
ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue. Sisältää myös pienehköjä 
asuntoalueita. 
Suunnittelumääräys:  Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista, jos sille kohdistuu ympäristöhäiriöitä. 
 

 Vesihuoltolinja  (V) 
 

 Uusi eritasoliittymä 
 

 Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue: 
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet. 
Suunnittelumääräys: Maisema-arvojen tulee olla lähtökohtana alueelle laadittaville suunnitelmille ja 
toimenpiteille. Suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla maiseman arvoja turvaavia ja 
edistäviä ja ottaa huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet. Maisemaan vaikuttavien 
suunnitelmien ja hankkeiden (korkeiden rakennelmien) yhteydessä maisemavaikutukset tulee erikseen 
arvioida. 
Rakentamisen manneralueella tulee kohdistua aukeamien reunoille olemassa olevaan rakenteeseen 
tukeutuen ja edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. Rakentamisen 
rannikolla ja saaristossa tulee olla alueen kulttuuriperintöön tukeutuvaa. 

 
 Pintaveden muodostumisalue (pma): 

Suojelumääräys:  Suunnitelmissa ja 
toimenpiteissä alueella on otettava huomioon 
pintaveden suojelu siten, että sen 
käyttömahdollisuuksia, laatua tai riittävyyttä ei 
vaaranneta. Vesiensuojeluviranomaisille on 
suunnittelu- ja rakentamistoimenpiteiden 
yhteydessä varattava mahdol-lisuus lausunnon 
antamiseen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ote maakuntakaavasta.  
 
Valtatielle on osoitettu kaksi eritasoristeystä. 
Erik Sorolaisen tien yhteydessä ohjeellinen 
ulkoilureitti. 
Maakuntakaava ei ole voimassa Erik Soro-
laisen tien, kantatien ja valtatien välisellä 
alueella. 



LAITILAN KAUPUNKI                                                                                                           KAAVASELOSTUS  
VANHAN  JÄTEVEDENPUHDISTAMON  ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVALUONNOS                    2.8.2017  
                                                               
                                                                                                                      

19(31) 
 

Vaihemaakuntakaavoitus 
Luonnonarvojen ja –varojen vaihemaakuntakaavan laadinta on käynnistetty  maakuntavaltuuston pää-
töksellä 7.12.2015,  vaihemaakuntakaavan laadinta on aloitusvaiheessa. 
Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto päätti 10.6.2013 käynnistää Varsinais-Suomen taajamien 
maankäytön,  palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan.  Vaihemaakuntakaava on nyt ehdotus-
vaiheessa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TAAJAMATOIMINTOJEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE 
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä, ensisijaisesti kehitettävä, seudullista 
palveluverkkoa vahvistava alue. 
Suunnittelumääräys:   Alueen vetovoimaisuutta tulee parantaa turvaamalla alueen palvelut maankäyttöä 
kehittämällä ja edistämällä palvelujen kestävää saavutettavuutta. 
 

 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE 
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan alue. 
Suunnittelumääräys:  Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa merkitykseltään 
seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä tai keskittymiä. Alueita, joilta edellytetään hyvää ja monipuo- 
lista saavutettavuutta ovat: 
- Raision Mylly - Hauninen - Kuninkoja 
- Turun Itäharju 
- Kaarinan Piispanristi 
Kaupan mitoitus alueittain on osoitettu erillisessä taulukossa. 
 

 MUUTTUVA TYÖPAIKKATOIMINTOJEN ALUE 
Maankäytön painotukseltaan muuttuva, valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittä-
vien julkisten tai yksityisten palvelujen, työpaikkatoimintojen, toimitilakeskittymien ja ympäristöhäi- 
riöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue. Sisältää asuntoalueita. 
Suunnittelumääräys:  Alueen vaiheittaista muutosta tulee edistää johdonmukaisella suunnittelulla ja 
kaavoituksella hyvää sijaintia ja saavutettavuutta hyödyntäen. Alueen maankäytön, liikenteellisten rat- 
kaisujen ja palvelujen yhteensovittamisen tulee olla kaupunki- ja taajamakuvaa eheyttävää. Väistyvien 
toimintojen merkitys tulee tunnistaa ja toimintaedelly-tykset turvata vuorovaikutteisella suunnittelulla. 
Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista, jos sille kohdistuu ympäristöhäiriöitä. 
 

 TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät asumisen ja muiden taajamatoimin-
tojen alueet. Sisältää asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukeskuksia, työpaikka-alueita ja ympäristö-
häiriöitä aiheuttamattomia, pienehköjä teollisuusalueita sekä seututeitä pienempiä liikenneväyliä, lähi-
virkistysalueita sekä erityisalueita. 
Suunnittelumääräys:  Alueen kehittämistä tulee edistää johdonmukaisella suunnittelulla ja 
kaavoituksella olevaa yhdyskuntarakennetta täydentäen. Alueen maankäytön kehittämisen, 
liikenteellisten ratkaisujen ja palvelujen yhteensovittamisen tulee olla taajamakuvaa eheyttävää ja 
taajamakuvalliset ominaispiirteet huomioivaa. 

Ote vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.  
Laitilan keskustan kohdalla valtatielle 8  on 
osoitettu yksi uusi eritasoliittymä; kantatien ja 
valtatien risteykseen. 
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Yleiskaava 
Laitilan Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava on kaupunginhallituksen päätöksen 17.8.2009 § 
174  mukaisesti kuulutettu 4.11.2009 voimaan tulleeksi. Suunnittelualuetta koskevat seuraavat 
yleiskaavan merkinnät ja määräykset: 

 
 

 
 P: Palvelujen ja hallinnon alue.  

