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1. JOHDANTO

Laitilan keskustan edellisessä valtuuston hyväksymässä osayleiskaavassa vuodelta 1985 on
käsitelty perusteellisesti kaupungin seudullista asemaa, kaupunkirakennetta ja keskustan
maankäytön periaatteita. Sittemmin mm. Valkojärven, Samppanummen ja Santilan asemakaavojen
ja keskustan asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä on tehty osittaistarkistuksia vuoden
1985 osayleiskaavaan. Asemakaavojen hyväksymiskäsittelyjen yhteydessä valtuusto on
hyväksynyt osayleiskaavan tarkistukset näiltä osin.

Keväällä 1997 Laitilan kaupunki päätti ajantasaistaa koko keskustan osayleiskaavan.
Suunnittelukeskus Oy:n laatima tarkistus oli nähtävillä vuoden 2000 lopulla, jolloin
kaupunginhallitus ennätti juuri käsitellä ehdotusta koskevat muistutukset, kun työ keskeytyi
pääsuunnittelijan kuoleman johdosta. Vuonna 2002 työ aloitettiin uudelleen Air-Ix Ympäristö
Oy:ssä. Uusi osayleiskaava-alue tuli käsittämään myös Palttilan ja Untamalan kylät. Vuoden 2002
lopussa kaava-aluetta laajennettiin käsittämään myös Malkon ja Koveron kylät. Osayleiskaava
hyväksytään kaupunginvaltuuston käsittelyssä, jolloin siitä tulee maankäyttö- ja rakennuslain
tarkoittama oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Koska osayleiskaava-alue on huomattavasti laajempi kuin vuonna 1985, ja koska sekä
rakennuslainsäädäntö että kaupungin kasvuennusteet ovat sittemmin muuttuneet, on kaavoituksen
lähtötiedot jouduttu tarkistamaan ja arvioimaan uudelleen. Huomattavimmat muutokset vuoden
1985 osayleiskaavoitukseen verrattuna ovat maisema-, rakennus- ja luonnonsuojelunäkökohtien
painottuminen kaavan laadinnassa sekä kaupungin väestöennusteen kääntyminen laskuun.
Asutuksen ja palveluiden laajenemissuuntien osalta on tutkittu ennen kaikkea
yhdyskuntataloudellisesti kestäviä ja samalla vetovoimaisia vaihtoehtoja. Osayleiskaavalla
varaudutaan myös riittävin kaupallisin, teollisuuden ja työpaikkojen aluevarauksin turvaamaan
kaupungin kilpailukyky tarjoamalle maankäytön puitteet kehittyvälle yritystoiminnalle ja palveluille.
Teollisuusalueiden sijoittamiseen on vaikuttanut yleinen suuntaus, jonka myötä ne kehittyvät yhä
enenevässä määrin pelkistä tuotantoalueista yhteisiä palveluja ja yhteistä osaamista hyödyntävien
tuotanto- ja liiketilojen alueiksi, joten hajallaan sijaitsevien pienten teollisuusalueiden sijaan pyritään
nyt laajempien, yhtenäisten kokonaisuuksien kehittämiseen. Palveluvaraukset keskittyvät
täydentämään nykyistä palvelurakennetta ja hyödyntämään keskustan keskeistä liikenteellistä
sijaintia.

Myös liikenteen vaikutukset on otettava vakavasti huomioon. Osayleiskaavatyön aikana on yhä
enemmän korostunut valtatie 8:n tulevien järjestelyjen vaikutus kaupunkirakenteeseen ja
maankäyttöön. Valtatien mahdollinen runkotieluokkainen kehittäminen, eritaso-, kaista-,
rinnakkaistie- ja suojausjärjestelyt sekä kaava-alueella useimpien siihen yhtyvien liittymien poisto
tulevat vaikuttamaan suuresti ihmisten ja ajoneuvojen liikkumiseen erityisesti haja-asutusalueilta ja
kylien suunnista. Koska pitkällä aikavälillä toteutettavat suunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessaan, ei
kovin tarkkoja valtatien liikenneratkaisuja ole osayleiskaavassa mahdollista tai
tarkoituksenmukaista esittää. Koska yleiskaavalla on rajallinen, sinänsä tarkemmin
määrittelemätön tavoiteaikajänteensä (yleensä noin 15-20 vuotta), jonka rajoissa kaavassa
esitettyihin ratkaisuihin tähdätään, tulee osa näistä liikenteellisistä muutoksista varmasti
ajoittumaan osayleiskaavan tavoiteajan ulkopuolelle.

Osayleiskaava-alueen laajeneminen Untamalaan, Malkoon ja Koveroon toi lisäksi kaavoitukseen
uutena kysymyksenä esiin haja-asutusalueiden rakennusoikeuden määrittelyn yleiskaavatasolla.
Tavoitteena oli, että rakennuspaikat olisi merkitty kaavakartalle, jolloin rakennuslupia olisi voitu
myöntää suoraan kaavan perusteella. Alueen laajuuden vuosi tämä osoittautui kuitenkin erittäin
työlääksi. Koska rakentamispaine näille alueille ei ole merkittävä, tavoitteesta luovuttiin, ja haja-
asutusalueiden kaavamääräyksissä esitetään ainoastaan mitoitusperiaate, jonka perusteella
kiinteistöillä on sijaintinsa ja olosuhteidensa eli näin ollen mahdollisen käyttötarkoituksensa ja pinta-
alansa perusteella oikeus tiettyyn määrään rakennuspaikkoja.

Osayleiskaavan varsinaisia mitoitustavoitteita on tarkistettu ainoastaan väestötavoitteen osalta.
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Osayleiskaava on laadittu tulostettavaksi mittakaavaan 1:15 000. Koska se on myös piirretty
tavoitteena tässä mittakaavassa havainnollinen, pelkistetty esitys, tulee sen sisältöä mm.
sähköisesti tarkastellessa ottaa huomioon, etteivät rajaukset ole välttämättä mittatarkkoja.

Yleiskaavatyöstä ovat Air-Ix/AIRIX Ympäristö Oy:ssä vastanneet luonnosvaiheeseen saakka
arkkitehti Ursula Koponen ja arkkit. yo Päivi Mujunen sekä ehdotusvaiheessa DI Jukka Liikari ja
Päivi Mujunen. Laitilan kunnan puolesta työtä on valvonut kaavatyöryhmä ja tekninen johtaja
Tapani Kokemäki sekä kaupunginjohtaja Jukka Alkio.
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2. TIIVISTELMÄ

Kaava-alue käsittää Laitilan keskustan lähialueineen sekä pääosat Soukaisten, Kaukolan,
Untamalan, Palttilan, Kodjalan, Koveron, Sillantaan ja Malvon kylätaajamista sekä niihin liittyviä
maa- ja metsätalousalueita.

Alueen rajaus

MRL 35 § 1-2 mom.
Yleiskaavan tarkoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös
maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet
yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön
perustaksi.

Kaavaluonnos oli MRL 62§ mukaisesti nähtävillä 26.7. – 13.8. 2004 välisenä aikana.
Kaavaluonnos oli toisen kerran nähtävillä 25.1. – 8.2. 2006 välisenä aikana.
Kaavaehdotus oli MRL 65 § mukaisesti virallisesti nähtävillä 30.11. 2007 – 10.1. 2008
välisenä aikana.
Kaavaehdotus oli toisen kerran virallisesti nähtävillä 5.12. 2008 - 8.1. 2009 välisenä aikana.
Kaavaehdotus oli kolmannen kerran virallisesti nähtävillä 14.4. - 13.5. 2009 välisenä aikana.

Kaupunginhallitus hyväksyi osayleiskaavan __.__. ____ (§ ___).
Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan __.__. ____ (§ ___).

Osayleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava.
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3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

3.1. Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue käsittää Laitilan kaupungin keskustaajaman, keskustan ympärillä olevat
asemakaavoitetut alueet sekä pääosin taaja-asuttuja asemakaavojen ulkopuolisia alueita kuten
keskustan lähimmät kyläkeskukset. Lisäksi kaavan alueeseen kuuluu huomattava määrä
keskustaan ja asutukseen liittyviä maa- ja metsätalousalueita. Kaava-alueen pinta-ala on noin
4 100 ha.

Laitila kuuluu Vakka-Suomen seutukuntaan ja sijaitsee Varsinais-Suomen pohjoisosassa 60 km
Turusta luoteeseen, 30 km Raumalta kaakkoon ja 20 km Uudestakaupungista itään. Kaupungissa
on noin 8500 asukasta, joista pääosa asuu keskustassa ja sen lähialueilla.

Valtatie 8 Turku-Oulu ja kantatie 43 Uusikaupunki-Harjavalta jakavat Laitilan taajaman pohjois-
etelä- ja koillis-lounaissuunnassa. Keskustatoiminnot ja taajaman asuinalueet levittyvät
tieympäristön molemmin puolin. Pääosa keskustatoiminnoista sijoittuu keskustan kirkonkylän
ympäristöön. Keskusta rajautuu idässä metsä- ja suoalueisiin. Alueen kaakkoisosassa on osittain
asemakaavoitettuja, pääosin rakentamattomia valtatiehen tukeutuvia teollisuusaluevarauksia.
Teollisuus- ja huoltoasematoiminta rajaavat osittain keskustaajamaa myös läntiselle, aukeammalle
haja-alueelle päin.

Kaava-alueeseen kuuluu laajaa merkittävää maisema-aluetta sekä muita kulttuurihistoriallisesti
merkittäviä kohteita. Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmä on rajannut Laitilan vanhat kylät
Untamalasta Kodjalaan valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (Ympäristönsuojeluosasto
mietintö 66/1992: Arvokkaat maisema-alueet). Kaava-alueella on runsaasti maisemaan ja
asutushistoriaan liittyviä kulttuuri- ja rakennetun ympäristön arvokkaita kokonaisuuksia ja
muinaismuistokohteita sekä luonnonympäristön suojelualueita ja perinnebiotooppeja. Kaava-alue
sijaitsee laajalti pohjavesialueella.

Liite 1 Keskustan opaskartta
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3.2. Luonnonympäristö ja maisema

Laitilan alueen maasto on pääosin loivasti kumpuilevaa ja kivikkoista. Laitilan poikki kaakkois-
luoteissuunnassa kulkeva harjumuodostelma on osa Turusta Pyhärantaan ulottuvaa
pitkittäismoreeniharjua. Kallioperästä suurimman osan muodostaa rapakivigraniitti, jonka
happamuus ja niukkaravinteisuus sekä alueen havupuuvaltaisuus ja kivikkoisuus antaa maisemalle
sen vaihtelevan ominaisluonteen. Maaston korkeuserot ovat yleensäkin pieniä: peltoalueet
sijaitsevat noin 10-15 metriä merenpinnan yläpuolella, harjanteet korkeimpia huippuja lukuun
ottamatta noin 20-25 metriä merenpinnan yläpuolella.

Laitilan ympärillä on alueelle poikkeuksellisen laaja pyöreähkö laaksoaukea. Vielä rautakauden
aikana polveilevana merenlahtena Valkojärven alueelle ulottunut kauppa- ja kalastuselinkeinon
mahdollistanut vesiyhteys edisti alueen asutushistorian alkua. Alueen vanhimmat merkit
kasvinviljelystä Soukaisten Savemäestä ovat jopa neljänneltä vuosisadalta eaa.

Harjun osaltaan jakaman, muutoin loivasti kumpuilevan ja asutuksen voimakkaasti muokkaaman
maaseutuympäristön luonne on edelleen pääosin perinteisten asutuskeskittymien ja viljelyskäytön
leimaamaa. Järvien kuivatustöitä viljelysmaan valtaamiseksi on tehty alueella 1700-luvulta alkaen,
minkä tuloksena harjun molemmille puolille on syntynyt laaja peltolakeus. Keskustaajamasta
pohjoiseen sijainneen Valkojärven kuivatus asteittain vuosina 1899-1960 on ollut projekteista
viimeisin ja merkittävin. Maastonmuotojen ja maantieteellisten ominaisuuksien luomien edellytysten
ponteva hyödyntäminen näkyy sekä aluerakenteessa että kulttuurihistoriallisissa esiintymissä.

Alueen maisemallisen solmupisteen muodostaa nykyisellään keskustan alue, jossa kohtaavat
luonnon- ja kulttuuriympäristön suuret linjat: peltoaukeat, Sirppujoen-Malvonjoen laakso ja
jokilaaksoa ympäröivät kallioharjanteet. Keskustavyöhyke on rakentunut matalille, loivarinteisille
mäenharjanteille peltoaukeiden ja idässä asutusta rajaavan metsä- ja suomaaston välille.

Maiseman ekologinen perusrakenne syntyy Sirppujoen ja siihen laskevien purojen valuma-alueista.
Purot ja valtaojat saavat alkunsa metsäharjanteiden välisiltä kosteikkoalueilta keskustaajaman
etelä-, länsi- ja pohjoispuolilta. Joki- ja purouomat kulkevat pääosin tasaisilla peltoaukeilla ja ne
erottuvat heikosti maisemasta. Ponttoonojan alajuoksusta padotut Valkojärven peltoalat pidetään
kuivina jatkuvalla pumppauksella. Jokilaakso muodostuu paksuista savikerrostumista, joissa savi
on laadultaan lihavaa. Rapakivikallioiden rinnealueita peittävät ohuet, veden huuhtomat
moreenikerrokset. Paikoin esiintyy jääkaudella jäätikön reunaosiin puristuneita muutaman
kymmenen tai sadan metrin pituisia, 2-10 metrin korkuisia moreenivalleja (De Geer -moreenit).
Savialueiden ja mäkialueiden reunavyöhykkeellä on hiekan ja hiedan muodostamia
rantakerrostumia. Aluetta halkovien moreenikallioharjanteiden välisille kosteikoille on muodostunut
soistumisen seurauksena eloperäisiä kerroksia. Harjujakso on merkittävää pohjaveden
muodostumisaluetta.

Ilmastoltaan Laitila kuuluu lounaisrannikon merellisen ilmaston piiriin. Meren läheisyys vaikuttaa
tasaamalla lämpötilan vaihteluita. Vallitseva tuulensuunta on lounainen. Talvella tuulee pääosin
idästä ja pohjoisesta, kesällä enemmän etelästä. Talvituulet ovat kesätuulia voimakkaampia.
Vuoden keskilämpötila on 1-2 astetta korkeampi kuin maan keskiosissa keskimäärin. Termisen
kasvukauden pituus on noin 175 vuorokautta. Laitila kuuluu tammi- eli hemiboreaalisen
vyöhykkeen pohjoisosaan sekä hedelmä- ja puuvartisten koristekasvien menestymiskartan 1-
vyöhykkeeseen, mikä mahdollistaa elinedellytykset rikkaalle luonnonvaraiselle ja kulttuuriperäiselle
lajistolle. Pienilmastoltaan edullisimpia alueita ovat selänteiden ja savikoiden reunavyöhykkeet,
harjualue sekä etelään ja lounaaseen viettävät rinnealueet. Itäisen metsäalueen kosteat painanteet
puolestaan muodostavat epäedullisia kylmänilmanaltaita.

Alueen kasvillisuuden erityispiirteitä ovat rapakiven esiintymisen vuoksi poikkeuksellisen runsaina
tavattavat pähkinäpensaslehdot. Sinänsä lehtomaisia alueita esiintyy vähän. Erityisen leimallisia
ovat keto- ja niittykasvit, viljelykarkulaiset sekä muut kulttuurilajit ja siellä täällä muinaisasutuksesta
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kertovat indikaattorilajit. Metsät ovat pääosin kuivahkoa kangasta, paikoin myös tuoretta
kuusivoittoista kangasta. Kallioselänteiden lakiosat ovat kuivia kalliomänniköitä. Suot on
pääsääntöisesti ojitettu; jäljellä olevat luonnontilaiset suot ovat pienialaisia rämeitä.

