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Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus maakunnan liitossa ja kunnassa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään
vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Maankäytön suunnittelun valmistelutyöstä Laitilan kaupungissa vastaa
kaavaryhmä kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Maankäytön vastuuhenkilö eli MRL 20 §:n 2 momentin mukainen kunnan
kaavoittaja on maakäyttöinsinööri.

Uusi MRL edellyttää laajaa tiedottamista eri osapuolille. Kaavaa
valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen
kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaavaa saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Kaavoja valmistavien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä
tavoin, että niillä joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja
vaikuttaa siihen.

Ranta-alueilla on rakennuskielto ilman asemakaavaa tai sellaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen
osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.
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Kaavoituskatsausta koskeviin kysymyksiin ja lisätietoihin saa tietoa Laitilan
kaupungin tekniseltä osastolta.

Maankäytön suunnitteluun liittyviin asioihin saa lisätietoja Laitilan kaupungin
tekniseltä osastolta.

os. Keskuskatu 30, 23800 LAITILA

puhelin 050 5182 071

mika.palmulaakso@laitila.fi

Laitilan kaupungin kotisivuilta voi seurata kaavoitustöiden etenemistä
osoitteesta: www.laitila.fi/palvelut/kaavoitus/laadinnassa-olevat-kaavat/

Tässä kaavoituskatsauksessa on lyhyesti kerrottu eri kaavamuodoista ja niiden
vaiheista vuoden 2020 aikana sekä vireillä olevista että vireille tulevista
kaavoitushankkeista.

Laitilassa 30.10.2020

LAITILAN KAUPUNKI, KAAVARYHMÄ
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VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT)

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto.
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
tuli lainvoimaiseksi joulukuussa 2017. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden kautta hallitus linjaa koko maan kannalta
merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteet konkretisoidaan
erityisesti maakuntakaavoissa, joissa ne sovitetaan yhteen maakunnan
tavoitteiden kanssa. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita
toteuttavat myös valtion viranomaiset toiminnassaan.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on:

Edistää hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista
alueiden käyttöä koskevissa päätöksissä, edistää kansainvälisten
sopimusten täytäntöönpanoa, turvata alueidenkäytölliset edellytykset
valtakunnallisten hankkeiden ja tarkoituksenmukaiselle toteuttamiselle.

Valtion eri viranomaisten toiminnan tulee tukea ja edistää tavoitteiden
toteutumista. Valtakunnalliset tavoitteet täsmennetään maakunnan
suunnittelussa alueiden käytön periaatteiksi ja aluevarauksiksi ja ne
vaikuttavat tätä kautta myös kunnan alueiden suunnitteluun.

Osa tavoitteista on luonteeltaan sellaisia, että ne otetaan huomioon
suoraan kuntakaavoituksessa, jos ne eivät sovellu käsiteltäväksi
maakuntakaavan tasolla tai tavoitteet huomioon ottavaa
maakuntakaavaa ei ole vielä laadittu.

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on säädetty tarkemmin
maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:ssä.
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MAAKUNTAKAAVOITUS

Maakuntakaavojen laadinnan tekee Varsinais-Suomen Liitto. Maakuntakaava
korvaa MRL:n mukaisesti vanhan seutukaavan. Nimitys seutukaava säilyy
vanhoissa jo laadituissa seutukaavoissa.

Vakka-Suomen alueelle on maakuntakaava vahvistettu Ympäristöministeriössä
20.3.2013.

Maakuntakaavan keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat valtakunnalliset ja
maakunnalliset liikenne- ja energiahuoltoverkostot ja muut teknisen huollon
ratkaisut, luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen, ylikunnallisia
ympäristövaikutuksia aiheuttava tai ylikunnallisia tarpeita palveleva
maankäyttö. Erityisesti Varsinais-Suomen maakuntakaavan valmistelussa oli
keskusteluissa kauppapaikkarakentaminen.

Maakuntavaltuusto on 10.6.2013 hyväksynyt tuulivoimavaihemaakuntakaavan
ja se on vahvistettu ympäristöministeriössä 9.9.2014.

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on kokouksessaan 7.12.2015 päättänyt
käynnistää luonnonarvojen- ja varojen vaihemaakuntakaavaan laatimisen.
Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 26.3.-27.4.2018 välisenä aikana.
Lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet on käsitelty
maakuntahallituksen kokouksessa 24.9.2018. Varsinais-Suomen
luonnonarvojen ja –varojen vaihemaakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä ja
siihen on voinut antaa muistutuksen 3.9.- 2.10.2020 välisenä aikana.