Alue varataan pääasiassa hallinnolle ja yksityisille palveluille kuten vähittäiskaupalle sekä muille 
palveluille, toimistoille ja työpaikoille.  

 et: Jätevedenpumppaamo  
 Siirtoviemäri  (Maanalainen johto suunnittelualueen poikki itä-länsisuunnassa sekä Erik 

Sorolaisen tien länsireunassa) 
 Uusi eritasoliittymä.  Melualue valtatien vieressä; 55 dB raja sijoittuu eritasoristeyk-sen 

reunaan (pistekatkoviiva) 
 EV: Suojaviheralue.  Alueelle saa sijoittaa meluvalleja, meluaitoja sekä muita rakenteita ja 

istutuksia, jotka suojaavat viereisiä alueita liikenteen tai muun toiminnan aiheuttamilta haitoilta. 
 W-1: Vesialue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. 

Vedenhankinnan kannalta merkittävä vesistö. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota 
vesiensuojeluun. Taajaman, asutuksen ja teollisuuden valumavesien joutuminen vesis-töön tulee 
ehkäistä. 

 my:  Untamala – Kodjalan maisema-alueen ohjeellinen rajaus. 
Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaan kylä- ja viljelymaisema-alueen rajaus. Nuoli 
osoittaa rajauksen sisälle jäävän alueen suuntaan. Rakentamisessa ja muissa ympäristöä 
muuttavissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon niiden vaikutus ympäristöön ja maisemakuvaan.      

 av:  Vesistön lähivaluma-alue  
Nuoli ilmaisee valuman suunnan. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota vesiensuojeluun. 
Alueen maankäytössä tulee suojavyöhykkein tai muin toimenpitein ehkäistä ravinteiden ja muun 
aineksen huuhtoutumista ja eroosiota. Taajaman, asutuksen ja teollisuuden valumavesien joutumi-
nen vesistöön tulee ehkäistä. Alueen jätevedet tulee pääasiallisesti viemäröidä. 

 
 MA: Maisemallisesti arvokas peltoalue  (Sirppujoen länsipuolella) 

Alue on tarkoitettu maatalouskäyttöön. Alue on maiseman kannalta merkittävä viljelysalue, jolla 
sallitaan ainoastaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Rakennukset tulee sijoittaa 
olemassa olevien talouskeskusten läheisyyteen. Alue on säilytettävä avoimena. Maisemaa muutta-
viin toimenpiteisiin on saatava MRL 128 § mukainen maisematyölupa. 

 
 
 
 
 
 

Ote yleiskaavasta.  
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Asemakaava (Ks. Liite 1) 
 
Suunnittelualueella on voimassa  Meijerin alueen asemakaavan 
muutos (KV 08.09.2003 §52, voimaantulokuulutus 18.2.2005). 
Suunnittelualuetta koskevat seuraavat asemakaavamääräykset: 
 
ET: Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten ja rakennus-
ten alue. (Kerrosluku I, e=0,5) 
VP: Puisto. Mattorannan puistoon saa rakentaa kaupungin infopis-
tettä ja matonpesupaikan virkistyskäyttöä varten palvelutiloja (Ra-
kennusoikeus: 200 k-m2). 
TY:  Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa 
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.   (Kerrosluku I, e=0,5) 
EV: Suojaviheralue. 
Sirppujoen rannan suuntaisesti: johtoa varten varattu alueen osa. 
 

 
Rakennusjärjestys 
Laitilan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 01.08.2009. 
 
Suojelupäätökset, rakennuskiellot 
Alueelle ei ole asetettu  rakennuskieltoa.  

 
Lähiympäristön  kaavatilanne 
- Sirppujoen länsipuolella olevalle Laessaaren alueelle on vireillä asemakaavan muutos ja laajennus. 

Asuinaluetta suunnitellaan laajennettavaksi etelään päin. 
- Meijerin voimassa oleva asemakaava mahdollistaa TY-rakentamisen tonteille 2-4 
- yleiskaava, maakuntakaava  ei voimassa Erik Sorolaisen tien itäpuolella 
- Valtatien 8 parantamissuunnitelmat; Salontien mahdollinen yhdistäminen Poukantiehen. Valta-

tiehen liittyvä asemakaava tullaan tarkistamaan ennen tiesuunnitelman hyväksymistä. 
 
 
 

4  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve   

 
Vakka-Suomen elinkeinoelämässä on tapahtunut vilkastumista, johon Laitilan kaupunki haluaa vastata 
asuntotarjonnalla hyödyntäen Laitilan otollista maantieteellistä sijaintia. 
Kaupungin yhteistyö puukerrostaloja rakentavan Sisco Oy:n kanssa on käynnistynyt valtion asuntora-
haston (ARA) monialaisessa tapaamisessa. Rakentajaa kiinnostaa valtatien läheisyys, tontin pinta-ala > 
2 ha. Kaupungin päätöksenteko puoltaa puukerrostalohanketta. 
Asemakaavan muutosalue rajoittuu Erik Sorolaisen tien ja valtatien risteykseen. Valtatien 8 liikenne-
suunnittelu käynnistyy kesällä 2017, risteysjärjestelyjä tutkitaan rinnakkaisesti asemakaavan muutos-
työn aikana. 

  

4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 

 
Laitilan kaupunginhallitus  on hyväksynyt kaupungin  ja  Sisco Oy:n välisen aiesopimuksen puukerros-
talojen rakentamisesta alueelle (KH 10.4.2017 § 108), kiinteistökaupan esisopimus on hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 15.5.2017 § 46. 
Alueen asemakaavan muuttamisesta kaupunginhallitus teki päätöksen 10.4.2017 § 107. 

 
Kuuluu  kaavoitusohjelman  2015-2018 mukaisiin vuoden aikana ilmeneviin pikaisiin asemakaavoitus-
hankkeisiin.  
 