Erityisesti kyläkeskuksissa ja niiden ympäristöissä on huomattavan paljon luontoarvoiltaan
merkittäviä vahvasti asutushistoriaan liittyviä kohteita. Natura 2000-alue FI0200066 käsittää useita
lähinnä lehtojensuojeluohjelman kautta valikoituneita suojelukohteita Untamalassa, Kalliomäessä,
Palttilassa, Kaukolassa, Soukaisissa ja Kodjalassa. Alueella on myös muita arvokkaita
luontokohteita (lehto, kallio, harju, metsä jne.) sekä perinnebiotooppialueita (keto, niitty, haka,
metsälaidun), jotka painottuvat Untamalan-Kodjalan laajalle maisema-alueelle. Alueella on myös
muutamia suojeltuja luonnonmuistomerkkejä (puita). Luonnonympäristön kohteita on merkitty
kaavaan olemassa olevien inventointi- ja suojelutietojen perusteella.

Liite 2 Luonnonympäristön kohteita

Sirppujoki.

Lähteet:

Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Arvokkaat maisema-alueet. Ympäristöministeriö,
ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992. Helsinki 1993.

Laitilan kaupunki. Laitilan arvokkaat luontokohteet. Suunnittelukeskus Oy, 1998.

Laitila, keskustan osayleiskaava (luonnos). Maisema ja rakennettu ympäristö. Suunnittelukeskus Oy, 1997.

Lehtomaa, Leena. Varsinais-Suomen perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 160, Lounais-Suomen
ympäristökeskus, 2000.

Kytöviita, Minna-Maarit, Laitilan kaupungin kasvillisuudesta. Untamalan itäosien sekä Seppälän, Kouman ja
Palttilan kylät. Turun yliopiston kasvitieteen laitos, 1994.

Hemgård, Gretel, Kulttuurimaiseman inventointi. Laitilan Untamala. Kylän kulttuuriympäristön inventointi.
Laitilan Untamalan kylän inventointikokeilu, Ympäristöministeriö, 1993.

Härjämäki - Ikonen - Lammi, Laitilan Untamala-Kodjalan maisemanhoidon yleissuunnitelma. Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen monistesarja 8/2001, Turku 2001.

Lounais-Suomen ympäristökeskus

Soranottoalueet ovat Untamalassakin maisemavaurio.
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3.3. Kulttuuriympäristö

Varhaisin Laitilan alueen asutushistoria ulottuu kivikaudelle. Pronssikaudella meren rantaviivan
vetäytyessä asutus harjualueilla laajeni erityisesti Untamalan alueella, joka tunnetaan keskiajalta
lähtien Laitilan alkuperäisenä emopitäjänä. Vakka-Suomen varhaisen sisämaan kauppareitin
varren kyläkeskittymänä se kehittyi paikallisesti merkittäväksi.

Laitilan keskustaajaman lisäksi alueen tärkeimmät kyläkeskukset ovat Untamala, Soukainen,
Kodjala ja Kovero. Pienempi Malvon kylä sijaitsee vahvemmin erillään keskustan kasvusuunnista ja
taajamarakenteesta.

Kaupungin alueelle rakentunut perinteinen asutus seurailee alavaa viljelymaastoa rajaavaa
harjulinjaa, jossa vanhaa maantieverkostoa mukaillen kehittyneet alueelle luonteenomaiset
raittikylät ovat säilyttäneet luonteensa erityisesti Untamalan ja Kodjalan kylätaajamissa. Myös
Soukaisten vanha maantielinja ja Koveron Haukkaan johtava tie maatalousympäristöineen ovat
maisemallisesti hienoja. Laitilan keskusta on osaltaan taajamakehityksen vilkkauden myötä saanut
monimuotoisemman ilmeen.

Untamalan-Kodjalan alueen paikallista erityisluonnetta luovan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
elinkeinomaiseman säilyttäminen on myös alueen maankäytön tärkeimpiä tavoitteita.
Maantieteellisesti ja rakennushistoriallisesti arvokkaiden yksittäiskohteiden, miljöiden ja
maisematyyppien monimuotoisuus on suojelu- ja hoitotoimenpiteiden tavoite. Rajatun
kokonaisuuden muodostama valtakunnallinen kulttuurimaisema-alue muodostaa suuren osan
kaava-alueesta.

Kulttuurimaisema-alueeseen kuuluvat olennaisesti edustavat raittikylät arvokkaine
rakennuskantoineen, vuosisataisessa maatalouskäytössä muokkautunut maisema, avautuvat
näkymät ja pitkästä asutushistoriasta kertovat ajalliset kerrostumat ja arkeologiset esiintymät.
”Laitilan lakeus” käsittää elävän ja laajan viljelysmaiseman kokonaisuuden, jota rytmittävät
metsäisille mäille rakennetut tilakeskukset.

Asutushistoriasta kertovat erityisesti alueen poikkeuksellisen runsas määrä muinaismuistokohteita.
Kivikautiset (7300-1300 eaa.) asuinpaikat keskittyvät pääasiassa Laitilan harjulle. Pronssikautiset
(1300-500 eaa.) hautaröykkiöt löytyvät korkeimpien kumpareiden lailta. Suurin osa alueen
rautakautisista (500 eaa. – 1150 jaa.) löydöksistä keskittyy entisen Valkojärven ympäristön kyliin,
vanhoille asutuille kyläalueille, kaava-alueella erityisesti Untamalaan, Soukaisiin, Kaukolaan,
Palttilaan ja Kodjalaan. Arkeologisia inventointeja tehdään jatkuvasti vaiheittain. Kohteiden
rajaukset ovat mm. erilaisista inventointitilanteista johtuen laajoja tai tarkentamattomia.
Muinaismuistokohteet on merkitty osayleiskaavaan yhteistyössä Museoviraston ja Turun
maakuntamuseon kanssa.

Liite 3 Luettelo kaavassa esitetyistä muinaismuistokohteista

Untamalan Myllymäkeä.
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3.4. Rakennettu ympäristö

Laitilan keskusta ympäristöineen on suurelta osin asemakaavoitettua taajamaa. Kaava-alueen
asemakaavojen ulkopuolisilla alueilla on taaja-asutusta lähinnä tiiviiden, osittain merkittävää
rakennuskulttuuria edustavien kyläkeskusten alueilla. Muuten alueet ovat haja-asuttuja.

Erityisesti Untamalan ja Kodjalan kyläkeskusten välillä levittäytyvien raivattujen ja kuivattujen
viljelysalueiden lomaan metsäisille kumpareille keskittyvät yksittäiset tilojen talouskeskukset
muodostavat luonteikasta maiseman rytmiä ja edustavat hyvin paikallista ja alueellisestikin
merkittävää asutushistoriallista ja elinkeinokulttuuria.

Laitilan valtakunnallisesti arvokkaista kulttuuriympäristöistä kaava-alueella sijaitsevat Laitilan kirkko
ympäristöineen, Palttilan kartanoympäristö sekä Untamalan raittikylä ja kulttuurimaisema
(Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt. Museoviraston
rakennushistorian osaston julkaisuja 16, Helsinki 1993).

Laitilan kaupungin alueella on tehty useita vanhaan rakennuskantaan keskittyviä
rakennusinventointeja. Kaava-alueen rakennuskantaa koskevat Laitilan (Merja Vilen 1989),
Pappilan (Hannele Kuitunen 1998), Untamalan (Anneli Björkqvist 1993), Palttilan (Markku
Ikäheimonen 1994, Kaarin Lehtonen 1997, Jaana Salmi 1998), Soukaisten (Hannele Kuitunen
1997), Kaukolan (Hannele Kuitunen 1997) ja Kodjalan (Tomi Kangas 1997) rakennusinventoinnit
sekä mm. Kalliomäen, Sytkorven/Kotoharjun, Palmusen ja Kylänpään asemakaavatöiden
yhteydessä tehdyt rajalliset inventoinnit. Muiden alueiden osalta rakennettua ympäristöä on
kartoitettu osana osayleiskaavatyötä. Osayleiskaavatyön alkuvaiheessa on laadittu Varsinais-
Suomen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointiprojektin yhteydessä selvitys
kaava-alueen rakennetusta ympäristöstä (Hannele Kuitunen 1998). Lisäksi mm. Untamalaan ja
Soukaisiin on laadittu erillisiä osayleiskaavamaisia kyläsuunnitelmia. Rakennetun ympäristön hoito
liittyy olennaisesti alueiden ympäristön- ja maisemanhoitosuunnitelmiin.

Laitilan keskusta
Laitilan keskustaajama sijoittuu laajahkolle harjukumpareelle maaperän murrosalueen poikki
virtaavan Sirppujoen ja sittemmin lasketun Valkojärven rannan tuntumaan. Varhainen rivikylämuoto
on taajamasta kadonnut. Keskustan ”raitteja” ovat nykyisin lähinnä Keskuskatu, osa keskustan läpi
kirkonmäkeä myötäillen harjun poikkisuunnassa Soukaisten kautta Turusta Raumalle johtanutta
vanhaa maantietä sekä Vihtorinkatu, vuonna 1928 hahmoteltu Turuntien jatke keskustassa.
Keskustan liikenteellinen ilme on muuttunut pitkälti uudempien maantiejärjestelyiden ansiosta.

Kulttuurihistoriallisia kiintopisteitä keskustaajamassa edustavat varhaiset kirkolliset ja talonpoikaiset
rakennuskokonaisuudet sekä pääkatujen varsilla uudemmat liike-, palvelu- ja hallintorakennukset.
Pyhän Mikaelin harmaakivikirkko 1470-luvulta, kellotapuli vuodelta 1883, kirkkomaa ja toistaiseksi
kaupunginkirjastona toimiva Kustaa Hiekan lukutupa vuodelta 1937 muodostavat keskustan
kirkkomiljöötä ja erottuvat vielä kohtalaisesti keskustan maamerkkeinä.

Ilmakuva vuodelta 1949 ennen valta- ja kantateiden
rakentamista. Ylälaidassa kirkkomaa, keskivaiheilla meijeri.
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Kylän varhaisin keskusta-alue on sijainnut kirkon etelä- ja länsipuolella, jatkuen vanhojen teiden
suunnissa mm. meijerin suuntaan sekä koilliseen Hinnerjoelle päin. Vanhasta kylärakenteesta on
jäljellä vain vähän. Kirkon eteläpuolelle 1900-luvun alussa rakentuneen vanhan liikekeskustan on
sittemmin syrjäyttänyt sen pohjoispuolelle rakentunut Vihtorinkadun varsi, jonka rakentaminen alkoi
1930 –luvulla. Alueella on runsaasti eri-ikäisiä paikallishistoriallisesti arvokkaita talonpoikais-,
klassistis- ja funkishenkisiä liikerakennuksia. Erityisesti Keskuskadun ja Vihtorinkadun risteyksen
tuntumaan sekä Kauppakadun varteen on keskittynyt uudempaa liikerakentamista.

1800-luvun loppupuoliskolta alkaen rakentunut Kappelinmäen mäkitupalaisasutus on yhtenäinen
puutalomiljöö, samoin kuin hieman uudemmat, erityisesti 1930-luvulla kehittyneet Myllymäentien
asutus ja Varppeen puutaloalue.

Myös opistotalo ja rukoushuone 1880-luvulta edustavat keskustan merkittävää rakennuskulttuuria,
samoin kuin matkailun ja kulttuurin palveluksessa oleva Poukan talonpoikaistalo, jonka
päärakennus on 1700-luvulta. Vuonna 1906 valmistunut meijerirakennus on nykyisin pienyritysten
ja harrastustoimintakäytössä, ja se liittyy nykyisin valta- ja kantateiden tiiviimmästä
taajamarakenteesta erottamaan ns. meijerin teollisuusalueeseen.

Keskustan silhuetissa uudempana maamerkkinä ympäristössä erottuu paikallisesti merkittävää
kasvillisuustyyppiä edustavan puistikon keskellä kohoava vesitorni.

Keskustaajaman suhde ympäröivään maisemaan on jonkin verran kärsinyt asutuksen leviämisen ja
ennen kaikkea 60-70-luvuilla rakennetun suoraviivaisen maantieverkoston myötä. Valtatie 8 ja
kantatie 43 erottavat osan keskustan eteläisiä asuin- ja teollisuusalueita kirkonkylän kiinteämmistä
keskustatoiminnoista. Erityisesti maanteiden läheisyyteen on osittain keskittynyt myös uudempaa
teollisuutta.

Kaukolan kyläalue, jonka maisemassa kartano on hallitsevalla paikalla, on jo pääosin sulautunut
keskustan asemakaavoitettuihin asuinalueisiin, ja se muodostaa alueella esikaupunkimaista
pientalovyöhykettä avaran viljelyalueen reunassa. Maisemallisesti näkyvän kartanon ympäristössä
on runsaasti pääosin rakentamattomia asemakaavoitettuja teollisuusaluevarauksia. Vasikkahangas
on arvokas niitty- ja laidunmetsäalue.

Keskustan ympäristön osalta osayleiskaavassa painottuvat erityisesti rakentamisen kasvusuuntiin,
reunavyöhykkeisiin ja viheraluekokonaisuuksiin liittyvät näkökohdat.

Keskuskatua ja puutaloalueita Varppeessa ja Kappelimäellä.

Poukan talo, Kylänraittia, kellotapuli.
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Elokuvateatteri ja meijeri.

Varppeen vesitorni.

Keskustan reunavyöhykkeitä.
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Untamala
Untamalan kylätaajama on pitkä, pääosin perinteisessä muodossaan säilynyt raittikylä.
Pitkänomaista kapeaa harjuselännettä seurailevan kylätien varteen keskittynyt nauhamainen
asutus ja alas harjua laskeutuvien avarien, osittain järvien kuivattamisen kautta syntyneiden
viljelysmaiden ja niitä rytmittävien kivikkoisten metsäsaarekkeiden kokonaisuus muodostaa
arvokkaan perinteisen kylämiljöön, jonka erityispiirre on pitkällisen asutushistorian muokkaama
ympäristö.

Untamalan puinen kirkko kohoaa vanhalla kalmistopaikalla harjanteen laella. 1785 valmistunut,
vuoden 1870 asussa oleva länsitornillinen pitkäkirkko sijaitsee varhaisella kirkonpaikalla pääosin
vanhan, kauniisti säilyneen kyläasutuksen tuntumassa. Kirkolta avautuvat näkymät lounaaseen
kyläraitille ja toisaalta rinnepeltoa pitkin alas valtatie 8:lle ja edelleen lakeuksille ovat tärkeä
maisemaa muodostava elementti. Keskeistä kylän rakennuskantaa tiiviissä kirkonympäristössä
edustavat kotiseutumuseo Sarkin talo, kylätalo Ventola sekä useat maisemallisesti ja historiallisesti
arvokkaat tilakokonaisuudet ja yksittäiset rakennuskohteet.

Alueella on runsaasti arkeologisia esiintymiä, kuppikiviä, röykkiöhautoja ja polttohautakumpuja.
Osa vuosille 50-200 jaa. ajoitetusta kalmistoalueesta on maisemassa kauniisti harjua noudattavaa
katajaista laidunmaastoa, johon on toteutettu alueen historiasta kertova kulttuuripolku (Myllymäki).
Alueella esiintyy poikkeuksellisen paljon perinnekasvillisuutta, jonka säilyminen edellyttää
maisemanhoitotoimenpiteitä.

Erityisesti valtatie 8:n itäpuolella on runsaasti kyläalueeseen liittyviä laidun- ja ketoalueita sekä
arvokkaita pähkinäpensaslehtoja.

Untamalan alue on suomalaisena esimerkkikohteena mukana Museoviraston ja Euroopan Unionin
European Pathways to Cultural Landscapes -tutkimusprojektissa. Paikallisesti sen tarkoitus on ollut
edistää kulttuurimaiseman ymmärtämistä ja paikallistuntemusta, ja suunnittelun tasolla ottaa
paikallisperinne huomioon myös rakennus- ja maankäytön suunnittelussa. Museovirasto on
rakentanut omistamaansa 1900-luvun alun navettarakennukseen arkeologiakeskuksen, joka myös
osaltaan liittyy käynnissä olevaan Pro Untamala -kehityshankkeeseen. Kulttuurimaiseman suojelu
ulottuu laajemmin myös läheisiin viljelysmaisemaan liittyviin kylätaajamiin.