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2013 käynnistää Varsinais-
Suomen vaihemaakuntakaavan tarkistuksen. Kaava tullaan laatimaan
taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavana.

Vaihemaakuntakaavan luonnos on ollut nähtävillä 3.6.-10.7.2015 välisen ajan.

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 11.6.2018 Varsinais-
Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen
vaihemaakuntakaavan ja maakuntahallitus määräsi 27.8.2018 kokouksessaan
vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan, ennen kuin se on saanut
lainvoiman. Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä valitettiin Turun
hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset 1.10.2019. Kaavasta on jätetty
valituslupahakemus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus
hylkäsi päätöksellään 6.7.2020 hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn
valituslupahakemuksen.
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YLEISKAAVOITUS

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja
maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteen sovittaminen.
Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan
tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen, rakentamisen ja muun
maankäytön perustaksi.

Mikäli kyseessä on osaa kunnasta koskeva seutukaava, voidaan puhua
osayleiskaavasta.

Valtuuston hyväksymiä (ei oikeusvaikutteisia) osayleiskaavoja on Laitilassa
tehty 1979 – 1985. Nämä eivät ole maankäyttöä ohjaavia ja ovat
vanhentuneita sisällöltäänkin.

OIKEUSVAIKUTTEISET YLEISKAAVAT

Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava
Keskustan alueen osayleiskaava-alue käsittää varsinaisen keskusta-alueen
lisäksi Untamalan, Kodjalan , Malkon, Koveron ja  Soukaisten alueita. (liite 1)

Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava on oikeusvaikutteinen
yleiskaava.

Osayleiskaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.6.2009 45 §.

Lounais-Suomen Ympäristökeskus on valittanut osayleiskaavan
hyväksymispäätöksestä. Valitus koskee ns. Meijerin aluetta ja sen
liikerakentamisen mitoitusta.

Laitilan kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.8.2009 174 § todennut, koska
osayleiskaavasta tehty valitus kohdistuu Meijerin alueen asemakaavan
mukaisiin kortteleihin 610, 614 – 617, jotka rajoittuvat VT 8:n, kt 43:n,
Meijerintien, Poukantien ja Erik Sorolaisentien sisään jäävään alueeseen,
kaupunginhallitus määrää Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin
perusteella osayleiskaavan tulevan muilta osin voimaan.

Turun Hallinto-oikeus on 19.10.2010 antamallaan päätöksellä kumonnut
Laitilan kaupunginvaltuuston päätöksen, joka koski osayleiskaavan Meijerin
alueen P/KMres-merkintöjä. Päätöksestä Laitilan kaupunki valitti KHO:een,
joka hylkäsi valituksen. Meijerin alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaava.
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ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavan tarkoitus on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoitusta varten ja
ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä yleiskaavaa tarkemmin.

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa, kuin kunnan
kehitys tai maakäytön ohjaustarve edellyttää. Maakäytön ohjaustarvetta
arvioitaessa on erityisesti huomioitava asuntotuotannon tarve ja
elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistäminen.

Kaavoitussopimuksella kaupunki ja maanomistaja sopivat tietyn alueen
asemakaavan laatimisesta tai asemakaavamuutoksesta.
Kaavoitussopimuksella kaupunki ei voi sopia kaavan sisällöstä tarkemmin,
mutta näissä tapauksissa kaupungilla on mahdollisuus sopia maanomistajalta
perittävistä kaupungille aiheutuneista kaavoituskustannuksista.

Laitilan kaupungissa on asemakaavoitettua aluetta (30.10.2020) 935,5 ha.
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VIREILLÄ OLEVAT JA KÄYNNISTYMÄSSÄ OLEVAT
ASEMAKAAVATYÖT

Maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n ja 60 §:n 1 momentin mukaan kunnan on
seurattava asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhdyttävä
toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. MRL 60 § 2
momentti sisältää erityistä arviointimenettelyä koskevan säännöksen, joka
MRL:n siirtymäsäännöksen mukaan tulee sovellettavaksi viimeistään vuonna
2013 (MRL 209 § 6 momentti).

Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka
merkittävältä osalta on edelleen toteutumatta, rakennuslupaa ei saa myöntää
sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai
ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on
arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden.

Laessaaren asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
ollut nähtävillä 5.2.2016 alkaen. Kaavamuutoksella on tarkoitus ajantasaistaa
vanha rakennuskaava sekä täydentää ja tiivistää yhdyskuntarakennetta
oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaisesti. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä
7.1.-5.2.2019. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 23.10.- 23.11.2020 (liite 2)

Kirkkotien ja Kauppakadun risteyksen asemakaavan muutos on aloitettu 2016.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 16.2.-29.2.2016. Kaavamuutoksella pyritään
tiivistämään keskustatoimintojen aluetta. (liite 3)

Koveronummen teollisuusalueella on aloitettu kahdessa eri kohteessa
pienimuotoinen asemakaavamuutos, jolla toisessa pyritään lisäämään
teollisuusalueen rakentamisaluetta. Toisessa kohteessa poistetaan saman lajin
kaavatonttien välillä oleva erityisalue ja yhdistetään tontit yhdeksi
rakennuspaikaksi. Toisen kohteen asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä
15.5.-15.6.2020 välisenä aikana. (liite 4)

Kotoharjun asemakaavan laajennus on käynnistynyt luonto- ja
maapohjaselvityksen laadinnalla. Alue on muodostunut yhdeksi
suosituimmaksi omakotirakentajien kohteeksi, jonne halutaan lisää
kaavoitettavaksi omakotitontteja. Kaava-aineistoa asetetaan nähtäville
alkuvuonna 2021. (liite 5)

Ilvesvuori-Matovuori alueen asemakaavoitus on kaupunginhallituksen
päätöksellä 10.4.2017 114 § päätetty käynnistää. Kaava-alueen laajuus
varmistuu lisäselvityksillä ja alueesta on tehty luontoselvitys vuonna 2013.
(liite 6)

Abo Wind Oy on käynnistänyt tuulivoima vaihemaakuntakaavaan perustuvan
selvitystyön Kolsa – Juvansuon alueelle mahdollisen tuulivoimapuiston
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rakentamiseen. Tuulivoimaosayleiskaavan laadinta alueella käynnistyy 2021.
(liite 7)

8 TIEN LIIKENNESUUNNITELMAN VAATIMIA
ASEMAKAAVAMUUTOKSIA

Väylävirasto on aloittanut valtatie 8 parantamisen suunnittelun Laitilan
keskustan alueella. Työn tarkoituksena on liikenteen sujuvoittaminen valtatien
ja kantatien sekä seututien risteysalueilla. Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä
30.9.-30.10.2020 välisenä aikana.

Laitilan kaupunki on tiiviisti yhteistyössä liikenneviraston kanssa
liikennesuunnittelun laadinnassa ja on käynnistänyt tiesuunnitelman vaatimat
asemakaavamuutokset (liitteet 8-13). Kaavatyön etenemistä voi seurata
kaupungin nettisivuilta osoitteesta
www.laitila.fi/palvelut/kaavoitus/laadinnassa-olevat-kaavat/
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RANTA-ASEMAKAAVOITUS

Ranta-asemakaavan laatiminen Laitilassa on maanomistajan asia.
Maanomistaja ja kaavan laatija toimittavat kaavan laatimista koskevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman kunnalle ennen suunnitelman mukaisten
menettelyjen aloittamista.

Maanomistaja ja kaavan laatija huolehtivat Maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisista neuvotteluista kaavaa laadittaessa.

Maanomistajan toimesta laadittu ranta-asemakaava toimitetaan kunnalle
hyväksymiskäsittelyyn. Ranta-asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

VAHVISTETUT RANTA-ASEMAKAAVAT

1. Vallijärven eteläosan ranta-asemakaava (4.11.1991)
2. Hilttiöjärven ranta-asemakaava (9.1.1997)
3. Osille Pitkä-, Kaarni-, Luku-, Lammin- ja Särkijärveä on laadittu ranta-

asemakaava, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 22.03.1999. Ranta-
asemakaavan on Lounais-Suomen Ympäristökeskus vahvistanut pienin
muutoksin 4.5.2000.