Ote voimassa olevasta asemakaa-
vasta. 
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4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

 
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos  ja laa-
jennus vaikuttaa: 
1.   Maanomistajat ja asukkaat 

 suunnittelualueen ja tähän rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat 
 suunnittelualueen vaikutusalueen asukkaat, yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät sekä 

yritykset/elinkeinonharjoittajat 
 suunnittelualueen liikenneväylien käyttäjät 

2. Viranomaiset 
 Varsinais-Suomen ELY-keskus. 
 Varsinais-Suomen liitto 
 Varsinais-Suomen maakuntamuseo, rakennushistorian osasto, arkeologian osasto. 
 Laitilan kaupungin hallintokunnat 
 Varsinais-Suomen pelastuslaitos 

3. Yritykset/ Yhdistykset/ Seurat:  
 Vakka-Suomen Voima Oy,  
 Laitilan Puhelin Osk,  
 Laitilan Lämpö Oy 
 Laitilan kaupunki, vesihuoltolaitos 
 Vakka-Suomen Vesi 
 Sirppujoen järjestely-yhtiö 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mieli-
piteensä.  

 

4.3.2 Vireille tulo 

Kaavamuutoksen  vireille tulosta kuulutettiin 2.6.2017   
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 

 
Ajankohta Suunnitteluvaihe 

3.5.2017 
 

Yleisötilaisuus kerrostalorakentamisesta / Laitilan kaupunki, Sisco Oy 

2.6.2017   Kuulutus kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunni-
telman  nähtäville asettamisesta. 

2.6.2017 lähtien Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaupungin teknisellä osas-
tolla viraston aukioloaikoina. 

--- Kaavaluonnosasiakirjat liitteineen nähtävillä. Nähtäville asettamisesta kuu-
lutettu ------.  

--- Kaavaehdotusasiakirjat liitteineen nähtävillä. 
 

 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

 
Ajankohta Suunnitteluvaihe 

24.5.2017 
 

Viranomaisneuvottelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. 

2.6.2017 lähtien Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaupungin teknisellä osas-
tolla viraston aukioloaikoina. 

--- Kaavaluonnosasiakirjat liitteineen nähtävillä, lausunnot. 
 

--- 
 

Viranomaisneuvottelu 

---- Kaavaehdotusasiakirjat liitteineen nähtävillä, lausuntokierros 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet                             

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet     

        
Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet 
Suunnittelussa tulee vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen 
edistää maankäyttö-  ja rakennuslain 5§ mukaisten alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden toteutu-
mista alueella.  

 
                         Kaupungin tavoitteet 

- Kaupungin päätöksenteko puoltaa puukerrostalojen rakentamista.  
- Alue liittyy valtatien ja Erik Sorolaisen tien risteykseen, kaupungin tavoitteena on löytää ratkaisu 

kyseisen kohdan risteysjärjestelyihin.   
- Kaupunki on kehittämässä vanhan osuusmeijerin lähiympäristöä julkisen palvelun alueena. 

 
Maakuntakaavoituksesta johdetut tavoitteet 
Suunnittelualue sijoittuu kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeälle alueelle.  
- Maisema-arvoja ja maisema-alueen ominaispiirteitä pidetään suunnittelun lähtökohtana. 

uudisrakentaminen sijoittuu aukeaman reunalle tukeutuen olemassa olevaan rakenteeseen, 
olennainen suunnittelukysymys kohdistuu maisematilan rajaustapaan. 

Ehdotusvaiheessa olevassa maankäytön, liikenteen ja palveluiden vaihemaakuntakaavassa Meijerin 
alue on osoitettu muuttuvaksi työpaikkatoimintojen alueeksi, joka sisältää asuntoalueita. 
- Kiinnitetään huomiota ympäristöhäiriöihin, mm. liikennemeluun. Sovitetaan uudisrakentaminen 

yhteen valtatien muuttuvien liikennejärjestelyjen kanssa taajamakuvaa eheyttävästi. 
 
Yleiskaavasta johdetut tavoitteet     
Asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta. Lähialueelle yleiskaava mahdollistaa ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattamia työpaikkatoimintoja sekä palvelurakentamista. Suurella osalla Meijerin alueesta 
yleiskaava ei ole voimassa (Erik Sorolaisen tien itäpuolella). 

 
Yhdyskuntarakennetta koskevat tavoitteet 
Meijerin alueen rakennetta on tutkittu keskustan kehittämisen selvityksissä (v. 2012-2014 ) sekä liiken-
teen ja maankäytön selvityksessä (v. 2015). Selvitysten tavoitteena on ollut Meijerin alueen liittäminen 
tiiviimmin valtatien pohjoispuoleiseen ydinkeskustaan;  sekä Kauppakadun alueeseen että Keskuskadun 
ympäristöön. Keskustan kehittäminen liittyy valtatien eritasoristeysten suunnitteluun. 

 
Asemakaavatilanteesta johdetut tavoitteet 
- Kaava-alueen rajautumista valtatiehen tarkistetaan valtatien suunnittelun edetessä. 
- Saman korttelin tonttien 2-4 sekä muun lähialueen asemakaavaa muutetaan eri kaavoitusproses-

sina. Tontilla 4 oleva telemasto ja tukiasema siirretään toiseen paikkaan. 
- Muita valtatiehen liittyviä asemakaavoja tullaan tarkistamaan ennen valtatien tiesuunnitelman 

hyväksymistä. 
 
Tavoitteet koskien luonnonympäristöä ja maisema-arvoja 
- nostetaan jokivesistöä esiin maisemassa 
- Huomioidaan kaukonäkymät etenkin Rauman suunnasta tultaessa valtatietä pitkin. 
- Kerrostalorakentaminen sopii maisema-alueen rajaan. Huomioidaan kerrostalorakentamisen osuus 

maisematilaa rajaavana elementtinä ( Joko rakennus rajaa maisematilaa tai  maisematilan rajautu-
minen suunnitellaan kerrokselliseksi, jolloin rajaus muodostuu vivahteikkaammaksi). 

Kaupunkikuvalliset tavoitteet 
- Säilytetään kirkon ja kellotornin asema maisemallisena kiintopisteenä.  
- Erik Sorolaisen tien katutilan rajaaminen ja kadun laadullinen kehittäminen enemmän keskustaan 

kuuluvana pääkatuna. 
- Autopaikoituksen ratkaiseminen kaupunkikuvan ja asuinviihtyvyyden kannalta sopivalla tavalla. 