Kylän kehityssuuntaan tulee tulevaisuudessa merkittävästi vaikuttamaan valtatie 8:n Turku-Pori-
yhteysvälihanke, johon liittyy mm. mittavia risteys- ja alikulkujärjestelyitä ja liittymien poistoja.

Untamalan kylämaisemaa ja kirkon mäki.
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Kodjala
Kodjalan tiivis kyläkeskus on pieni, intiimin vehreän luonteensa säilyttänyt mäenkumpareen
raittikylä, jossa on runsaasti rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita rakennuksia.
Kylätiet ympäristöineen ovat seudullisesti merkittäviä. Kyläkeskus nojautuu nykytilassaan
voimakkaasti Laitila-Uusikaupunki -tiehen; muihin suuntiin se rajautuu pääosin maisemallisesti
arvokkaisiin peltoalueisiin. Kantatien länsipuolen teollisuus erottuu räikeästi kylämiljööstä.
Sen ympäristössä olevat Lukkalan niitty ja Kalmanloukkaan lehto ovat merkittäviä
perinnemaisema-alueita.

Kodjalan kylä on Laitilan vanhimpia kantakyliä, ja se oli asutettu jo esihistoriallisella ajalla. Isojaon
aikaan kantatalot sijaitsivat nykyisen kyläkeskuksen koillisreunalla kylätien varrella, josta kylä
vähitellen laajeni. Kylämäen lounaisrinteeseen rakentui torppa-asutusta 1850-luvulta alkaen. Kirkko
kylässä oli nykyisen Lukkalan talon (entinen sotilasvirkatalo) paikalla ainakin 1100-1500-luvuilla.
Nykyinen kyläkoulu sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella erillisellä saarekkeella kyläkumpareelta
itään.

Alueen käyttö- ja kehitystavoitteet pohjautuvat Untamalan tavoin olemassa olevan kylärakenteen
ehdoilla tapahtuvaan maankäyttöön.

Palttila
Palttilan kartanon rakennukset sijaitsevat harjanteella valtatie 8:n pohjoispuolella. Kartanoa
ympäröi laaja peltoaukea, joka on osin kuivatetun Valkojärven pohja-aluetta. Vanha kantatila-alue
sijaitsi alun perin Valkojärven rannalla harjutien varrella. Nykyisin sitä edustaa yksin kartano, jonka
valtatie erottaa harvahkosta uudemmasta kylärakenteesta; toisaalta kartanon tilamiljöö liittyy
avaran maiseman välityksellä alueen kulttuurimaisemakokonaisuuteen. Alueen pitkästä
asutushistoriasta kertovat rautakautiset röykkiökalmistot. Palttilanharjun luontoarvot ovat
merkittävät.

Palttilan kartanon empiretyylinen päärakennus on vuodelta 1840, ja pihapiirissä on lisäksi 1600-
luvun harmaakivikellari sekä mäellä komea uusgoottilainen tiilimakasiini. Rakennusten yhteyteen
liittyy vanha englantilainen maisemapuisto sekä ranskalaistyyppinen medaljonkipuutarha. Kartano
toimii edelleen Palttilan maatilan tilakeskuksena.

Valtatie 8:n Turku-Pori-yhteysvälihankkeen vaikutukset liittymien poistoineen tulevat olemaan
Palttilan alueella merkittävät.
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Soukainen
Soukaisten kylän jakava tie on komea mäkimaastossa polveileva vanha Turku-Rauma -maantie,
jonka varrella talot ja viljelymaisemat muodostavat ilmavan kyläkokonaisuuden. 1800-luvulle,
isojaon täydennykseen saakka alkuperäinen kyläkeskusta on sijainnut tien koillispuolella nykyisen
Hällysen tilan ympäristössä. Mäelle rakentunut nykyinen tiivis kyläkeskus on syntynyt pääasiassa
muutaman siirretyn kantatalon ja torppa- ja mäkitupalaisasutuksen myötä. Maantien varressa
sijaitsevan Perttelin kirkon paikka on varhaiskeskiaikainen. Pieni kirkkorakennus on siirretty
paikalle noin vuonna 1800. Soukaisten puistossa on maisemallisesti merkittävää puustoa ja
harvinaisia puulajeja. Runsaat muinaislöydökset kertovat alueen vanhimmasta asutushistoriasta.
Alueelta on löytynyt erityisesti rautakautisia kalmistopaikkoja. Rakennuskanta on yhtenäistä ja
maisemaan hyvin sopeutuvaa.

Aiempi ja kaavan laadintavaiheissa mukana ollut ohitustiesuunnitelma peltojen kautta on katsottu
vanhentuneeksi ja ympäristön kannalta heikoksi vaihtoehdoksi.

Malko
Malvon tiivis pieni kyläkeskus sijaitsee Eurantien länsipuolella usean pienen kylätien risteyksessä
peltoaukeiden ympäröimällä pienellä kumpareella. Kylän pienpiirteinen rakennettu ympäristö on
monenikäistä, mutta se sijoittuu pääosin luontevasti perinteisesti rakennuspaikkoina käytetyille,
tuottavien peltoalueiden ulkopuolisille impedimenteille ja metsäisemmille reuna-alueille. Paikoitellen
suuret kasvihuoneet hallitsevat viljelymaisemaa.

Kylärakenteeseen ei ole odotettavissa erityisiä muutospaineita.
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Kovero
Koveron kylä rajautuu valtatie 8:n eteläpuolelle keskustasta kaakkoon. Asutus keskittyy pääasiassa
valtatien suuntaisen kylätien (Vanhan Turku-Rauma -maantien) ja Haukkaan johtavan paikallistien
varrelle. Etelään avautuvat peltoaukeat liittyvät osana Untamalan-Kodjalan maisema-alueeseen.
Kylätien varren tiiviimpi asutus on pääosin yhtenäistä ja Haukantien varren tilakeskukset
muodostavat maisemallisesti komeaa kokonaisuutta hyvin säilyneine pää- ja
maatalousrakennuksineen. Käytöstä poistunut, verstaana toimiva myllyrakennus on näkyvä
maamerkki myös valtatie 8:n liikenneympäristössä.

Kylätaajaman olosuhteisiin vaikuttavat valtatie 8:n liittymien poistot ja Turku-Pori-
yhteysvälihankkeen järjestelyt erityisesti keskustan suunnassa, jonne keskittyy huomattavasti uutta
työpaikka- ja teollisuusrakentamista.

Keskustan itäpuoliset alueet
Keskustaajaman itäpuoliset alueet, jonne taajama on laajenemassa, käsittävät lähinnä metsä- ja
suoalueita sekä valtatie 8:n tuntumassa uutta, kasvavaa teollisuutta (Samppanummi). Teollisuus-
ja maanottokäytössä olevilla reuna-alueilla harjumaisema on osin rikkoutunutta, ja alueella on
tarvetta maiseman- ja ympäristönhoitotoimenpiteisiin. Ulkoilu- ja harjuluonnonarvoiltaan merkittävä
Matovuoren-Ilvesvuoren alue on kivikkoinen ja osittain vaikeakulkuinen metsätalousalue.

Tuunan suunnassa kasvava pientaloalue rakentuu suhteellisen kiinteästi keskustaajaman
tuntumassa, vain 43-tien erottamana.

Tuunan pientaloja rakenteilla

Liite 4 Rakennetun ympäristön kohteita
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3.5. Kaavatilanne

Laitila kuuluu Varsinais-Suomen liiton alueeseen, joka maankäytön osalta toteuttaa maakunnallista
suunnittelua maakuntakaavan avulla. Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä
maalis-huhtikuussa 2009. Seutukaavat täyttävät toistaiseksi maakuntakaavan tehtävää. Laitilassa
ovat voimassa Varsinais-Suomen vaiheseutukaavat sekä 22.12. 1997 vahvistettu Vakka-Suomen
harjuseutukaava.

Ote harjuseutukaavasta (ote 1:50 000 liitteenä 5)

Alla: Ote maakuntakaavaehdotuksesta Laitilan
ja Uudenkaupungin keskustojen osalta

Maakuntakaavaehdotus näyttää karkeasti keskeisimmät taajama-, palvelu- ja työpaikka-alueet
sekä symbolimaisilla kohdemerkinnöillä maakunnallisesti merkittävät painopistealueet mm.
keskustatoiminnoille, yhteyksille ja tekniselle huollolle; lisäksi kaavaan tulee osayleiskaava-alueen
osalle suojelumerkintöjä.
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Kaava-alueella ovat voimassa Laitilan keskustan osayleiskaava (kunnanvaltuuston hyväksyntä
1985) sekä Soukaisten (1979), Untamalan (1981, tarkistettu 1990) ja Kovero-Haukan (1985)
osayleiskaavat. Kylien osayleiskaavoja tarkistetaan lähinnä kyläkeskusten osalta. Keskusta
lähialueineen on pääosin asemakaavoitettu (liite 6).

Vuoden 1985
keskustan osayleiskaava

Vuonna 1999-2000
nähtävillä ollut
keskustan
osayleiskaavaluonnos
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Kaavan alue on pitkälti kaupungin rakennusjärjestyksen mukaista suunnittelutarvealuetta.

Rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueet kaava-alueella.
Suunnittelutarve on voimassa asemakaavoittamattomilla alueen osilla.
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3.6. Liikenne

Laitilan taajaman halki kulkee valtatie 8 (Turku-Oulu), joka jakaa taajaman kahteen osaan. Kantatie
43 (Uusikaupunki-Harjavalta) puolestaan jakaa taajaman koillis-lounaissuunnassa.
Läpikulkuliikenteen ja taajamaliikenteen rakenteellinen erottaminen on liikennemäärien kasvaessa
ja tieturvallisuusnäkökohtien kannalta tiesuunnittelun tekninen tavoite.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on alustavasti ollut valtatie 8:n muodostuminen osaksi mahdollista
valtakunnallista runkotieverkkoa välillä Turku-Pori. Tieosuus on ollut mukana liikenne- ja
viestintäministeriön vuoden 2006 runkotieverkkoesityksessä. Kasvavat nopeudet myös taajamien
kohdalla (80-100 km/h) edellyttävät massiivisia liikenteen uudelleenjärjestelyitä. Laitilan kohdalla
valtatie olisi tällöin keskikaiteellinen, riista-aidoilla varustettu jatkuva ohituskaistatie koko
matkaltaan. Tasoliittymien poisto ja eritasojärjestelyt ovat tämän myötä välttämättömiä.

(Vakka-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liikennestrategia 2025. Varsinais-Suomen liitto 2006)

Valtatie 8:n Turku-Pori-yhteysvälihankkeella tulee olemaan paikallisesti hyvin merkittäviä
vaikutuksia myös erityisesti Untamalassa, Palttilassa ja keskustan reunavyöhykkeillä.
Yksityisteiden ja katuliittymien poistot aiheuttanevat runsaasti korvaavien yhteyksien rakentamista
ja risteysjärjestelyitä: tulevaisuudessa valtatien estevaikutus taajamissa tulee korostumaan
huomattavasti. Parannushankkeen aikataulu on suhteellisen avoin, ja useat tarkemmat
toimenpideselvitykset ja suunnitelmat ovat valmisteluvaiheessa.

Tiehallinnon yleissuunnitelmassa valtatie 8:n parantamiseksi Laitilan keskustan kohdalla
(yleissuunnitelman tarkistus) on esitetty valtatielle 8 rakennettavaksi kaksi eritasoliittymää (Laitila E
ja P). Valtatie kulkee tällöin keskustan kohdalla huomattavasti nykyistä tasaustaan alempana.
Lisäksi hanke käsittää muita tiejärjestelyitä. Tasoliittymiä parannettavalla tieosuudella ei sallita:
hanke käsittää myös useita eritasoristeyksiä valtatien yli ilman liittymiä tai pelkin suuntaisliittymin.
Vuoden 2009 alussa on valmistumassa tarkempia suunnitelmia keskustan risteys- ja
liittymäjärjestelyjen osalta. Näitä linjauksia on yleiskaavatarkkuuden puitteissa tarkennettu myös
osayleiskaavaehdotukseen.

Järjestelyjä keskustan kohdalla 4/2009

Yleissuunnitelmassa ja osayleiskaavaluonnoksissa aiemmin esitetty aie, jolla Salon paikallistien (Pt
12489) valtatieliittymän poisto olisi korvattu uudella tieyhteydellä Sirppujoen yli Erik Sorolaisentien
ja Poukantien liittymään, on uudemmissa suunnitelmissa hylätty. Salontien liittymä siirretään
keskustan pohjoiseen eritasoliittymään.
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Garpintien kantatieliittymän siirto eteläsuuntaan taas on Tiehallinnon mukaan välttämätöntä tulevan
läheisen eteläisen eritasoliittymän järjestelyjen kannalta. Ratkaisun huomioiminen on tarpeen jo
risteysalueelle asemakaavalla tekeillä olevan liikerakentamisen myötä. Myös Vihtorinkadun sekä
Ilomäentien liittymäkaistojen uudelleen linjaus on mahdollista.

Erityisempi keskustan pohjoinen eritasoliittymä tuo liikennevirtoja Kaukolantien ja Erik
Sorolaisentien välille. Toisaalta tämä tuo Meijerin aluetta jälleen tiiviimmin pohjoisen ydinkeskustan
yhteyteen. Samaa vaikutusta on suunnitellulla Keskuskadun ja Meijerintien eli vanhan Turun
maantien yhdistävällä kevyen ajoneuvoliikenteen sillalla valtatien yli.

Nykyistä kevyen liikenteen verkkoa parannetaan pääasiassa nykyisessä laajuudessaan. Uutta
kevyen liikenteen väylää rakennetaan mm. Meijerin alueelle valtatien suuntaisesti. Erityisesti
valtatieympäristön uudelleen järjestettävien liikennealueiden osalta esitetyt kevyen liikenteen
merkinnät ilmaisevat yhteystarpeita, jotka sijainneiltaan tarkentuvat detaljitason suunnitelmissa.

Kaava-aluetta koskien on Tiehallinnon tarveselvityksessä kantatielle 43 (Uusikaupunki-Harjavalta)
suunniteltu mm. tien leventämis- ja kantavuuden parantamistoimenpiteitä erityisesti Laitilan
keskustasta Euran suuntaan. Kevyen liikenteen väyläjärjestelyjä toteutetaan ja on toteutettu
pääosin keskustasta Kalannin suuntaan. Lisäksi on esitetty melusuojaustoimenpiteitä mm.
Kylänpään, Varppeen ja Sillantaan kohdalla sekä yksityisteiden liittymien poistoja ja paikallisteiden
liittymien kanavointeja ja alikulkujärjestelyjä.

Lisäksi Samppanummen teollisuusalueen kehityssuunnitelmaan liittyvässä tarveselvityksessä on
tutkittu vt. 8:n johtamista maaleikkauksessa Samppanummen teollisuusalueen kohdalla.
Tarveselvityksessä esitetään seuraavaa päätien tasausviivaa laskettavaksi 3-5 metrillä vajaan
kahden kilometrin matkalla. Valtatien molemmin puolin sijoittuvien teollisuusalueiden välinen
poikittainen yhteys on asemakaavoissa osoitettu valtatien ali teollisuusalueen itäosalle. Sen
läheisyyteen on Tiehallinto kaavaillut molemminpuolista suuntaisliittymää kaistavarauksineen (vain
oikealle kääntyminen mahdollista), joka ohikulkuliikennettä suhteettomasti häiritsemättä liittäisi
teollisuusalueen ja valtatien eteläpuolisia kyliä valtaliikenteeseen.

Erikoiskuljetusten reitti kulkee risteyssillan ohi, mikä aiheuttaa muutoksia katuverkkoon. Katuverkon
liittymiä on tarkoitus parantaa teollisuusalueen ulosmenoteillä.

Myös Samppanummen osalla yksityiskohtaiset parantamissuunnitelmat ovat kesken.