4. Luku-, Pitkä-, Kaarni- ja Särkijärvien ranta-asemakaavan muutoksen
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 31.3.2014 19 §
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Liite 1

Osayleiskaavakartta
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Liite 1

Osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset
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Liite 2

Laessaaren kaavaehdotus
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Liite 2

Laessaaren kaavaehdotuksen asemakaavamerkinnät ja -määräykset
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Liite 3

Kirkkotien ja kauppakadun
asemakaavakaavamuutos
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Liite 3

Kirkkotien ja kauppakadun
asemakaavakaavamuutos

kaavamerkinnät ja -määräykset
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Liite 4

Koveronnummen asemakaavaluonnos
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Koveronnummen asemakaavamuutos

kaavamerkinnät ja -määräykset
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Kotoharjun asemakaavan laajennusalue on rakennetun alueen vasemmalla puolella oleva
metsäalue.

Liite 5

Kotoharjun kaavalaajennusalue
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Alueelle on jo tehty luontoselvitys 2013 asemakaavatyön lähtöaineistoksi.

Kaavatyön on tarkoitus aloittaa 2020. Tavoitteena on sijoittaa
pientaloasumista kaavoitettavalle alueelle. Alueen kunnallistekniikan
rakentaminen on kustannuksiltaan merkittävä, joten alueen tehokkaaseen
käyttöön tulee kiinnittää erityisesti huomiota.

Liite 6

Matovuori-Ilvesvuori kaava-alue



20

kaava-alue sijoittuu kuvan keskivaiheille. Kuvaussuunta on länteen.
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Liite 7

Kolsa – Juvansuo tuulivoimapuistoalue
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Liite 8

Hartikkalan kortteleiden 5021, 5022 ja
5023 kaavanmuutosluonnos (alue1)
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Liite 8

Hartikkalan kortteleiden 5021, 5022 ja
5023 kaavanmuutosluonnos
kaavamerkinnät ja-määräykset (alue1)
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Liite 9

Valtatien 8 pohjoispuoleisten alueiden
kaavanmuutosluonnos (alue2)
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Liite 9

Valtatien 8 pohjoispuoleisten alueiden
kaavanmuutosluonnos
kaavamerkinnät ja -määräykset(alue2)
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Liite 10

Meijerin alueen kaavanmuutosluonnos
(alue3)
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Liite 10

Meijerin alueen kaavanmuutosluonnos
kaavamerkinnät ja –määräykset
(alue3)
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Liite 11

Valtatien 8 pohjoisen risteyksen
alueen kaavanmuutosluonnos (alue4)



29

Liite 11

Valtatien 8 pohjoisen risteyksen
alueen kaavanmuutosluonnos
kaavamerkinnät ja –määräykset
(alue4)
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Liite 12

Erik Sorolaisentien kiertoliittymän
kaavamuutosehdotus (alue5)
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Liite 12

Erik Sorolaisentien kiertoliittymän
kaavamuutosehdotus kaavamerkinnät
ja –määräykset (alue5)
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Liite 13

Kortteleiden 5002, 5026 ja 442
kaavamuutosehdotus (alue6)
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Liite 13

Kortteleiden 5002, 5026 ja 442
kaavamuutosehdotus kaavamerkinnät
ja –määräykset (alue6)
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KAAVOITUSOHJELMA 2021-2023

Yleiskaavatyöt

Keskustan alueen osayleiskaavan laatiminen; käynnistyy 2021

Kolsa – Juvansuo tuulivoimaosayleiskaava; selvitystyö käynnissä

Asemakaavatyöt

Kotoharjun asemakaavamuutos laajennus: aloitus 2021:
asemakaavamuutoksen selvitystyöt valmistuneet.

VT8:n parantamisen Laitilan keskustan alueella aiheuttamat asemakaavojen
muutokset: aloitettu 2019. Kaavaluonnokset on ollut nähtävillä kaikista
muutosalueista 2020. Kaavaehdotukset muutosalueista nähtäville 2021 alussa.

Kodjalan alueen asemakaavoitus: aloitus 2021: asemakaavan selvitystyöt
valmistuneet.

Ilvesvuori-Matovuori alueen asemakaava: aloitus odottaa alueen
selvitystöiden valmistumista.

Sillantaka asemakaava: aloitus 2021

Tuunan päiväkotialueen asemakaavamuutos: aloitus 2021

Samppanummen teollisuusalueen laajennus: aloitus 2021

Kaavoitusohjelman aikana ilmenevät pienet pikaiset asemakaavamuutokset