(Ei paikoituskenttiä). 
- Kerrostalo, piha-alue ja  jokivesistö muodostavat kokonaisuuden.  
- Alueen rakentamisen sovittaminen eritasoristeyksen muuttuviin maastokorkoihin, samalla hyödyn-

netään risteyssillan korkoa kun sovitetaan kerrostalo keskustan rakenteeseen. 
- Huomioidaan keskustan nykyinen silhuetti suunniteltaessa rakennusten korkeutta. Rakentajan ta-

holta kerroslukutavoitteena on kuusi kerrosta.  
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Virkistys 
- Sirppujoen virkistysmahdollisuuksia hyödynnetään mm. melonta- ja soututarkoituksiin (kanoottien  

säilytystilat rannan lähelle). Joen ranta-aluetta hyödynnetään korttelialueen yhteisenä piha-alueena. 
- Varmistetaan sujuvat kevyen liikenteen yhteydet keskustan urheilukeskukseen.  
- Tutkitaan, voidaanko kehittää suorempi kävely-yhteys Meijerin alueen  lasten leikkipuistoon. 
- Kaava-alueen lounaispuolen EV-alueen kehittämistä puistoalueeksi tutkitaan sen alueen kaavamuu-

toksen yhteydessä. 
- Kaupunki tutkii mihin mattojen pesupaikka voidaan siirtää. 
 
Ympäristöhäiriöt 
- Hulevedet: tavoitteena on, että hulevesistä ei aiheudu virtaamapiikkejä Sirppujokeen (hulevesien 

viivytys) ja jokeen ei johdeta likaantuneita hulevesiä (kattovedet ja liikenteeseen käytettävien alu-
eiden hulevesien erottaminen).Alue on maaperältään sadeveden imeytykseen huonosti soveltuvaa 
liejusavikkoa, tutkitaan, onko tarve liittyä sadevesiviemäriin. 

- Rakennettavuus : perustamisolosuhteiden selville saamiseksi tulee tehdä tarkempia maaperätutki-
muksia jatkosuunnittelun yhteydessä. 

- Melu: kaavamuutosalueen pohjois- ja koillisosa altistuu valtatieltä sekä tulevalta eritasoristeykseltä 
/ risteyssillalta kantautuvaan liikennemeluun. Nopeustasoa tullaan nostamaan valtatiellä 80 km/h. 
Kaavamuutosalueen itälaita altistuu Erik Sorolaisen tieltä kantautuvaan liikennemeluun. Erik Soro-
laisen tien rooli tulee painottumaan eritasoristeysten rakentamisen jälkeen, jolloin liikennettä siir-
tyy paikalliselle katuverkostolle. Nopeustaso katuverkostossa tulee pysymään kuitenkin alhaisena. 

 Tutkitaan, voiko korttelialueelle muodostaa melusuojaa esim. autokatoksilla. 
- Tulviminen:  

 Sirppujoen mahdollinen tulviminen otetaan huomioon rakentamiskorkeudessa.  
 Sadevesien viivästyttäminen ennen jokeen laskua ehkäisee osaltaan jokitulvia rankkasade-

tilanteissa. 
- Radonin torjunta: Mahdollinen radonsäteily huomioidaan rakennusten rakennusteknisissä ratkai-

suissa (pois lukien talousrakennukset ja rakennukset, joissa ei oleskella). Huomioidaan alapohjara-
kenteiden ja ilmanvaihtolaitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
- keskustassa on erillisviemäröinti, sadevesiviemäriverkosto ei kata kuitenkaan koko keskustaa. Tut-

kitaan,  liitetäänkö kerrostalokortteli sadevesiviemärin piiriin. 
- itä- länsisuuntaisille vesi- ja  viemärilinjojen runkojohdoille  varataan johtokatualue. 
- Jäteveden siirtoviemärin mahdollista siirtoa lähemmäs Erik Sorolaisen tietä tutkitaan. 
- Sähkö: Ilmajohto muutetaan maakaapeliksi. 
- Kaava-alue on liitettävissä kaukolämpöverkostoon. 
- Kaavamuutosalueen lounaan puolella oleva telemasto tukiasemineen ja maakaapeleineen siirretään  

toiseen paikkaan.  
- Alueella oleva nykyinen  jätekeräyspiste siirretään muualle.  

 
 
 

Maastoleikkaus Kaukolantien kohdalta kohti itää tilanteessa, kun valtatien risteyssilta on rakennettu. Vasemmalla terveyskekus-sairaala, oikealla 
kerrostalon arvioitu korkeus 6-kerroksisena. 1 kerroksen lattia n. +13,50.    
 Puhdistamon alueen maanpinta  tasossa +12,00 ja  Sirppujoen veden pinta on n. tasossa +9,8. (Ks. Liite 2 Maastoleikkaus mittakaavassa 
1:1500 (A3) 
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden kuvaus 

4.5.1 Kaavaluonnos   

 
Kaavaluonnoksen suhde valtatien eritasoristeysjärjestelyihin:  Kaavaluonnoksen lähtökohtana on, että Salontie 
yhdistettäisiin Poukantiehen, mistä seuraa se, että valtatien erikoiskuljetusreitti joudutaan ratkaisemaan aiemmista valta-
tien suunnitelmista poikkeavalla tavalla.  Kerrostalojen korttelialueella autopaikoitus sijoitetaan valtatien sekä Erik 
Sorolaisen tien puoleisille korttelialueen osille. Liikennesuunnittelun edetessä  tutkitaan korttelialueen ja LT-alueen 
rajautumista. Tavoitteena on, että  korttelialueen pohjoisosaan rakennettavat autokatokset sovitetaan risteysalueen muut-
tuviin maaston korkoihin ja autokatosrakentamisella luodaan melusuojaa.  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Vaihtoehto A:  Valtatien risteyssilta varustetaan pohjoisen suunnan rampeilla; Erik Sorolaisen tielle nouseva ramppi  toteute-
taan silmukkaramppina. Tässä ratkaisussa valtatien ja ramppien liikenteestä ei aiheudu merkittäviä meluhaittoja korttelialueel-
le, edellyttäen että  valtatie sijoitetaan maastosyvennykseen.  Risteyssillalta kantautuu jonkin verran melua, mutta jos liittymät 
toteutetaan kiertoliittyminä, nopeustaso pysyy alhaisena ja meluvaikutukset eivät nouse merkittävästi liikennemäärän lisäänty-
essä. 