Untamalan osayleiskaavaa laadittaessa on Untamalan alueelta tehty liikenneverkkoselvitys vuonna
1991. Liikenneverkkosuunnitelmassa esitettyjä ongelmakohteita olivat mm. Untamalan
osayleiskaava-alueen suuri yksityistieliittymien määrä, valtatien suuri onnettomuustiheys ja
onnettomuusaste sekä erityisesti Kalliometsän liittymän kohdalla kevyen liikenteen tien ylityksiin
liittyvät vaaratilanteet.

Nyttemmin on tiehallinto valtatie 8:n järjestelyjen osalta alustavasti arvioinut myös Untamalan osan
pitkän tähtäimen liikennenäkymiä. Pohjoinen valtatieliittymä (Väkkäräntie-Torikantie) jäisi tällöin
käyttöön - mahdollisesti liittymätien linjausta tarkistaen. Jatkossa on tarkoitus poistaa jopa myös
osa tärkeimmistä nykyisistä liittymistä (Untamontie, Lemminkäisentie) sekä ensi vaiheessa mm.
kaikki valtatien itäpuoliset pienemmät yksityistieliittymät. Joukahaisentien portaittain toteutettavia
liittymäjärjestelyjä pidetään mahdollisina: todennäköinen olisi esimerkiksi kevyen ja
henkilöautoliikenteen alikulku Kalliometsän suuntaan. Ensi vaiheessa tullevat kysymykseen
liittymien porrastus ja muu liittymäkaistoitus. Alue on kuitenkin maiseman sekä luonnon- ja
kulttuuriympäristön osalta sikäli arkaa, että järjestelyiden toteutus edellyttää hyvin yksityiskohtaista
suunnittelua ja vaihtoehtojen tarkastelua.

Myös Palttilantien ja Palttilantanhuan liittymät valtatielle poistuvat jossakin vaiheessa. Tällä on
suurta merkitystä kylän ja lähikylien paikallisliikenteelle, ja se edellyttää myös vaihtoehtoisten
reittien suunnittelua ja parantamista pienempien paikallisteiden suhteettoman kuormituksen
vähentämiseksi.

Kaikkiaan liittymäpoistojen voidaan olettaa useimmissa tapauksissa tarkoittavan paikallisten
matkojen pidentymistä. Valtatievaraus mahdollistaa tulevat rinnakkaistiet tai vastaavat järjestelyt:
valtatien poikkeava liikenne keskittyy kuitenkin väistämättä keskustan eritasoliittymiin ja harvoihin
parannettaviin liittymiin.
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Valtatien myötäisesti keskustasta Untamalaan on vastikään rakennettu kevyen liikenteen väylä.
Myös useilla muilla pääliikenneväylillä ja paikallisreiteillä on tarvetta kevyen liikenteen järjestelyihin.

Kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen merkitys korostuvat alueella huomattavasti, kun paikallinen
moottoriliikenne valtatiellä ja tietyssä määrin myös kantatiellä vaikeutuu liittymien poistojen,
läpiajoliikenteen kasvun ja muiden järjestelyjen myötä. Julkinen liikenne alueella keskittyy nykyisin
kuitenkin koululaisliikenteen ohella lähinnä yksinomaan valtatien suunnassa kulkevaan linja-
autoliikenteeseen välillä Turku-Rauma sekä Uudenkaupungin suuntaan. Euraan päin bussiliikenne
puuttuu.

Valtatieliikenteen merkitys nähdään myös merkittävänä potentiaalina Laitilan elinkeinoelämälle ja
asemalle paikallisena keskuksena valtakunnallisten liikenneyhteyksien varrella.

Liite 7 Liikenne

3.7. Väestö ja työpaikat

Laitilan kaupungin elinkeinoelämä nojaa keskeiseen liikenteelliseen sijaintiin Turku-Pori-akselilla ja
toisaalta Uudenkaupungin sataman ja sisämaan välisen liikenteen varrella. Pääosassa ovat mm.
metalli-, muovi-, kone- ja puusepänteollisuus sekä muna- ja varhaisvihannestuotanto,
alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja myynti sekä paikallinen palvelutarjonta. Teollisuuden
työpaikkojen odotetaan lähivuosina kasvavan. Kaikkiaan työpaikkakehitysennuste on ollut
maltillisesti positiivinen. Toisaalta kunnan kokonaisväkiluku todennäköisesti hiljalleen alenee.
Kehitystä sitoo yhteen huomattavasti myös lähialueiden, erityisesti Uudenkaupungin elinkeino- ja
väestökehitys.

Väestö keskittyy pääosin keskusta- ja kylätaajamiin. Muuttoliike kaupungin sisällä painottuu haja-
alueilta keskustan suuntaan.

Väestönkehitys vuosilta 1970 – 2002 sekä tilastokeskuksen väestöennusteet on esitetty alla
olevassa taulukossa. 1.1. 2008 väkiluku oli 8484.

3.8. Maanomistus

Kaavan alueet ovat pääosin yksityisomistuksessa. Laitilan kaupungilla on maata lähinnä keskustan
ja muilla asemakaava-alueilla sekä keskustan itäpuolella Matovuoren tienoilla.

Erityisesti tyypillisesti maa- ja metsätalouskäyttöön soveltuvilla alueilla on muutamia suurempia
yksityisiä maanomistajia.
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3.9. Yhdyskuntatekniikka

Laitilaa halkova harjumuodostuma on tärkeää pohjavesialuetta, ja kaupungin vedenhankinta
perustuu pohjaveden käyttöön. Kaupungilla on käytössään viisi vedenottamoa. Keskitetty
vedenjakelu kattaa keskustan lisäksi suurimmat asuinkeskittymät. Laitilan kaupungin
vedenhankinnasta ja jakelusta vastaa Laitilan vesihuoltolaitos. Laitilan keskustassa toimii
yksityinen vedenottamo.

Sirppujoki johtaa Uudenkaupungin makean veden altaaseen, joka on Uudenkaupungin Veden
raakavesilähde. Joesta ja sen valuma-alueilta tulee pääosa altaan vedestä. Laitilan kannalta
Uudenkaupungin talousvesi muodostaa potentiaalisen varavesilähteen, johon myös siirtoviemärin
rakentamisen yhteydessä on varauduttu. Vesistön ympäristöolosuhteilla ja veden laadun
turvaamisella on siis suurta merkitystä vedenhankinnan kannalta.

Jätevedet on toistaiseksi käsitelty kirkonkylän puhdistamolla, ja johdettu edelleen Sirppujokeen.
Siirtoviemäri (ja poikkeustarpeisiin yhdysvesijohto) johtaa jätevedet keskitettyyn puhdistukseen
Uuteenkaupunkiin vuodesta 2009 alkaen.

Suunnittelualueen sähkönjakelusta vastaa Vakka-Suomen Voima Oy, ja puhelin- ja kaapeliverkon
toiminnasta ja ylläpidosta Laitilan Puhelinosuuskunta. Kaukolämpöenergian myynnistä ja
verkostosta vastaa Laitilan Lämpö Oy. Kaukolämpöverkko kattaa Laitilan keskustan alueen lähinnä
kirkonkylän ympäristössä.

Liite 8 Yhdyskuntatekniikka

3.10. Ympäristön häiriötekijät

Alueiden käyttöä erilaisiin tarkoituksiin rajoittavat mm. luonnon- ja kulttuuriympäristön arvot,
asumisen laadun vaatimukset, pohjavesiesiintymät jne., sekä niiden suojeluun liittyvä lainsäädäntö
ja yleiset tavoitteet. Ympäristön häiriötekijöihin, mm. meluun, saasteisiin ja maankäytön ja
rakentamisen laatuun liittyvät mahdolliset epäkohdat kohdistuvat näihin alueisiin.

Liikenne
Liikenteestä aiheutuva melu rajoittaa mm. asuinrakentamista valta- ja kantateiden ympäristössä.
Myös raskaan liikenteen keskittyminen paikallisesti vääräntasoiseen katu- ja liikenneverkkoon on
paikoittain ongelmallista; esimerkkeinä ovat kylien läpi kulkeva ohiajo- ja työajoneuvoliikenne
(Soukainen, Kodjala) sekä Sahan alueen yhdysliikenne keskustan kautta, johon ei ole löytynyt
onnistunutta ratkaisua. Liikenne on myös merkittävin ilman laatuun vaikuttava tekijä. Lisäksi
tulevien liittymä- ja liikennejärjestelyiden vaikutus taajamakuvaan sekä yksittäisten kiinteistöjen
asemaan aiheuttaa erityistä suunnittelupainetta.

Pilaantuneet maat
Laitilan alueelta on tehty pilaantuneiden maiden riskikartoitus vuonna 2001.

Kuusiston sahan alueelta on laadittu maaperän likaantumisselvitys (raportti, Maa ja Vesi 2001) ja
sen perusteella saha-alueen yleissuunnitelma. Sen perusteella osassa täytemaasta esiintyviä
kloorifenoleita on mahdollista poistaa maamassan vaihdoilla. Saha sijaitsee pohjavesialueella.

Piikarahkan vanhan kaatopaikan osalta on laadittu Vanhan kaatopaikan aiheuttaman
pilaantuneisuuden selvitys (SCC Viatek 2001). 50-luvulta vuoteen 1996 käytössä olleen talous- ja
teollisuusjätteen kaatopaikan maaperä on käsittänyt mm. öljyjätettä, sakokaivolietettä,
raskasmetalleja ja orgaanisia yhdisteitä, ja on ollut näin voimakkaasti pilaantunutta. Lounais-
Suomen ympäristökeskus on teettänyt lietealtaan kunnostussuunnitelman (Golder Associates Oy,
Helsinki, Laitila 2002), ja aluetta onkin kunnostettu.

Lisäksi pilaantunutta maaperää esiintyy esimerkiksi keskeiselle risteysalueelle sijoittuvien entisten
ja nykyisten huoltoasema-alueiden kohdilla, joilla saastuminen on johtunut luonnollisesti
öljyperäisestä aineksesta.
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Rakennetun ympäristön ongelmakohdat
Rakennetun ympäristön ongelmat käsittävät nykyisellään sekä toiminnallisia että ympäristökuvaan
liittyviä epäkohtia. Erityisesti kulttuuriympäristön kannalta ongelmallisesti sijoittunut teollisuus
johtaa paikoittain myös toiminnallisiin ongelmiin, kun vanha liikenneverkko ei tue raskasta
liikennettä tai laajenemismahdollisuudet puuttuvat. Lisäksi mittakaavaltaan ja rakennustyypeiltään
poikkeavat kokonaisuudet ovat johtaneet maisemavaurioihin kylissä, keskustan rajavyöhykkeillä ja
avoimessa maastossa. Tällaisten kohteiden syntymistä tulisi ehkäistä myös maankäytön
suunnittelun keinoin.

Laitilan olosuhteissa suhteellisen vahvasti painottuva näkökohta ovat rakennetut
kulttuuriympäristöt, merkittävä talonpoikainen ja nuorempi yleisten rakennusten rakennuskanta ja
muinaisen asutuksen jäänteet. Vaikka esimerkiksi arkeologian ja muinaisjäännösten arvo ja niiden
tarjoamat mahdollisuudet on Laitilassa ymmärretty hyvin, on uuden ja vanhan yhteen
sovittamisessa päädytty monenkirjaviin ratkaisuihin. Erityisesti kylissä, viljelymaisema-alueella ja
keskustan vanhempien kokonaisuuksien lomassa tulisi uudisrakennusten toteutukseen ja vanhan
korjaamiseen liittää rakentamistapaohjeistusta.

Edelleen tulisi maisemavaurioiden ehkäisemiseksi taajaman reuna-alueiden liike- ja työpaikka-
sekä tiiviimpien asemakaavoitettavien asuinalueiden rakentamisen ohjauksessa ottaa huomioon
myös rakennusten ja esimerkiksi paikoitus- ja varastointialueiden maisemallinen asema. Myös
liikennejärjestelyiden merkitys kaupungin "saapumisilmeelle" on suuri.
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4. OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET

4.1. Strategiset tavoitteet

Laitilan kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavalle seuraavat tavoitteet:

1. Laitilan kaupungin aseman selkiyttäminen ja vahvistaminen alueen
kauppakeskuksena
- Strategisesti tärkeiden kauppapaikkojen määrittäminen riittävine pysäköinti- ja

rakentamisvarauksineen
- Markettialueen varaaminen
- Turvallisten liikenneratkaisujen määrittäminen
- Kauppojen yhteistoimintojen kehittäminen ja edesauttaminen
- "Laitila-brändin” luominen

2. Yritystoiminnan ja tuotannollisten toimintojen tukeminen
- Yrityksille varatut alueet, joilla sijainti liikenneyhteyksiin nähden olisi erinomainen ja

yrityksen tuotantoa /liikeideaa tukeva (suoramarkkinointiin keskittyneet yritykset
näköetäisyydelle valtaliikenneväylistä)

- Palvelujen kehittyminen haja-asutusalueen ja naapuritaajamien suhteen
- Strateginen päätös Laitilan kehityksen tavoitteellisesta rakenteesta elinkeinoryhmittäin,

sekä toimenpiteiden painopisteiden määrittäminen
- Yritysten ympäristövaikutusten tarkastelu suhteessa niiden sijoittumiseen Laitilassa,

kaupungin asukasmääriin, asumiseen, luontoon ja synergian mahdollistamiin
kilpailuedellytyksiin

3. Laitilan kaupungin merkityksen selkiyttäminen ja tuominen esiin hyvänä
asuinpaikkana
- Laitilan vetovoimaisuuden lisääminen asuinalueiden laatua parantamalla
- Asuinrakennustontteja lähellä hyviä palveluita
- Keskustan alueen tiivistäminen ja täydennysrakentaminen
- Virkistysaluevaraukset

4. Laitilan arvokkaan perinne- ja kulttuurimaiseman arvotus
- Untamalan-Kodjalan kulttuurimaisema
- Untamalan alueen arkeologinen tausta
- Perinnemaisema-aluekokonaisuudet (viljely- ja jokimaisema)
- Meijerin alue

5. Laitilan maaseutumaisen kaupunkikuvan selkiyttäminen
- Ydinkeskustan rakennuskannan tehokkuus /tiivistäminen
- Ydinkeskustan läheisten alueiden pientalovaltainen rakennuskanta (tonttien

suureneminen niiden välimatkan keskustaan kasvaessa)
- Turvallisen ympäristön luominen ja säilyttäminen

6. Vanhan rakennuskannan merkityksen korostaminen
- Laitilan perinteisen rakentamisen esiin tuominen ja vahvistaminen
- Vanhojen rakennusten säilyttämisedellytysten kohentaminen
- Uudisrakentamisen ”vähimmäislaatutason” määrittäminen
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7. Asemakaavan lievealueiden (Untamala, Kodjala ja Soukainen) ohjaaminen
rakennuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen selkiyttämiseksi
- Asemakaavan lievealueille osayleiskaava, jossa on tarkasteltu

rakentamismahdollisuuksia rakennuspaikkakohtaisesti
- Lievealueiden yhdyskuntateknisten ratkaisujen edesauttaminen
- Resurssien käytön optimointi ja infrastruktuurin investointien

kustannus-hyöty -vastaavuus

Näiden tavoitteiden ohella on suunnittelussa otettu huomioon ylemmän asteisten kaavojen
asettamat tavoitteet. Lisäksi tavoitteena on ollut ottaa mahdollisimman suuressa määrin huomioon
alueelta tehdyissä rakennus- ja luonnonsuojeluinventoinneissa annetut suositukset.

4.2. Mitoitustavoitteet

Väestötavoitteen perustana käytetään tilastokeskuksen väestöennustetta 1 (2002), jonka mukaan
koko kunnan väestömäärä kehittyisi seuraavasti:

Vuonna (2005 8801 asukasta)
2010 8729 asukasta
2015 8650 asukasta
2020 8521 asukasta
2030 8092 asukasta

Kaupungin väkiluku 1.1. 2008 oli 8484, eli väestömäärä on kehittynyt laskien hieman
voimakkaammin eli lähempänä ennustetta 2.