Vaihtoehto B:  Valtatien risteyssilta varustetaan pohjoisen suunnan rampeilla; Erik Sorolaisen tielle nouseva ramppi  toteu-
tetaan suorana ramppina. Tässä ratkaisussa rampilta kantautuu enemmän melua korttelialueen suuntaan, liikenneväylä myös 
näkyy kerrostalon asuntoihin. Melusuojaa voidaan rakentaa osalle korttelialuetta 2-kerroksisella autokatoksella, melusuojausta 
saatetaan joutua vahvistamaan esim. rampin viereen rakennettavalla meluesteellä.  
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

 
Asemakaavan muutoksella nykyinen Mattolaiturin puisto liitetään korttelin 609 tonttiin 1. Alueelle mahdollistetaan 
kerrostalojen rakentaminen enintään 6-kerroksisina,  vesikaton korkeus voi nousta  enintään +33,00 mmpy . Ylin vesi-
katto rakennetaan harjakattoisena ja ns. vajaana kattokerroksena. 
Rakennusoikeus on annettu AK-4 -määräystekstissä koko korttelialueelle kerrosalaneliömetreinä ja eroteltu eri käyttö-
tarkoituksiin muodostaen tonttitehokkuudeksi e=0,56. Tonttien rajat ovat ohjeelliset. 
Autojen säilytys (a-1- ja a-2 –alueet) sijoitetaan valtatien ja Erik Sorolaisen tien puoleisille korttelialueen osille. Valta-
tien muutostyöt tulevat aiheuttamaan maaston korkotason muutoksia ja autokatosten rakentamisella on tarkoitus sovit-
taa korttelialue uusiin maaston korkotasoihin ja saada risteysjärjestelyt myös näin istumaan paremmin taajamarakentee-
seen ja -kuvaan. 
Kerrostalojen asunnot suojataan liikenne- ja katualueilta kantautuvalta  melulta ulkoseinien ääneneristyksellä. Melualu-
eiden laajuus on riippuvainen valtatien eritasoristeyksen muodosta,  joten meluntorjuntaa koskevia kaavamääräyksiä 
tullaan tarkentamaan  valtatien liikennesuunnittelun edetessä, myös liikennealueen ja korttelialueen rajautumista tullaan 
tarkistamaan. 
Alue rajautuu Sirppujokeen. Sirppujokea on tarkoitus hyödyntää virkistyselementtinä, joen rantaviivaa voidaan muoka-
ta,  rantaviivan tuntumaan  on mahdollista rakentaa virkistystä palvelevia rakennuksia esim. kanootti-  tai venevarastoja. 
Kerrostalo muodostaa maisematilallisen rajan avoimen maiseman suuntaan, maisemallinen asema huomioidaan kerros-
talon rakennusmassoittelussa, rakennuksen materiaaleissa (puu)  ja –väreissä sekä vesikaton muodossa (harjakatto) 
maisematilallista rajautumista on edelleen tarkoitus pehmentää puuistutuksilla (i-4 -alue). 
 
Alueella olevat maanalaiset johdot sekä sähkön ilmajohto siirretään pois korttelialueelta lukuun ottamatta eteläosan 
poikki kulkevia veden ja viemärin runkojohtoja. 
 

5.1.1 Mitoitus   

Asemakaavan muutosalue on kokonaispinta-alaltaan  3,1078 ha.  
Asuinkerrostalojen korttelialuetta muodostetaan 3,0919 ha: 
- rakennusoikeutta kerrostalorakentamista varten muodostetaan 12 200 k-m², kerroslukuna on V(3/4) 

ja rakennusten enimmäiskorkeus + 33,00 m mpy.  
- Korttelialueella voidaan rakentaa autokatoksia (a-1, kerrosluku I) tai esim. pysäköintihalli (a-2, 

kerrosluku II) yhteensä 4800 k-m²  
- virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia ( joen ranta-alueelle) sekä talousrakennuksia voidaan ra-

kentaa enintään 500 k-m² (kerrosluku II). 
Rakennusoikeudet yhteenlaskettuna korttelialueen tehokkuusluvuksi muodostuu  e=0,565. 
(Tilastolomake laaditaan kaavaehdotusvaiheessa). 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen  (Täydennetään) 

5.3 Aluevaraukset     

5.3.1 Korttelialueet 

 

Asuinrakennusten  korttelialueet  
(AK-4):  Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike-, työ- ja toimistotiloja. Rakentamisessa 
huomioidaan valtatien eritasoristeysjärjestelyjen johdosta muuttuvat kadun ja valtatien korkotasot. Alue 
sovitetaan rakentamistavaltaan ja viherympäristön hoidoltaan  taajamakuvaan sekä arvokkaan maisema-
alueen reunaan. Kerrostalon rakennusmassaa jäsennetään siten, että lännen ja idän puolella yhtenäisen 
suoraviivaisen rakennuksen osan enimmäispituus on 35 m. Kerrostalon pääasiallisena rakennusmateri-
aalina tulee käyttää puuta ja vesikaton muotona harjakattoa.  Koko korttelialueelle voidaan rakentaa: 
- asuinkerrostaloja yhteensä 12200 k-m2 
- autokatoksia ja pysäköintitiloja yhteensä  4800 k-m2 
- talousrakennuksia ja virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia yhteensä 500 k-m2 
Korttelialueen viheralueet, pihat, pelastusreitit ja autojen pysäköintitilat ja -alueet toteutetaan yhteisesti 
koko korttelialuetta koskien. Tonttia ei saa aidata toista tonttia vasten. 

 
- kerrostalon vesikaton ylin korkeusasema +33,00 mmpy 
- kerrosluku enintään V(3/4) (Kuudes kerros on ns. vajaa kattokerros) 
- ulkoseinärakenteella ääneneristysvaatimus 25dBA  ja  lähellä valtatien risteyssiltaa 30 dBA. 
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- i-4: Istutettava alueen osa, jolla tulee kasvaa myös puustoa. Joen ranta-aluetta voidaan muokata, 
muokkaustyöt eivät saa heikentää joen veden virtausta.   Puulajikkeissa suositaan kasvuvyöhyk-
keelle luontaisia lehtipuulajikkeita. Alueelle voidaan rakentaa virkistyskäyttöä palvelevia raken-
nuksia, joiden rakennus- ja julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. 

- a-1:  Auton säilytyspaikan rakennusala. Autokatosten julkisivujen tulee olla puuta, kattomuotona 
on sallittu harja- ja lapekatto. Osa paikoituksesta voidaan järjestää kattamattomana. 

- a-2:  Auton säilytyspaikan rakennusala. Alueelle voidaan rakentaa pysäköintitiloja enintään kah-
teen kerrokseen. Paikoitushallin toinen kerros on mahdollista toteuttaa paikoituskantena. Rakenta-
minen tulee sovittaa korkeustasoiltaan valtatien risteysillan korkoihin,  julkisivut tulee sopeuttaa 
rakentamistavaltaan huolellisesti kaupunkikuvaan ja maisemaan. 

 

- Yleismääräykset: 

 Tonttijako ei ole sitova tämän asemakaavan alueella  MRL § 78.1. 

 Kaava-alueen alin suositeltava rakentamiskorkeus on +12,50 (N2000). 

 Hulevedet tulee kerätä ja johtaa vesiensuojelunäkökohdat huomioiden,  varautuen rankkasa-
detilanteisiin. Tonttien kuivatus tulee hoitaa valtatien kuivatusjärjestelmästä erillisellä järjes-
telmällä. Alue kuuluu vesiensuojelun kannalta tärkeään vesistön  lähivaluma-alueeseen,  alu-
eella on rakentaminen sallittu siten, ettei vesistön käyttömahdollisuuksia eikä veden ja ympä-
ristön laatua huononneta.  

 
Suosituksia jatkosuunnittelulle: 
Alueelle laaditaan hulevesien hallintasuunnitelma. Hulevesiä on suositeltavaa viivyttää ennen Sirppujo-
keen laskua. Paikoitus- ja huoltoliikenne- ja katualueiden hulevedet puhdistetaan / suodatetaan ennen 
jokeen laskua. 

 
 
5.3.2 Muut alueet                        
              
 Liikennealueet (LT) 

- Kaavateknisistä syistä koillisosaan muodostetaan hieman yleisen tien aluetta. Nykyinen mattolaitu-
rin liittymä säilyy, liittymän toimivuutta tullaan tarkastelemaan lähemmin kun valtatien liikenne-
suunnittelu etenee. 

                
Tekninen huolto/Energiahuolto: Johtokadut 
Kaava-alueelle on varattu johtokatualueet : 
- korttelialueen eteläosaan, nykyisiä  vesi- ja viemärijohtoja varten.  

 
       Kulkuyhteydet:  

- liittymät järjestetään Erik Sorolaisen tieltä. Nykyinen mattolaiturin liittymä säilyy. 
- Erik Sorolaisen tielle on tarpeen rakentaa  kevytväylä myös kadun länsilaitaan. 

 
 

5.4 Kaavan vaikutukset  

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin: 

 Kaavamuutosalue on valtakunnallisesti arvokkaan Untamala-Kodjala -maisema-alueen reunassa. Asuinraken-
taminen sopii käyttötarkoitukseltaan hyvin maisema-alueen reunaan.  
Kaavaluonnos mahdollistaa kerrosalaltaan 12 200 k-m² kokoisen rakennusmassan, jonka kerrosluku voi olla 
enintään kuusi,  kattokerros rakennetaan vajaana (3/4), ylin vesikaton korko on enintään +33,00 mmpy.  Uudis-
rakennus muodostaa maisematilan rajauksen, vahvin vaikutus muodostuu luoteen suuntaan, jossa avoin mai-
sematila rajautuu kerrostaloon.  Kerrostalon maisematilaa rajaavaa vaikutusta pehmennetään rakennusmassan 
jaottelulla, rakennuksen kattomuodolla (harja-), julkisivun rytmityksellä, materiaaleilla (puu) ja väreillä sekä 
joen ranta-alueen lehtipuuistutuksilla. Lähinäkymissä myös joki tulee nousemaan voimakkaammin esiin, mikä 
luo uudisrakentamiskokonaisuudesta mielenkiintoisen. 

 kaavasuunnitelmalla luodaan mahdollisuuksia uudelle asuntotarjonnalle. 
 ilmastonmuutos on huomioitu sadevesien johtamista koskevilla asemakaavamääräyksellä ja joen tulvariskin 

huomioimisella. 
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 kaavasuunnitelmassa on otettu huomioon valtatien kehittäminen. Kaavasuunnitelmaa tullaan tarkentamaan 
kaavaprosessin aikana, kun valtatien liikennesuunnittelu etenee. 