Yleiskaavan aluevaraukset mitoitetaan kuitenkin olettaen, että koko kunnan väestömäärä pysyy
ennallaan ja kasvaa keskustassa. Näin merkittävimpiä asuin- ja palveluvarauksia keskitetään
keskustan välittömään läheisyyteen.

Laitilan keskusta-alueella on jonkin verran yksityisomistuksessa olevia kaavoitettuja asuntotontteja,
ja kaupungin tonttitarjonta on tällä hetkellä kohtalainen. Asuinaluevarausten osalta varaudutaan
nykyisen asutuksen lähialueiden mahdolliseen laajentamiseen lähitulevaisuudessa erityisesti
omakotitonttien osalta. Yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti osoitetaan myös suurempia asumiseen
sopivia aluekokonaisuuksia pitemmän tähtäimen rakentamisalueiksi.

Palvelujen sekä virkistys- ja työpaikka-alueiden osalta mitoitustarpeet eivät juuri ole muuttuneet v.
1985 osayleiskaavan verrattuna. Väestöpohjaan perustuva oletettavissa oleva julkisten palveluiden
verkosto tulee pysymään pääosin ennallaan ja tiivistymään keskusta-alueella. Kylissä tavoitteena
on lähinnä nykyisten lähipalveluiden turvaaminen.

Työpaikkojen määrä on Laitilassa viime vuosina laskenut lievästi. Odotettavissa on edelleen
työpaikkojen hillitty väheneminen maa- ja metsätalouden ja alkutuotannon alalla. Teollisuuden
työpaikkojen oletetaan sen sijaan jonkin verran kasvavan. Palveluiden ja työpaikkojen
aluevarausten osalta on mitoituksessa pyritty osoittamaan väestötavoitteen mukaisia
laajenemisvarauksia, jotka sijoittuvat pitkälti jo asemakaavoitettujen alueiden yhteyteen, tukeutuen
nykyiseen pääliikenneverkkoon ja aluerakenteeseen. Työpaikkojen osalta pyritään paitsi
omavaraisuuteen, myös työllistämään jonkin verran ulkopaikkakuntalaista työvoimaa.

Elinkeinojen osalta tavoitteena on periaate, että alueella olisi edelleen riittävästi
kehitysmahdollisuuksia sekä syntyvään teolliseen ja palvelutoimintaan että nykyisten elinkeinojen
säilyttämiseen. Tämä tarkoittaa sekä riittävää tulevaisuuden potentiaalia nykyaikaisten ja
vetovoimaisten työpaikka-alueiden ja palvelutarjonnan laajentumisen suhteen että alueen
perinteisten elinkeinojen käytössä olevien, tarkoitukseen parhaiten sopivien maa-alueiden
elinkeinoarvon toteamista.
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5. OSAYLEISKAAVA

5.1. Osayleiskaavan kokonaisrakenne

Osayleiskaavan kokonaispinta-ala 4098 ha jakaantuu eri maankäyttömuotojen kesken likimäärin
seuraavasti:

pinta-ala ha % kokonaisalasta, noin

Asuntoalueet 840 20
Palvelut ja hallinto,
kaupalliset palvelut 130 3
Teollisuusalueet ** 315 8
Virkistysalueet 175 4
Suojelualueet 30 1
Maa- ja metsätalous 2490 61
Liikenne * 1
Vesialueet 30 1
Erityisalueet 20

Kaikki 100

* Liikennealueisiin eivät laskelmassa sisälly tie- ja katualueet johtuen osayleiskaavan esitystavasta.
Liikennealueen osuus laskee todellisuudessa erityisesti taajama-alueiden suhteellista osuutta
kokonaismaankäytöstä.

** Teollisuusalueisiin on laskettu myös työpaikka-alueet, jotka käsittävät myös palvelu- ja
liikerakentamismahdollisuuksia.

Alueilla, joilla on rinnakkainen käyttötarkoitusmerkintä (esim. TY/AO, VL/AO, M/luo-1;
tie/suojelualue) esiintyvät laskelmassa käyttötarkoituksiltaan ensimmäisen (ensisijaisen
käyttötarkoituksen) mukaan.

Liite 13 Seurantalomake (yksityiskohtainen maankäyttöjakauma)

5.2. Osayleiskaava toiminnoittain

Asuminen
Uudet asuntoaluevaraukset on pyritty osoittamaan siten, että ne täydentävät nykyistä
kaupunkirakennetta, sijoittuvat kohtuullisen lähelle olemassa olevia palveluita eivätkä edellytä
uusia, pitkiä runkolinjoja. Ydinkeskusta on esitetty tiiviinä keskustatoimintojen ja
kerrostalopainotteisen asumisen alueena, jota ympäröivät pientaloalueet. Etäämmällä asutus
muuttuu haja-asutukseksi, jossa rakennuspaikkojen on oltava vähintään 4000 m² suuruisia.
Kyläkeskuksissa asutus jälleen tiivistyy, ja rakennuspaikaksi riittää 2000 m²:n alue. Tavoitteissa
esitetty asuinalueiden laadun parantaminen on myös ensisijaisesti asemakaavoituksen yhteydessä
tutkittava tavoite.

Laitilassa on keskustassa ja uusilla asuinalueilla ahkeran asemakaavoituksen tuloksena myynnissä
runsaasti asemakaavoitettuja pientalotontteja. Rakentamattomia alueita on ennen kaikkea laajoina
alueina Kotoharjussa (Sytkorpi) ja Tuunassa sekä Kalliomäessä, Karvinmäessä ja Metsälässä.

Asemakaavoitettavista asuntoalueista (AO, AP) noin 90 ha on uusia, asemakaavoittamattomia ja
kokonaan rakentamattomia alueita. Asemakaavoituksen yhteydessä tästä raakamaasta noin puolet
voidaan kaavoittaa tonttialueiksi toisen puolen jäädessä pääasiassa katualueiksi, korttelipuistoiksi
ja suojaviheralueiksi. Jos oletetaan, että omakotialueilla keskimääräinen tonttikoko on noin 1200
m², voidaan osayleiskaavassa varatulle noin 90 ha uudisrakentamisalueelle kaavoittaa noin 375
uutta omakotitonttia. Osa alueista jää automaattisesti pitkän tähtäimen reservialueiksi. Lisäksi on
esitetty erikseen suuri, kustannustensa vuoksi pitkän tähtäimen reservialue Ilvesvuoren tienoille.

Osayleiskaavassa on esitetty myös alueita, joilla AO on rinnakkainen maankäyttömerkintä
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuudelle (TY). Näillä alueilla on joko vähäistä olevaa
omakotiasutusta teollisuusalueiden lomassa tai tavoite osoittaa alue asemakaavalla asumiseen,
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jossa asutukseen liittyvät työtilat ja pienimuotoinen teollinen toiminta ja esimerkiksi liikenteen
tilantarve otetaan erityisesti huomioon. Alueet ovat sijainniltaan edullisia erityisesti teollisuudelle,
mutta liittyvät myös viereiseen hajanaisempaan asutukseen. Nämä vähäisessä määrin
uudisrakennettavat alueet eivät ole mukana uusien AO- ja TY-alueiden mitoituksessa.

Asemakaavoitetulla alueella on sekä yksityisessä että kaupungin omistuksessa olevat asuntotontit
mukaan lukien usean vuoden tarpeen verran kaavatontteja. Asemakaavoja uudistamalla ja
ottamalla alueet rakentamiskäyttöön voidaan keskustan lähiympäristöön osoittaa erityisesti tiivistä
pientalorakentamista.

Osayleiskaavassa ei ole esitetty merkittäviä asemakaavoitetun alueen ulkopuolisia AP-varauksia,
koska suuri osa kytketyistä pientaloista on yleensä tarkoituksenmukaista sijoittaa keskusta-
alueelle.

Osayleiskaavassa ei ole osoitettu uusia kerrostaloalueita. Kerrostalorakentaminen keskittyy
ydinkeskustan olemassa oleville AK -alueille, joilla rakennusoikeutta on jäljellä, sekä
keskustatoimintojen (C) alueille, joilla kerrostalorakentamisen osuutta voidaan lisätä asemakaavoja
uudistamalla.

Työpaikka-alueet
Teollisen toiminnan alueet (T, TY, TP) on keskitetty Samppanummelle, ja aluetta on laajennettu
tuntuvasti. Toisena merkittävänä, joskin selkeästi enemmän palvelupainotteisena työpaikka-
alueena kehitetään Meijerin lounaisosia. Haja-asutusalueille ja kyliin on työpaikka- tai
teollisuusalueita esitetty pääasiassa olemassa oleville teollisuus- ja varastokiinteistöille; myös
asuinpainotteiset kaavamerkinnät esimerkiksi haja-alueilla mahdollistavat ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomat työpaikkatoiminnot. Kuitenkin keskittämällä varsinaiset työpaikka-alueet
laajemmiksi aluekokonaisuuksiksi voivat yritykset hyödyntää toistensa erityisosaamista. Lisäksi
etäisyydet ja liikennemäärät voidaan minimoida, ja edellytykset suojavyöhykkeiden
muodostamiseen paranevat.

Muutamia rakentamattomia mutta asemakaavoitettuja teollisuusalueita on osoitettu asemakaavojen
mukaisesti (Kaukola).

Työpaikka-alueiden mitoituksessa on osayleiskaavan vaiheissa päädytty varauksiin, jotka riittävät
pitkälle tulevaisuuden reserveiksi. Rakentamattomia työpaikka-, teollisuus- ja varastoaluevarauksia
on esitetty hyvinkin runsaasti erityisesti Koveronummen ja Samppanummen alueille keskustaa
kohti entisen kaatopaikan tienoille asti: jo pelkästään asemakaavoitettuja, rakentamattomia
työpaikka-alueita on alueilla näillä näkymin vuosikausien tarpeeseen. Sama koskee kaupan ja
muita palveluvarauksia: Meijerin alueen varaukset ovat merkittävät, mutta käsittävät Laitilan
mittakaavassa riittävän reservin luontevasti vanhan keskustan tuntumassa ja liikenteellisesti
keskeisellä sijainnilla. Erityistä huomiota tuleekin kiinnittää varausten käyttöönoton
taloudellisuuteen ja asemakaavoituksen tarpeen arvioimiseen.

Teollisuus, työpaikat ja palvelut tukeutuvat vahvasti
pääliikenneväyliin ja taajamaan
(tavoitevaiheen karttaesitys)
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Kaupalliset, yksityiset ja hallinnolliset palvelut
Pääosa palvelutarjonnasta sijoittuu nykyiselle keskusta-alueelle, jolla niitä on nykyisestään
tarvittaessa mahdollisuus kehittää esimerkiksi keskustatoimintojen (C), palveluiden (P) ja
kerrostalovaltaisilla (AK) alueilla. Uudet palveluiden aluevaraukset (P, PY, TP, KM) on sijoitettu
pääliikenneväylien varteen (valtatie 8 ja kantatie 43), jolloin nämä alueet sekä näkyvät että ovat
helposti saavutettavissa. Samalla luodaan edellytykset monipuoliselle keskitetylle
palvelutarjonnalle, mikä lisää alueen vetovoimaa. Alueille johtaa myös kattava kevyen liikenteen
väylästö. Keskeinen liikenteellinen sijainti mahdollistaa myös jonkin verran ulkopaikkakuntalaista
asiakasvirtaa.

Ensi kertaa nähtäville asetetussa kaavaehdotuksessa oli esitetty Meijerin alueen pohjoispuoleiselle
pellolle huomattavana muutoksena luonnosvaiheisiin uusi keskustatoimintojen aluevaraus
(C/suuryksikkömahdollisuus). Ehdotusvaiheessa annetut lausunnot ja viranomaisyhteistyö johtivat
lisäselvityksiin kaupallisten toimintojen sijoittumisen, liikenteen ja ympäristön osalta.
Kaavaehdotukseen tehtyjen muutosten perusteella oli kaava välttämätöntä asettaa uudelleen
nähtäville.

Alueelta on tehty tarkennettuja selvityksiä (selostuksen liitteinä):

Laitilan osayleiskaava: keskusta-alueen laajennuksen kaupallisten vaikutusten arviointi. C-alueen laajennus
nykyisen jätevedenpuhdistamon alueelle. Entrecon 2008

Laitilan keskustan osayleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi. Kaupan alueet. Entrecon 2009

Laitilan liikennesimulaatiot 17.06. 2008. Kon-ins Kari Vehmas Oy, Matrex Oy 2008.

Laitilan kaupungin keskustan ja sen ympäristön osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset. Ramboll 2009

Laitilan kaupunki, Selvitys keskustatoimintojen laajentumisalueesta osayleiskaavaa varten.
Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu 2008

Selvitysten perusteella osayleiskaavaehdotusta tarkistettiin liikevarausten osalta.

Kaavio: palvelu- ja työpaikkavarausten rakenne valtatien eteläpuolella.

Jo asemakaavamuutosvaiheessa olevalla kantatien ja Garpintien risteysalueella ovat kaupungin
kannalta ensisijaiset tämän alueen kaupalliset painopisteet. Kaavaehdotuksessa Meijerin ja
jätevedenpuhdistamon alueille on merkitty liiketoimintojen alueita, joista osalle (nykyisellään jo
rakennettuja työpaikkakortteleita) on jätetty mahdollisuus asemakaavalla ja todennäköisesti
jonkintyyppisellä hankesuunnitelmalla /aluesaneerauksella osoittaa myös vähittäiskaupan
suuryksikkörajan ylittävää liiketoimintaa (KM-reservi). Varsinaisella KM-merkinnällä on esitetty
asemakaavavaiheessa oleva Hartikkalan myymäläalue, jolle on tulossa suurehko Tokmanni-
tavaratalo. Paljon tilaa vaativan erikoiskaupan toimintoja on mahdollista sijoittaa mm. TP- ja P-
varausten alueille. Ensisijaisesti kaupallisissa selvityksissä on palvelurakenteen kannalta
toivottavaksi esitetty uusien toimijoiden sijoittuminen Meijerin alueelle erityisesti
päivittäistavarakaupan ja tilaa vaativan kaupan osalla. Esimerkiksi tilaa vaativan erikoiskaupan
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kuten esimerkiksi urheilu-, maatalous- tai rautakauppojen sijoittuminen olisi alueella mahdollista.
Kaupallisesti vetovoimaisin alue on valtatien ja kantatien risteysalueen tuntumassa.

Päivittäistavarakaupan ja keskustaerikoiskaupan osalta on pitkälti suositeltavaa, että nykyiset
keskustan marketit ja pienet erikoisliikkeet pysyisivät vanhalla keskusta-alueella, jolloin keskusta
säilyisi elävänä ja sen palvelut saavutettavina. Mahdollisille uusille toimijoille meijerin alueen
varaukset sen sijaan nähdään hyödyllisinä. Erityisesti kiinnostuneita tahoja ei ole toistaiseksi
tiedossa.

Tarvittaessa alueelle voidaan tavoitteiden selkiytyessä ja/tai tarpeiden muuttuessa laatia
rajaukseltaan suppeampi mutta koko keskustan osayleiskaavaa yksityiskohtaisempi yleiskaavan
tarkistus.

Kaupan alueet tulee myös suunnitella asemakaavalla. Erityisesti avoimeen peltomaisemaan
liittyvät sekä tiemaisemassa näkyvät alueet ovat maisemallisesti haastavia erityisesti toiminnoille,
joihin liittyy runsaasti halli- ja varastotiloja.

Koko meijerin alueen ja kantatien varren kaupallisten toimintojen alueiden suunnittelussa ja
toteutuksessa tulee sekä kaava-, aluesuunnitelma-, että rakennus- ja vihersuunnitteluvaiheessa
kiinnittää tavanomaista suurempaa huomiota maisemallisiin ja kaupunkikuvallisiin kysymyksiin.

Meijerin alueesta on käynnistetty myös tarkempi maankäytöllinen tarkastelu.

Asumiseen liittyvät palvelutoiminnot keskittyvät myös keskusta-alueelle. Mitoituksen mukaisen
asuinrakentamisen tarvitsemat kaupalliset ja julkiset palvelut, esimerkiksi päivittäistavaraliikkeet,
päiväkodit ja vanhusten palvelutarjonta hakeutuvat tiivistyvän keskusta-alueen ympäristöön, joten
tämän tyyppisiä varauksia esimerkiksi omakotialueille ei kaavassa ole esitetty. Jo vuoden 1985
osayleiskaavassa esitettyjen aluevarausten lisäksi ei uusia aluevarauksia ole esitetty, koska
väestöennuste ei sellaisia puolla. Kylien julkisten palveluiden alueita edustavat koulujen tontit.
Kylä- ja haja-asutusalueille muodostuvat yksityiset palvelutoiminnot ovat mahdollisia
asuinaluemerkintöjen puitteissa.
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Rakennussuojelu, ympäristön- ja luonnonsuojelu, muinaismuistot
Rakennuskannan inventoinneissa esitettyjä valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti
merkittäviä rakennuksia on esitetty yleiskaavakartalla kohdemerkinnöillä. Yleiskaavan
yleispiirteisyydestä johtuen on kaavassa annettu rakennustapaohjeita ainoastaan kyläalueille (AT,
AT/s). Taajama-alueiden rakentamistapaa ohjataan asemakaavoilla.

Kaava-alueelle sijoittuvassa Untamalan-Kodjalan valtakunnallisesti arvokkaassa
kulttuurimaisemassa on viljelysmaiseman määräävä asema säilytetty. Käytännössä tämä
merkitsee sitä, että näiden alueiden rakennusoikeus on yksin omaan maatalouden
rakennusoikeutta, mikä tähtää siihen, että pellot säilytetään viljelyskäytössä. Tavoite perustuu sekä
suojelu- että elinkeinonäkökohtiin. Koska alueet ovat suuria kokonaisuuksia, on niiden
maataloustuottoarvo myös huomattavasti suurempi kuin yksittäisten tonttien myyntiarvo. Uusi
asutus on keskitetty kyliin ja peltojen keskellä oleviin metsäsaarekkeisiin. Kyläteiden linjaukset on
säilytetty erillisin merkinnöin. Meijerin alueen lounaisrajalla joudutaan asemakaavalla ratkaisemaan
viljelysmaiseman ja tiiviin rakentamisen raja. Suositeltavaa olisi istuttaa rajalle jo ennen
rakentamisen aloittamista metsänreunatyyppinen suojavyöhyke.

Kaava-alueelta tehdyssä maisema- ja luontoinventoinneissa esitetyt arvokkaat luontokohteet sekä
Natura 2000 -alueet on esitetty aluemerkinnöillä. Osalle alueista on osoitettu päällekkäinen
maankäyttömerkintä (esim. luo-1), jonka mukaisesti suojelualueet tulee rajata ja muodostaa
suojelualueiksi erillisillä päätöksillä. Osalle alueista on ympäristökeskus tehnyt tällaisia rajauksia.

Muinaisjäännöskohteet on osoitettu kaavaan pääosin kohdemerkinnöillä, joihin kuitenkin liittyy
karkea rajaus, jonka alueelle esiintymät sijoittuvat. Muinaisjäännösten inventointitilanne on kirjava,
ja Laitilan olosuhteissa mahdollisuus esiintymien löytymiseen ja tarkentumiseen on suuri.
Kaavassa esitetyt kohteet perustuvat Museoviraston luetteloon ja tämänhetkiseen, tarkennettuun
kartta-aineistoon.

Rakennussuojelukohteita on merkitty eriasteisilla määräyksillä valtakunnallisia, seudullisia ja
paikallisia kohteita eritellen. Rakennusten ja rakennetun ympäristön arvo on usein puhtaasti
rakennustaiteellisen ja -historiallisen merkityksen ohella maisemallisesti ja paikallismiljöölle
leimallisessa luonteessa. Merkinnät perustuvat sekä inventointeihin että maastokäynteihin ja
yhteistyöhön museoviranomaisten kanssa.

Koska useissa asemakaavoissa on rakennuskohteille annettu tarkempia suojelumääräyksiä, on
asemakaavojen tiukemmin suojelluille kohteille ("ei saa purkaa") annettu erillinen merkintä, joka
varmistaa, etteivät yleiskaavan merkinnät ole näiden kohdalla harhaanjohtavia verrattuna
detaljikaavaan.

Liite 2 Luonnonympäristön kohteita
Liite 3 Muinaismuistokohteita
Liite 4 Rakennetun ympäristön kohteita

Maa- ja metsätalousalueet
Valtaosa osayleiskaavan alueesta on maa- ja metsätalousaluetta. Alueet on jaettu viiteen
alaluokkaan maisemallisten arvojen ja sijainnin perusteella:

Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet (MA) sijoittuvat yhtenäisenä ”peltomerenä” Sirppujoen ja
Untamalan välille ja ovat vaikuttavin osa Laitilan keskustamaisemaa. Näillä alueilla on kaikkiin
maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin saatava Maankäyttö- ja rakennuslain 126 § mukainen
maisematyölupa. Rakentaminen sallitaan ainoastaan maa- ja metsätalouden tarkoituksiin
ensisijaisesti tilakeskusten välittömässä läheisyydessä.

Kaavassa osoitetun maankäyttömerkinnän mukaisesti MA -alueiden rakennusoikeus on siis yksin
omaan maatalouden rakennusoikeutta. Rakentamisen määrää sinänsä ei ole mitoitettu. Näin
alueilla ei siis pinta-alansa perusteella ole myöskään laskennallisesti oikeutta esimerkiksi haja-
asutusluonteiseen rakentamiseen, koska ne eivät ole siihen arvokkaan, kulttuurihistoriallisena
kokonaisuutena suojeltavan maisematilan puolesta sopivia. Suurin osa näistä alueista on myös
maaperänsä ja mm. tulvavaaran vuoksi kelvottomia maatalouden ulkopuoliseen maankäyttöön.
Myöskään maatalouskäytössään MRL 101 § mukaisesti kohtuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti
hyödynnettävien peltojen perusteella ei voida muuta kuin maatalouden rakennusoikeutta osoittaa
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alueelta tai sen ulkopuoleltakaan alueen pinta-alan perusteella, koska tällaista laskennallista
perustetta ei ole kaavassa määrätty.

MT-alueet ovat maatalousalueita, jotka ovat tyypiltään lähellä MA -alueita, mutta joiden merkitys
kaupungin kokonaismaisemassa on selvästi näitä vähäisempi. Alueet käsittävät keskustan
pohjoispuoleiset peltoaukeat, jotka muodostavat kauniin, suljetun maisemakokonaisuuden sekä
osan kyläalueiden pienemmistä peltoaloista. Alueilla sallitaan ainoastaan maa- ja metsätaloutta
palveleva rakentaminen, mutta toimenpiderajoitusta ei ole. Myös MT-alueiden rakennusoikeus on
MA-alueiden tapaan vain yksinomaan ko. alueella käytettävää maatalouden rakennusoikeutta
ilman pinta-alaan perustuvaa laskennallista mitoitusta.

Alueet, joilla on merkittäviä ympäristöarvoja (MY) ovat pinta-alaltaan pieniä ja käsittävät
pääasiassa niittyjä ja ketoja, jotka säilyäkseen edellyttävät laiduntamista tai niittämistä. Tämän
vuoksi niiden säilyminen on epävarmaa. Kodjalassa sijaitsevaa Lukkalan niittyä lukuun ottamatta
alueet sijaitsevat Palttilasta Untamalaan ulottuvalla harjuselänteellä valtatie 8:n koillispuolella.

MU-alueilla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Osayleiskaavassa on keskustan koillispuolella
laajahko metsäalue, joka sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä ja on monipuolisilta
luontoarvoiltaan ulkoiluun ja retkeilyyn houkutteleva. Osayleiskaavassa on alueelle esitetty
ohjeellisia ulkoilureittejä, joille ulkoilijat tulisi ohjata. Muuten aluetta hoidetaan tavanomaisena
metsätalousalueena sillä rajoituksella, että maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden
kaatamista, maa-ainesten ottoa tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman
lupaa (Maankäyttö- ja rakennuslain 128 § mukainen toimenpiderajoitus).

M-alueet ovat maa- ja metsätalousalueita, joilla sallitaan haja-asutusluontoinen rakentaminen siten,
että pinta-alaltaan 3 -10 ha kiinteistöille saa muodostaa yhden rakennuspaikan ja tätä suuremmille
yhden rakennuspaikka jokaista alkavaa 10 ha kohti. Pinta-alaltaan rakennuspaikkojen on oltava
vähintään 4000 m² suuruisia.
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Erilaisia maa- ja metsätalousalueita

Virkistysalueet
Alueita, jotka on varattu yksinomaan virkistyskäyttöön (merkinnät VL, VU), on kaavassa
suhteellisen vähän seuraavista syistä:

Laitila on väljästi rakennettu maaseutukaupunki, jossa etäisyydet taaja-asutuksesta maa- ja
metsätalousalueille ovat lyhyet. Näitä alueita voidaan jokamiehenoikeudella käyttää myös
ulkoiluun. Alueiden kaavamerkinnät ovat M, MT ja MY. Ne alueet, joilla normaalia suurempi
käyttöpaine aiheuttaa ulkoilun ohjaamistarvetta, on kaavassa esitetty merkinnällä MU, maa- ja
metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueilla on MRL 128 § mukainen
toimenpiderajoitus.

Maankäyttö- ja rakennuslain 101 § nojalla on kunta velvollinen lunastamaan sellaisen alueen, joka
on osoitettu käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin yksityiseen rakennustoimintaan, eikä
maanomistaja sen vuoksi voi kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla käyttää hyväkseen aluettaan.
Koska virkistysalueet kuuluvat näihin alueisiin, on kaavassa käytetty VL- ja VU-merkintöjä
ainoastaan virkistyskäytön tai ulkoilureitistön kannalta ehdottoman tärkeät alueille. Lunastus- tai
korvausvelvollisuus saattaa tulla kyseeseen myös MU-alueilla, mikäli kyse on esimerkiksi
laajamittaisesta metsän uudistamisesta ja avohakkuista.

VL- ja VU -alueita on varattu ainoastaan keskustaajaman yhteyteen siten, että asuntoalueilta on
osoitettavissa viheryhteydet lähistön metsäalueille. Kaikki laajemmat puisto- ja
urheilualuevaraukset, kuten Sirppujoen rantapuisto ja Tuunan urheilualue, on esitetty jo keskustan
asemakaavoissa. Keskustassa nykyisten virkistysalueiden osuutta ei olemassa olevan
rakennuskannan vuoksi ole voitu kasvattaa, eikä niiden yksityiskohtainen rajaaminen ole
yleiskaavassa mahdollista, joten alueelta on esitetty ainoastaan kevyen liikenteen yhteyksiä
etäämpänä sijaitseville laajemmille virkistysalueille. Asemakaavoituksen yhteydessä virkistysalueita
voidaan todennäköisesti jonkin verran laajentaa, ja myös uusia, pienempiä korttelipuistoja ja
leikkialueita voidaan osoittaa.

Liikennealueet
Tieverkon osalta on kaavan alueella luvassa huomattavia järjestelyitä erityisesti risteävien
pääteiden aiheuttavien korvaavien yhteyksien suhteen, jolloin tieverkon hierarkiaa joudutaan
selkiyttämään. Suurimmat muutokset nykytilanteeseen nähden syntyvät vasta kun kaavassa
esitettyjä valtatie 8:n eritasoristeyksiä ryhdytään toteuttamaan. Osayleiskaavassa on näin tehty
jonkin verran muutoksia vuoden 1985 kaavassa esitettyihin liikenneratkaisuihin. Valtatie 8:n
tiejärjestelyt noudattavat Tiehallinnon parantamissuunnitelmaa ja valmisteluvaiheessa olevia
toimenpide-ehdotuksia. Kaikkia järjestelyitä tai niiden aikatauluja ei kuitenkaan ole toistaiseksi
tiedossa.
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Olevat suunnitelmat on siis otettu kaavassa huomioon ja jätetty niiden järjestämiselle tietty vapaus.
Kovin yksityiskohtaisia rinnakkaistie- tai muita järjestelyitä ei ole esitetty. On vielä hyvinkin
mahdollista, etteivät toimenpiteet sijoitu aikataulultaan osayleiskaavan tavoiteajalle (noin viidestä
kymmeniin vuosiin -aikajänne).

Koska tiesuunnitelmaa ei voida hyväksyä oikeusvaikutteisen kaavan vastaisesti, tulee, mikäli
tiejärjestelyt tulevaisuudessa vaativat osayleiskaavan mahdollistamia ratkaisuja laajempia
muutoksia, niitä varten laatia esimerkiksi erillinen liikenteen osayleiskaava.

Osa uusista tie- ja katuyhteyksistä on osoitettu ohjeellisilla linjauksilla, ja ne osoittavat lähinnä
yhteystarpeita ottaen kuitenkin kantaa reittien ylimalkaiseen sijoittumiseen. Linjauksiin vaikuttavat
mm. laajemmat liikennejärjestelyt, liittymädetaljit, maanomistus, maisemalliset ja
suojelunäkökohdat, detaljikaavoitus ja toimenpiteiden ajallinen sijoittuminen.

Yksityiskohdiltaan vaikein ja toisaalta pitkälti avoin kysymys ovat Untamalan pääliittymän
(Joukahaisentie) järjestelyt.

Myös suuremmat uudet tieyhteydet on esitetty omalla värillään. Kevyen liikenteen tarpeita on
mittakaavasta johtuen yksilöity viivamerkinnällä lähinnä keskustan ulkopuolisina suurina linjoina.

Liite 1 Keskustan opaskartta
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5.3. Osayleiskaava alueittain

Ydinkeskusta - Meijeri - Hartikkala - Pappila
Laitilan kaupunki on viime vuosina panostanut voimakkaasti ydinkeskustan alueen
vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden parantamiseen ja pyrkinyt vahvistamaan kaupungin asemaa
kaupan ja palveluiden keskittymänä. Keskustan liikenteellinen ”sisääntuloympäristö” tulee
muuttumaan ratkaisevasti ennen kaikkea eritasoristeysten rakentamisen myötä. Järjestelyillä on
vaikutusta paitsi valtatieliikenteen sujuvuuteen, myös keskustan taloudelliseen vetovoimaan ja
uudelleenjärjestelytarpeeseen.

Näkyvien liikenneratkaisujen ja mm. keskustan markettialueen jo osaltaan käynnissä olevan
liikerakentamisen myötä kaupunki siluetteineen ei enää näyttäydy erityisen selvänä liikenteen
päätulosuunnista. Sen sijaan liikenneympäristön tuntumassa ja erityisesti risteyskohdissa
palvelukysynnän toivotaan olevan kasvamassa. Erityisesti Meijerin alue kaipaa lisäksi
kaupunkimaista kasvojenkohotusta, johon valtatiejärjestelyt antavat syyn ja mahdollisuuden.
Liikenneympäristön ilmeeseen voidaan lisäksi vaikuttaa huomattavasti luiskien ja penkereiden
esimerkiksi oikein valituilla istutuksilla ja ympäristötaiteella, joilla kaupunki näyttäytyisi edukseen
ohikulkijoille.

Valtatie 8:n eteläpuoliset teollisuusvaraukset Meijerin alueella on osayleiskaavassa esitetty pääosin
erilaisina palvelujen ja hallinnon alueina (P, TP (pitkän tähtäimen KM –suuryksikkövaraus
– ajatuksena keskustan laajenemisvara valtatien estevaikutuksen tulevaisuudessa vähetessä)),
pohjoispuolen "vanhaa" keskustaa kuitenkin pääasiallisena keskustatoimintojen alueena (C).