 
Suhde maakuntakaavaan, yleiskaavaan: 
 
Maakuntakaavassa suunniteltava alue on varattu työpaikkatoiminnoille, uutta asumista voi sijoittaa, jos sille ei kohdistu 
ympäristöhäiriöitä. Pääosalla Meijerin aluetta maakuntakaava ei ole voimassa. 
Taajamien maankäytön, palvelujen ja liikenteen vaihemaakuntakaavaehdotuksessa  Meijerin alue on osoitettu muuttu-
vaksi työpaikkatoimintojen alueeksi.  Alueen vaiheittaista muutosta tulee edistää johdonmukaisella suunnittelulla ja 
kaavoituksella hyvää sijaintia ja saavutettavuutta hyödyntäen. Alueen maankäytön, liikenteellisten ratkaisujen ja palve-
lujen yhteensovittamisen tulee olla kaupunki- ja taajamakuvaa eheyttävää. 
Asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta. Yleiskaavassa alue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi ja suun-
nittelualueen lähialue työpaikka-alueeksi (TP-1/m). Pääosalla Meijerin alueesta yleiskaava ei ole voimassa. 
 

 Asemakaavan muutosluonnos noudattaa maakuntakaavan tavoitteita; asuminen suojataan liikenteen melulta 
meluennusteisiin perustuen, kaavaluonnoksessa on otettu huomioon arvokkaan maisema-alueen ominaispiirteet 
kiinnittämällä huomiota avoimen maisematilan rajautumiseen. 

 Asemakaavan muutosluonnos noudattaa vaihemaakuntakaavaehdotuksen tavoitteita, jossa Meijerin aluetta ke-
hitetään hyödyntäen Meijerin alueen hyvää sijaintia ja saavutettavuutta ja maankäytön ja liikenteen suunnitte-
luratkaisuilla eheytetään taajamakuvaa; kerrostalorakentaminen pyritään sovittamaan yhteen valtatien eri-
tasoristeyksen kanssa, jolloin alueen rakentamisesta muodostuu kokonaisuus ja eritasoristeys istuu taajamara-
kenteeseen. 

 Kaavaluonnos poikkeaa yleiskaavasta. Suurella osalla Meijerin alueesta yleiskaava (kuten ei maakuntakaava-
kaan) ole voimassa. 

 
 
Maisemalliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset: 
 

 Kaavaluonnoksessa on mahdollistettu VI-kerroksisen kerrostalon rakentaminen, jossa ylin kerros toteutetaan 
ns. vajaana kattokerroksena (3/4). Keskustan nykyiset kerrostalot ovat korkeimmillaan viisi kerrosta. Uusi ker-
rostalo ei kuitenkaan nouse korkeustasoltaan Kaukolantien nykyisiä kerrostaloja korkeammaksi,  johtuen Puh-
distamon alueen alavasta maaston kohdasta (ks. Liite 2 maastoleikkaus).  
Meijerin alueen rakennuskanta on enintään 2- 2½ kerroksista. Uusi rakentaminen poikkeaa Meijerin alueen 
muun rakennuskannan korkeudesta.  
Kerrostalorakentaminen tulee istumaan maaston kohtaan korkeudeltaan paremmin  kun valtatien eritasoriste-
ykset rakennetaan. Valtatien risteyssillat tulevat olemaan n. tasossa +19 - +20 mmpy ja uuden kerrostalon ka-
ton ylin kohta enintään tasossa +33 mmpy. Korkotasoja hyödyntämällä ja maastoon sovittamisella valtatien 
eritasoristeys voidaan saada istumaan taajamarakenteeseen kaupunkikuvallisessa mielessä paremmin, lisäksi  
eritasoristeys sekä kerrostalokompleksi voivat yhdessä tuoda keskustaajamaan saapumisen kohtaan kaupunki-
maisuutta. 

 Uusi kerrostalo tulee sijaitsemaan näkyvässä paikassa katsottaessa valtakunnallisesti arvokkaan kylä- ja vilje-
lymaisema-alueen suunnasta  luoteesta, näkymä avautuu suorana valtatieltä Rauman suunnasta tultaessa. Val-
tatien näkymää pehmennetään kasvillisuudella ja lehtipuustolla, jotta maisematilan rajauksesta muodostuu ker-
roksellinen.  Uusi kerrostalo yksinään muodostaisi liian jyrkän rajauksen avoimelle maisematilalle, jolloin uu-
disrakennus muodostuisi liian hallitsevaksi.   
Kaavaluonnoksen tavoitteena on, että Sirppujoen vesistöä nostetaan enemmän esiin maisemassa, mm. ranta-
alueiden käsittelyllä, jolloin uudisrakennuksen, lehtipuuston, viherpihan ja joen kokonaisuudesta muodostuu 
mielenkiintoinen maamerkki Laitilan keskustaan.  
Kerrostalo tulee näkymään myös tulevilta valtatien risteyssilloilta, jolloin se tulee muodostamaan merkittävän 
tunnusmerkin Laitilan keskustasta valtatieympäristössä.  

 Näkymät  valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta lännestä ja etelästä eivät ole niin suoria ja avoimia 
kuin valtatieltä luoteen suunnasta katsottuna. Uuden kerrostalon ylimmät kerrokset  tulevat näkymään paikoi-
tellen puiden latvusten yläpuolella. 

 Autopaikoitusalueet eivät hallitse Erik Sorolaisen tien katunäkymää, paikoitus järjestetään pääasiassa katettui-
na katoksina. 
 

Korttelialueen toteuttaminen: 
 

 Rakennusoikeus on annettu koko korttelialuetta koskien kerrosalaneliömetreinä AK-4 –kaavamääräyksen selit-
teessä. Rakennusoikeus on eritelty kerrostalorakentamiselle, pysäköintitilojen rakentamiselle ja talous- ja vir-
kistysrakentamiselle. Tonttijako on ohjeellinen. Autopaikoitus, piha-alueet sekä pelastusreitit järjestetään yh-
teisesti koko korttelialuetta koskien, tontteja ei aidata toista tonttia vasten. Näillä kaavamääräyksillä AK-4 –
alue toteutetaan visuaalisesti sekä toiminnallisesti yhtenä kokonaisuutena tonttijaosta riippumattomasti. Kaa-
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vamääräykset antavat myös mahdollisuuden tontin rajan muuttamiseen, jos se jatkosuunnittelun kannalta on 
tarpeellista. 