Meijerin alueella Erik Sorolaisentien lounaispuoleisten teollisuusaluevarausten
maankäyttömerkintää on edelliseen osayleiskaavaan nähden muutettu, ja rakentamisalueen
varausta on pienennetty huomattavasti. Osat, joilla on asutusta, on merkitty asuinalueiksi. Muut
alueet ovat työpaikka-alueita, jotka on tarkoitettu monipuolisille, ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomille palvelu-, liike- ja työpaikkatoiminnoille (TP). Varaukset ovat suhteellisen karkeita
ja edellyttävät huolellista asemakaavasuunnittelua. Erik Sorolaisentien varressa on muutenkin
useita alueita, joille erilaisia työpaikkoja ja palveluita on mahdollista sijoittaa miltei välittömästi jo
asemakaavan perusteella. Alueiden sijainnin vuoksi voi niille käyttötarkoitusmerkinnän puitteissa
sijoittua myös tilaa vaativaa kauppaa.

Meijerin alueen uusiin liikennejärjestelyihin tukeutuen on sille sijoittuvia kaupallisten palvelujen
varauksia tarkistettu. Joka tapauksessa on meijerin alueella potentiaalia kehittyä toimivaksi,
kaupunkimaiseksi, keskustaan helposti liittyväksi palvelukeskittymäksi, mikäli aluetta suunnitellaan
ja toteutetaan kokonaisuutena. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kaava-,
aluesuunnitelma-, että rakennus- ja vihersuunnitteluvaiheessa tulee kiinnittää tavanomaista
suurempaa huomiota maisemallisiin kysymyksiin, ja erityistä huomiota rakentamisen sovittamiseen
kulttuurimaisemaan. Alue on rakentamisen kannalta erittäin herkkä, koska se rajoittuu suoraan
maisemallisesti arvokkaisiin, avoimiin peltoihin. Peltoa vasten on varattu suojaviheraluetta (EV) ns.
keinotekoisen metsänreunan istuttamista varten sekä Sirppujokea vasten.

Ensi kertaa nähtäville asetetussa kaavaehdotuksessa oli esitetty Meijerin alueen pohjoispuoleiselle
pellolle huomattavana muutoksena luonnosvaiheisiin uusi keskustatoimintojen aluevaraus
(C/suuryksikkömahdollisuus). Ehdotusvaiheessa annetut lausunnot ja viranomaisyhteistyö johtivat
lisäselvityksiin kaupallisten toimintojen sijoittumisen, liikenteen ja ympäristön osalta. Liikevarauksia
on mm. selvitysten perusteella pienennetty huomattavasti. Meijerin jo rakennetuista osista osalle
on kuitenkin annettu KM-reservimerkintä mahdollisia tulevaisuuden saneeraustarpeita huomioiden.

Ydinkeskustassa asemakaavojen uudistaminen ja rakennettujen mutta asemakaavoittamattomien
alueiden kaavoitus on yleiskaavatyön aikana edennyt huomattavasti. Näin osayleiskaavassa on
esitetty ainoastaan suuntaviivoja yksityiskohtaiselle kaavoitukselle. Kaavoitustöiden
rinnakkaisuudesta johtuen yleiskaavalliset tavoitteet on jo ennätetty ottaa huomioon uusissa
asemakaavoissa. Lisäksi kaavassa on erikseen esitetty taajamakuvallisesti tärkeät alueen osat,
joiden kehittämisessä on otettava huomioon alueella olevien rakennusten merkitys
keskustaympäristössä, ja joilla uudisrakentaminen on sovitettava vanhaan rakennuskantaan. Näitä
alueita ovat Keskuskadun eteläpää, Keskuskadun itäpuoli Vihtorinkadulta Kappelimäen tielle,
Varppeentien-Urheilutien välinen alue, Kannuskujan-Myllymäentien alue sekä Pappilan alue. Näillä
alueilla on huomattavasti valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti arvokasta rakennuskantaa.



37(51)

Valkojärven peltorannan asema kaupungin taajamarakenteessa on muuttunut oleellisesti vuoden
1985 osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen. Edellisessä osayleiskaavassa peltoalueet taajaman
lähiympäristössä oli esitetty lähinnä teollisuuden ja maatalouden alueina. Nykyisin niiden asema
kaupungin tärkeänä julkisivuna länteen on korostunut, ja uusissa asemakaavoissa alueen
maankäyttöä taajaman reuna-alueilla on muutettu asumis- ja palvelupainotteiseksi. Sirppujoen
rantaan on osoitettu virkistys- ja pientalovaltainen alue, jonka yksityiskohdat selkiytyvät
asemakaavavaiheessa. Tavoitteena on kuitenkin huomioida Sirppujoen rannan ja keskustan
virkistysmahdollisuuksien hyödyntäminen. Keskustan kehittämisen ja koko kaupunkikuvan kannalta
vaikeita ongelmia ovat sahan sijainti ja erityisesti sen liikenne, joka suuntautunee myös
tulevaisuudessa Teollisuustien kautta keskustaan. Edullista olisi suunnata raskasta liikennettä
keskustan ohi valtatiesuunnitelmien tarkentamisen yhteydessä, jolloin se suuntautuisi suoraan
suurempaan liikenneverkkoon. Pitkällä aikavälillä sahan alue tulisi poistaa ympäristöhäiriötä
aiheuttavan teollisuuden käytöstä. Koska alueelle on vuonna 2001 vahvistettu asemakaava, jossa
sen aluetta on laajennettu, on varaus vielä mukana osayleiskaavassa.

Välimetsän alueelle ei ole tehty muutoksia lukuun ottamatta Tanhuantien eteläpäähän aiemmassa
osayleiskaavassa esitettyä laajaa asuntoaluetta, jonka varaus on poistettu. Aluevaraus sijoittui
maisemallisesti erittäin aralle peltoalueelle, ja jo vuonna 2001 vahvistetussa asemakaavassa, joka
käsittää noin puolet tästä varauksesta, peltoalueet on osoitettu maatalousalueeksi.

Kaukola - Metsälä
Kaukolan alueen maankäyttömerkintöjä on jonkin verran tarkistettu vuoden 1985 osayleiskaavaan
nähden. Vasikkahaan lähivirkistysalue kuuluu nykyisin Natura 2000 -suojelualueisiin ja on sen
vuoksi merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL/na). Pääosin rakentamatonta teollisuusaluetta on
osoitettu asemakaavan mukaisesti. Paikallista merkitystään kasvattanut, kunnostettu Kaukolan
kartano, joka aikaisemmin oli osa teollisuusaluetta, on nyt palvelujen ja hallinnon aluetta (P).

Metsälän alueella muutokset ovat vähäisempiä. Joitakin aikaisemmin pelkästään maa- ja
metsätalouden harjoittamiseen varattuja alueita on muutettu alueiksi, joilla haja-asutusluonteinen
rakentaminen on sallittua (M), koska alueet ovat joko metsäisiä tai vesakoituneita peltoja. Nykyiset
asuntoalueet on varattu asumiseen ja niitä on laajennettu yhtenäisesti aina Soukaisten
peltoaukean reunaan saakka. Alueella on jatkossakin kasvupotentiaalia erityisesti
kaakkoissuuntaan.

Soukainen
Soukaisten kylän maankäyttöä määräävät pitkälti alueen lukuisat Muinaismuistolain nojalla
suojellut kohteet sekä olemassa oleva vanha tiestö, jonka mittava muuttaminen ei ole mahdollista
kylämiljöötä turmelematta. Nykyinen kylän halki kulkeva tie on esitetty säilytettäväksi merkinnällä
”yhdystie, jonka arvokas tielinja säilytetään”. Tien linjausta ei saa muuttaa eikä tietä tule leventää,
korottaa tai päällystää sen luonteeseen sopimattomalla tavalla. Lähtökohtana on, että liikenne
sopeutuu kylämiljöön ehtoihin eikä päinvastoin.

Kaavan laadintavaiheissa oli ohjeellisena esillä kaupungin ja Tiehallinnon toimesta aiemmin
laadittu ohitustievaihtoehto asutuksen koillispuolelta peltojen (MA) kautta. Tiesuunnitelman
tarkoituksena oli ollut parantaa liikenneyhteyttä keskustasta Kodisjoelle. Tien rakentamisella olisi
ollut merkittäviä vaikutuksia kylän maisemakuvaan ja rakenteeseen, ja suunnitelma arvioitiin
ehdotusvaiheessa muutoinkin vanhentuneeksi ja poistettiin.

Kylän olemassa oleva asutus on kaavassa kyläaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (AT/s).
Alueelta voidaan lohkoa uusia rakennuspaikkoja kiinteistön pinta-alan mukaan. Kiinteistöille, joiden
pinta-ala on 3000 m² - 6000 m², saa muodostaa yhden rakennuspaikan. Jos kiinteistön pinta-ala on
6000 m² - 8000 m², voidaan rakennuspaikkoja muodostaa kaksi, 8000 m² - 1,5 ha kiinteistöille
kolme sekä tämän jälkeen yksi rakennuspaikka jokaista alkavaa 2 ha kohti. Rakennuspaikan on
oltava vähintään 2000 m² suuruinen. Alueelle voidaan rakentaa sekä omakotitaloja että maa- ja
metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Koulun ja kirkon tontit on merkitty julkisten palvelujen ja
hallinnon alueiksi (PY, PY/s). Kirkolla on lisäksi rakennussuojelukohdemerkintä. Kirkon lisäksi kylän
alueella on seudullisesti ja paikallisesti merkittävinä esitettyjä rakennuskohteita sekä
muinaismuistokohteita, jotka on merkitty kaavaan suojelukohdemerkinnöillä. Soukaisten puisto
(käsittäen Blomin puiston) on esitetty kyläalueelle virkistysalueena, jolla on erityisiä
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ympäristöarvoja (VL/s). Koko kylän asutettu tai kasvupotentiaalia sisältävä osa ei kuulu
osayleiskaava-alueeseen, johon on sisällytetty pääosin vain välitön kyläkeskus.

Kylän kaikki pellot kuuluvat Untamalan - Kodjalan kulttuurimaiseman yhtenäiseen peltomereen.
Kaavamerkintä on maisemallisesti arvokas peltoalue (MA), jolla kaikkiin maisemaa muuttaviin
toimenpiteisiin on saatava Maankäyttö- ja rakennuslain 128 § mukainen maisematyölupa. MA -
alueilla on vain maatalouden rakennusoikeutta. Metsäisten alueiden kaavamerkintä on maa- ja
metsätalousvaltainen alue (M). Näillä alueilla on haja-asutusluonteinen rakentaminen sallittu, mikäli
kantatilan pinta-alakriteerit täyttyvät: yksi rakennuspaikka voidaan muodostaa pinta-alaltaan 3 - 10
ha suuruisille kiinteistöille sekä tämän jälkeen yksi rakennuspaikka jokaista alkavaa 10 ha kohti.
Ainoastaan M-alueet tuottavat pinta-alan perusteella laskennallista haja-asumisen
rakennusoikeutta.

Sytkorpi - Sillantaka
Sytkorven alueen asemakaavan muutoksella on yleiskaavoituksen aikana uusittu hyvin tiiviisti
suunniteltua rivitalopainotteista toteutumatonta asemakaavaa omakotipainotteiseksi.
Asemakaavoitus on otettu huomioon tarkastelemalla yleiskaavatasolla tulevan asuinalueen
liittymistä keskustan suuntaan. Liikenne alueella pyritään järjestämään ilman liikennepaineen
kasvattamista Eurantiellä. Sytkorventie ulottuu kantatiehen kevyen liikenteen yhteytenä. Kantatien
suuntainen tievaraus on kuitenkin jätetty pois Sillantaan osalta, jolloin kylätie säilyy ennallaan.
Alueella ei liene odotettavissa suurta asutuksen laajenemista, koska sillä on elävää maa- ja
metsätalouskäyttöä.

Sillantaan alue kantatie 43:n kaakkoispuolella jää maa- ja metsätalousalueeksi lukuun ottamatta
pohjoisosassa olevia, asemakaavoitettuja ja osittain toteutuneita teollisuusaluevarauksia (TY).

Malko
Osayleiskaava ei muuta olennaisesti Malvon nykyistä maankäyttöä. Valtaosa alueesta on maa- ja
metsätalousaluetta, jolla haja-asutusluontoinen asuntorakentaminen sallitaan (M). Peltoalueet on
merkitty maatalousalueiksi, joilla sallitaan rakentaminen ainoastaan maa- ja metsätalouden
tarpeisiin (MT). Nurmelan metsän pinta-alaltaan pieni pähkinäpensasesiintymä on merkitty MY –
alueeksi (maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja).

Asuntoalueet on jaettu kolmeen ryhmään: Kyläalue (AT) käsittää kylän tiiviisti rakennetun
risteyksen ympäristöineen. Erillispientalovaltaiset alueet (AO-1) sijoittuvat teiden varsille ja
sijaitsevat etäämpänä kyläkeskuksesta. Maatilojen talouskeskukset (AM) ovat omia
kokonaisuuksiaan. Aluevaraukset on rajattu siten, että sekä kyläkeskusta että erillispientalovaltaisia
alueita voidaan tiivistää uusia rakennuspaikkoja lohkomalla. Kyläalueella rakennuspaikkojen on
oltava pinta-alaltaan vähintään 2000 m² suuruisia, ja rakennusten tulee väritykseltään,
mittasuhteiltaan ja materiaaleiltaan soveltua ympäristöönsä. Rakennusoikeus AO-1 -alueilla on
jonkin verran suurempi kuin AT -alueilla, koska olemassa olevat rakennuspaikat sijaitsevat
suhteellisen etäällä toisistaan ja tiivistämismahdollisuudet ovat siten paremmat.

Malvon alueella on varsin vähän muinaismuistolain perusteella suojeltuja kohteita verrattuna
muihin kaava-alueen kyliin. Muutama kohde on esitetty kartalla suojelukohdemerkinnällä.
Paikallisesti merkittäviä rakennuskohteita on esitetty kaksi.

Kantatie 43:n liikennemelualueen leveys on Malvon suuntaan noin 200 metriä. Jonkin verran
asutusta sekä yksi tilakeskus jäävät meluvyöhykkeen sisälle. Tästä huolimatta ne on merkitty
osayleiskaavaan nykyisen käyttötarkoituksensa mukaisesti.

Tuuna - Ilomäki - Kalliomäki
Tuunan alue on yksi keskustan pääkasvusuunnista, mutta maasto ja maaperä rajoittavat sen
rakentamista. Alueella on runsaasti suoperäisiä alueita, jotka eivät sovellu asumiseen. Nämä
alueet on osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueiksi. Keskustan läheisyydestä
johtuen alueen metsiin kohdistuu runsaasti virkistyskäyttöpainetta, joten kuivat, ulkoiluun soveltuvat
ja maastoltaan monipuoliset metsät pohjois- ja itäosissa (mm. Matovuori ja Ilvesvuori) on osoitettu
maa- ja metsätalousalueiksi, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alueille on esitetty ohjeellisia
ulkoilureittejä, joille liikkuminen tulisi kanavoida. Myös virkistysalueiden määrä on kasvanut vuoden
1985 kaavaan verrattuna. Lisäykset perustuvat vahvistettuihin asemakaavoihin.
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Nykyinen Matovuorentie jatkuu tulevaisuudessa Samppanummentielle. Tien koillispuolelle, Tuunan
uuden pientaloasutuksen tuntumaan, on esitetty suurehko omakotialuevaraus, joka sijaitsee
liikenteellisesti edullisesti lähellä olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja rajautuu laajaan
ulkoilualueeseen. Myös Kalliomäen asuntoaluetta on laajennettu sekä pohjoiseen että itään.
Kapean, mutta vilkkaasti liikennöidyn Ilomäentien yhteyteen on esitetty kevyen liikenteen väylä,
joka on jo otettu huomioon alueen uudessa asemakaavassa. Ilomäentien ja Matovuorentien välille
esitettiin jo vuoden 1985 osayleiskaavassa yhdystietä, ja se on säilytetty myös kaavan
tarkistuksessa. Tien pohjoispuolelta on poistettu aikaisempi teollisuusaluevaraus, joka on korvattu
asuntoaluevarauksella (AO). Matovuorentien risteykseen on esitetty aluevaraukset palveluille
(liiketiloja) ja omakotialueelle.