 Kerrostalo toteutetaan umpikorttelimaisena kokonaisuutena useammalle tontille, mikä merkitsee palomuurin 
rakentamista kerrostaloon kuhunkin tontin rajan kohtaan. 
 

 
Liikenteelliset vaikutukset: 

 Valtatien liikennesuunnittelun yhteydessä ratkeaa valtatien risteysjärjestelyn tyyppi ns. pohjoisessa risteykses-
sä. Kaavamuutosluonnoksen lähtökohtana on, että Salontietä ei yhdistetä Erik Sorolaisen tiehen vaan Poukan-
tiehen, myöskään erikoiskuljetusreittiä ei toteuteta aiempien liikennesuunnitelmien pohjalta Salontien kautta.  

 Kaavamuutosluonnos rajautuu yleisen tien alueeseen siten, että valtatielle on mahdollista rakentaa ramppi sil-
mukkaramppina  Laitila Coating –kiinteistön pohjoispuolelle tai vaihtoehtoisesti suorana ramppina kaava-
alueen pohjoispuolella. Näistä vaihtoehdoista ensimmäinen on kerrostalorakentamisen kannalta parempi vaih-
toehto vähäisempien meluvaikutusten takia. Liikennesuunnittelun edetessä kaavamuutosluonnosta tullaan tar-
kentamaan, mm. korttelialueen rajautumisen, rakentamisen maastoon sovittamisen, melun torjunnan  ja ajoliit-
tymien osalta. 

 Liikennöinti tapahtuu Erik Sorolaisen tien kautta. Pysäköintialueet on sijoitettu kadun ja valtatien puoleisiin 
korttelialueen osiin.  
 

 

5.4.2 Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön  

 Alueelta ei ole löydetty kaavoituksella erityisesti suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja.  
 kaavaluonnoksessa on kiinnitetty huomiota hulevesien johtamiseen.   
 Kaavaluonnos mahdollistaa Sirppujoen rantaviivan muuttamisen. Joen luontaista uomaa on jo muutettu aiem-

min, sitä on suoristettu kauemmas puhdistamorakenteista 1980-luvulla. Muokkaaminen tehdään niin, ettei ve-
den virtaus heikenny. 

 Alueen puustoa on mahdollista säilyttää kaava-alueen luoteisnurkassa, jossa kasvaa täysikasvuisia koivuja. 
Asemakaavan muutosluonnos ei sisällä määräyksiä olemassa olevan puuston huomioon ottamisesta. 

 Kaavasuunnitelma toteuttaa eheytyvän yhdyskuntarakenteen tavoitetta; kaava-alue on kunnallisteknisen ver-
koston ja kaukolämmön piirissä. 

 

5.4.3  Sosiaaliset vaikutukset 

 Asunnot on mahdollista suunnitella siten, että valtatien tai Erik Sorolaisen tien liikenteestä ei kantaudu melu-
häiriötä. Kerrostalokorttelin katuliittymien lähellä ei ole liikenteestä häiriintyviä kiinteistöjä. 

 Kerrostalon sisäpihan lisäksi korttelialueelle voidaan muodostaa yhteistä viherpihaa etelän ja lännen puolelle 
(n. 33 % korttelialueen pinta-alasta). Sirppujoen vesistöä on mahdollista käyttää virkistykseen, esim. melon-
taan tai soutuun. Jatkosuunnittelun yhteydessä on kiinnitettävä lasten leikkialueiden turvallisuuteen huomioita, 
jotta leikkialueilta ei ole pääsyä joen rantaan.  

 Kaupungin ylläpitämä lasten leikkipuisto sijaitsee 250 m päässä, entisen osuusmeijerin vieressä. Leikkipuis-
toon on kevyen liikenteen yhteys. 

 Uudelta kerrostalolta on vapaat näkymät jokaiseen ilmansuuntaan. 
 
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät  

 
 Korttelialueen pohjois- ja itäosat altistuvat liikenteen melulle. Kerrostalojen rakennusalan pohjois- ja itäsivu on 

varustettu rakenteellisella ääneneristysvaatimuksella perustuen meluennusteeseen vuodelle 2030 (Meluselvitys 
v. 2012 / A-insinöörit Oy). Melualueet ja melutaso on riippuvainen eritasoristeyksen muodosta, joten kaava-
määräyksiä tullaan tarkistamaan valtatien suunnittelun edetessä. 

 Asemakaavaluonnokseen on määritelty alin suositeltava rakentamiskorkeus +12,50 N2000 Sirppujoen mahdol-
linen tulviminen huomioiden. 

 Maaperän laatu ja perustamisolosuhteet tarkistetaan jatkosuunnittelun yhteydessä, ennen rakennuksen rakenne-
suunnitelmia. 

 kaava-alueelle laaditaan hulevesien hallintasuunnitelma jatkosuunnittelun yhteydessä. Hulevesien hallinnassa 
varaudutaan rakkasadetilanteisiin (Sadevesien viivästys mm.). 

 Jokivesistö voi muodostaa turvallisuusriskin uimataidottomille lapsille. Asiaan kiinnitetään huomiota jatko-
suunnittelussa. 
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5.6 Kaavamerkinnät ja - määräykset   

 

 
 
 



LAITILAN KAUPUNKI                                                                                                           KAAVASELOSTUS  
VANHAN  JÄTEVEDENPUHDISTAMON  ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVALUONNOS                    2.8.2017  
                                                               
                                                                                                                      

31(31) 
 

 

 

5.7 Nimistö 

Asemakaavan muutosalueelta poistetaan puiston nimi MATTORANTA. 
 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat (täydennetään) 

  

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan muutos tullaan toteuttamaan maanomistajan tarpeiden mukaisesti kaavan tultua lain voi-
maiseksi. 

6.3 Toteutuksen seuranta  

 
Rakennustarkastaja tarkkailee toteutusta rakennuslupa-asioiden yhteydessä.  

 
 
 
 
 

Helsingissä 2.8.2017 
    

                          
Anna-Liisa Nisu 
arkkitehti  YKS-412 
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