Ilvesvuoren alueella kaupungilla on runsaasti maata. Sen osoittaminen rakentamiseen on kuitenkin
mm. kunnallisteknisesti suhteellisen kallista. Alue on sen vuoksi osoitettu karkealla
reservialuemerkinnällä, mutta sen toteutus ei varmasti tule ajankohtaiseksi kaavan tavoiteaikana.

Ilomäentien ja valtatie 8:n välinen tasoristeys muutetaan eritasoristeykseksi, jossa Ilomäentie
alittaa valtatie 8:n ja jatkuu etelään Garpintielle.

Kalliomäessä on jonkin verran paikallisesti leimallista rakennuskantaa, joka on todettu myös
asemakaavoituksen yhteydessä.

Samppanummi - Koveronummi- Vierumäki
Samppanummen/Koveronummen aluetta kehitetään monipuoliseksi työpaikka-alueeksi. Se on
Laitilan sisääntuloportti Turun suunnasta tultaessa ja luo ensimmäisen mielikuvan kaupungista.
Siksi sen kehittämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota myös alueen kokonaisilmeeseen.
Vuoden 1985 teollisuus- ja varastoaluevarauksia on laajennettu sekä pohjoiseen että itään.
Keskeiset alueet valtatie 8:n molemmin puolin on varattu monipuolisille, ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomille ja liikepainotteisille palvelu- ja työpaikkatoiminnoille (TP) sekä reuna-alueet
teollisuus- ja varastoalueiksi (T, TY). Koska alue sijaitsee pohjavesialueella, on kaavaan lisätty
tarkennus ”teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia”. Alueen
keskellä sijaitseva ravirata jää paikalleen, koska sen toiminta ei häiritse ympäristön maankäyttöä.
Rata on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU).

Samppanummelta on esitetty uusi eritasoyhteys valtatie 8:n eteläpuolisille alueille, jotka niinikään
on varattu työpaikoille ja teollisuudelle. Uusi eritasoristeys sijaitsee noin 500 m nykyisestä
tasoristeyksestä etelään. Tasoristeys muuntuu suuntaisliittymäksi. Kaikkien pääkokoojakatujen
yhteyteen on esitetty kevyen liikenteen väylät.

Vierumäen alueelta on vähennetty vuoden 1985 osayleiskaavassa esitettyjä asuntoaluevarauksia
ja työpaikka-alueita lisätty. Asuintarkoituksiin on esitetty pääasiassa jo rakennetut alueet, koska
alue kokonaisuutena soveltuu huomattavasti paremmin työpaikkatoiminnoille, ja Garpintie on jo nyt
vakiintunut raskaan liikenteen kaduksi. Raskaan liikenteen osuus tulee lisääntymään, kun valtatie
8:n eritasoristeykset toteutetaan. Vierumäen eteläosat ovat maa- ja metsätalousaluetta, jolla haja-
asutustyyppinen asuntorakentaminen on mahdollista (M).
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Kovero
Koveron kyläalueella ei osayleiskaava olennaisesti muuta nykyistä maankäyttöä. Alueelle 1985
laadittuun yleiskaavaan verrattuna ovat asuntoaluevaraukset (AO-1, AT, AM) vähäisempiä, mutta
toisaalta ne alueet, joille aikaisemmin oli osoitettu yksittäisiä tontteja, kuuluvat nyt maa- ja
metsätalousalueisiin, joilla haja-asutus on sallittua (M). Käytännössä rakentamismahdollisuudet
ovat samat. Koverontien varsi on esitetty kyläalueena (AT) ja Haukantien varren asutus, jota
jossain määrin voidaan tiivistää, erillispientalovaltaisena asuntoalueena (AO-1). Tilakeskukset ovat
AM -alueita (maatilojen talouskeskus). Heikkilän sekä Uotilan ja Junttilan tilakeskusten merkintä on
AM/s (maatilojen talouskeskus, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Merkinnän perusteena ovat
tilojen rakennuskokonaisuudet ja maisemalliset arvot. Näiden lisäksi on esitetty paikallisesti
merkittäviä rakennuskohteita.

Kylämaisemassa tärkeät pellot on merkitty MT -alueina, joilla rakentaminen sallitaan ainoastaan
maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Joitakin pieniä, viljelyskäytöstä pois jääneitä ja vesakoitumassa
olevia peltoja on esitetty M-alueina tai sisällytetty kyläalueisiin, jolloin niiden ottaminen
asuntorakentamiseen on mahdollista.

Koverontietä jatketaan valtatien suunnassa itään parannustoimenpiteisiin liittyvänä
rinnakkaisyhteytenä. Ratkaisu jää suurin osin kaava-alueen ulkopuolelle.

Pohjavedenottamo suoja-alueineen on osoitettu kaavassa yhdyskuntateknisen huollon alueena
(ET).

Kodjala
Kodjalan tiivis kyläkeskus on merkitty kokonaan kyläalueeksi (AT/s). Alueelta voidaan lohkoa uusia
rakennuspaikkoja kiinteistön pinta-alan mukaan. Kiinteistöille, joiden pinta-ala on 3000 m² - 6000
m², saa muodostaa yhden rakennuspaikan. Jos kiinteistön pinta-ala on 6000 m² - 8000 m², voidaan
rakennuspaikkoja muodostaa kaksi, 8000 m² - 1,5 ha kiinteistöille kolme sekä tämän jälkeen yksi
rakennuspaikka jokaista alkavaa 2 ha kohti. Rakennuspaikan on oltava vähintään 2000 m²
suuruinen. Kyläalueella on yksi seudullisesti ja viisi paikallisesti merkittävinä esitettyä
rakennuskohdetta. Täydennysrakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota uudisrakennusten
sovittamiseen olemassa olevaan ympäristöön. Kyläalueen keskellä oleva rakentamaton kallioalue
on osoitettu luontoarvojen vuoksi lähivirkistysalueeksi (VL). Kylätien tielinjan suojelumerkintä
Pärköltä kantatie 43:elle saakka on poistettu luonnosvaiheessa, kun tien on katsottu vaativan
suhteellisen mittavia parannustoimenpiteitä, kuten kevyen liikenteen väylän.

Kyläkeskuksen ulkopuolelle, alueen pohjoisosaan, on esitetty uusi laaja omakotialuevaraus
Kylänpään asuntoalueen jatkoksi. Alue on valmiin kunnallistekniikan tuntumassa, ja sille voidaan
kaavoittaa tarvittaessa suhteellisen suuriakin tontteja. Tärkeintä on, ettei uutta asutusta uloteta
peltoalueille siten, että se rikkoisi nykyistä kylän maisemakuvaa.

Kaava-alueeseen liitettiin luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen kyläkeskuksen eteläpuolinen
palstoitettu alue.

Sirppujoen varressa olevat kantatie 43:n länsipuolelle jäävät pellot, jotka liittyvät Palttilan kylän
peltoaukeaan ja kuuluvat Untamalan - Kodjalan kulttuurimaisemaan, on osoitettu maisemallisesti
arvokkaana peltoalueena (MA), jolla maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin on saatava Maankäyttö-
ja rakennuslain 128 § mukainen maisematyölupa.

Kantatie 43:n länsipuolella oleva teollisuuskiinteistö on esitetty kaavassa teollisuusalueena (TY/m)
myös läntisen laajenemisalueensa osalta. Tälle sijoittuu perinnebiotooppi, Lukkalan niitty sekä
muinaisjäännöksiä. Aluetta on inventoitu vuoden 2007 aikana. Teollisuustontin laajentaminen
suojelualueen suuntaan perustuu ympäristökeskuksen myöntämään poikkeukseen.
Teollisuusalueen laajenemismahdollisuuden varmistaminen on Laitilalle merkittävä
elinkeinopoliittinen sijoitus. Teollisuusalueen ympärille tulisi muodostaa istutettu suojavyöhyke, joka
pehmentäisi sen jyrkkää kontrastia ympäröivään kulttuurimaisemaan.
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Palttila
Myös Palttilan alue kuuluu kokonaisuudessaan Untamalan - Kodjalan kulttuurimaisema-alueeseen.
Uudemman kylän osan asutus ei ole samalla tavoin tiivistä kuin Kodjalan, Soukaisten ja
Untamalan. Siksi se on kaavassa merkitty erillispientalovaltaiseksi alueeksi (AO-1). Alueella
olevien maatilojen talouskeskusten merkintä on AM. Kyläalueiden kaavamerkintään AT verrattuna
on rakennusoikeus AO-1 -alueilla jonkin verran suurempi, koska olemassa oleva asutus on
harvempaa ja täydennysrakentamismahdollisuudet suuremmat. Harvahko asutus ei myöskään
muodosta sellaista kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti merkittävää miljöötä, jossa rakentamiselle
olisi asetettava erityismääräyksiä.

Erityisesti Palttilan olosuhteisiin vaikuttaa tulevaisuudessa sekä kartanon että kyläasutuksen
valtatieliittymien katkaisu. Tällöin osa ajoneuvoliikenteestä keskittyy pienemmille, osittain nykyisille
paikallisyhteyksille - todennäköinen on myös mahdollinen valtatien vieressä kulkeva
rinnakkaisväylä.

Myös Palttilaan sijoittuvilla MA-alueilla on ainoastaan maatalouden rakennusoikeutta. MA-alueet
eivät tuota myöskään pinta-alansa perusteella rakennusoikeutta muuhun kuin maataloutta
palvelevaan rakentamiseen. Ainoastaan M-alueet tuottavat pinta-alan perusteella laskennallista
haja-asumisen rakennusoikeutta.

Palttilan AO-2 -varaus on suhteellisen laaja. Se sisältää myös avointa peltoa Karjalantien ja valtatie
8:n välissä. Tämä alue on osayleiskaavan ainoita alueita, joilla esitetään rakentamista
maisemallisesti arvokkaille pelloille. Syynä ovat alueen maanomistusolot. Lähes kaikki Palttilan
kartanon maat kuuluvat maisemallisesti arvokkaisiin pelto-, perinnebiotooppi- tai
luonnonsuojelualueisiin. Jotta kiinteistölle voitaisiin esittää edes jonkinlaista rakentamista, on
kyläasutuksen ja valtatien välinen alue katsottu sellaiseksi, joka ilman pysyvää maisemahaittaa
voidaan tulevaisuudessa ottaa rakentamiskäyttöön. Alueen käyttöönotto edellyttää mm. uuden
tieyhteyden rakentamista Karjalantieltä Palttilantielle. Ennen rakentamista olisi lisäksi suositeltavaa
aloittaa tulevan asutuksen ja valtatie 8:n välisen suojavyöhykkeen, ns. keinotekoisen
metsänreunan, istuttaminen. Koska alueen mahdollinen rakentaminen edellyttää tarkempia
selvityksiä ja mm. arkeologisen inventoinnin, tulee se toteuttaa asemakaavalla.

Alueen toteuttamista saattavat rajoittaa valtatien meluvaikutukset, joiden kattavuus voi tarkentua
vasta tarkempien tiesuunnitelmien valmistuttua.

Palttilan kartano on kaavassa merkitty maatilojen talouskeskukseksi, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja (AM/s). Kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennussuojelukohde.
Alueella sallitaan uudisrakentaminen, mutta rakennusten tulee sopeutua olemassa olevaan
rakennuskokonaisuuteen ja arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kartanon luoteispuolella sijaitseva
Holman harju on MY -alue (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja).
Alueella on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 128 § mukainen toimenpiderajoitus. Alueella
sallitaan ainoastaan maa- ja metsätaloutta palveleva vähäinen rakentaminen.

Alueella sijaitsevat Mussalonmäen pähkinälehdot Salon kylän rajalla kuuluvat Natura 2000 -
alueisiin (SL/na). Kirkkoveräjänmäen pähkinäpensaslehto ja muinaishauta-alue on merkitty maa- ja
metsätalousalueeksi, jolla on ympäristöarvoja (MY). Muinaismuistolain nojalla suojeltuja kohteita
Palttilan alueella on merkitty useita.

Palttilan harju on pohjavesialuetta, jonka rajat on näytetty kaavakartalla. Alueelle sijoittuu yksi
kaupungin pohjavedenottamoista, joka suoja-alueineen on merkitty osayleiskaavaan
yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET).

Untamala - Kalliometsä
Untamalan kylä ympäristöineen on seudullisesti ja jopa valtakunnallisesti erikoislaatuinen
kokonaisuus, jonka kehittäminen ja hallinta vaatii karkeaa osayleiskaavatasoa
yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja ohjausta. Osayleiskaavassa osoitetaan lähinnä kyläalueen
mitoitusperiaatteet, selkeimmät suojelukohteet ja kyläalueen yhdyskuntarakenteellinen suhde
keskustaan, liikenneverkkoon ja lähiympäristöön. Varsinaista rakentamisen ohjausta varten on
Untamalan kyläalueelle osoitettu ohjeellinen aluemerkintä, joka edellyttää rakennustapaohjeiden
laatimista historiallisesti arvokkaan kylämiljöön täydennysrakentamiseksi.
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Kyläaluemerkinnän (AT/s) mukaisesti voidaan mahdollisia uusia rakennuspaikkoja lohkoa
kiinteistön pinta-alan mukaan. Kiinteistöille, joiden pinta-ala on 3000 m² - 6000 m², saa muodostaa
yhden rakennuspaikan. Jos kiinteistön pinta-ala on 6000 m² - 8000 m², voidaan rakennuspaikkoja
muodostaa kaksi, 8000 m² - 1,5 ha kiinteistölle kolme, ja tämän jälkeen yksi rakennuspaikka
jokaista alkavaa 2 ha kohti. Rakennuspaikan on oltava vähintään 2000 m² suuruinen. Alueelle
voidaan rakentaa sekä omakotitaloja että maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Koulun ja
kirkon tontit on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueiksi (PY, PY/s). Kirkolla on lisäksi
rakennussuojelukohdemerkintä. Seudullisesti ja paikallisesti arvokkaita rakennuskohteita ja
-kokonaisuuksia on esitetty useita. Kyläalueelle sijoittuvia palvelu- ja kulttuuritoimintoja ei sen
sijaan ole esitetty poikkeavin aluemerkinnöin - AT-merkintä kattaa ne.

Kylän kaikki pellot kuuluvat Untamalan - Kodjalan kulttuurimaiseman yhtenäiseen peltomereen.
Kaavamerkintä on maisemallisesti arvokas peltoalue (MA), jolla kaikkiin maisemaa muuttaviin
toimenpiteisiin on saatava Maankäyttö- ja rakennuslain 128 § mukainen maisematyölupa.
Metsäisten alueiden kaavamerkintä on maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Näillä alueilla on
haja-asutusluonteinen rakentaminen sallittu, mikäli kantatilan pinta-alakriteerit täyttyvät: yksi
rakennuspaikka voidaan muodostaa pinta-alaltaan 3 - 10 ha suuruisille kiinteistöille sekä tämän
jälkeen yksi rakennuspaikka jokaista alkavaa 10 ha kohti.

Untamalan kyläalue on kokonaisuudessaan arvokasta harju- ja pohjavesialuetta. Alueella oleva
vedenottamo on merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueena (ET).

Valtatie 8 erottaa tehokkaasti Kalliometsän alueen tiheämmin asutusta Untamalan kyläalueesta.
Kalliometsän luontoarvot ovat merkittävät, ja aiemmissa osayleiskaavoissa on esitetty Untamalan
kylärakenteen laajenemista Kalliometsään, millä kuitenkin olisi huomattavia vaikutuksia alueen
luonnonarvoihin. Uudessa osayleiskaavassa Kalliometsään onkin osoitettu lähinnä
perusrakennusoikeutta maa- ja metsätalousalueelle (M), jolla yksi rakennuspaikka voidaan
muodostaa pinta-alaltaan 3 - 10 ha suuruisille kiinteistöille sekä tämän jälkeen yksi rakennuspaikka
jokaista alkavaa 10 ha kohti. Jo nykyisellään pitkälti rakennettua aluetta koskevan merkinnän AO-1
(erillispientalovaltainen asuntoalue) mukaisesti voidaan rakennuspaikkoja kuitenkin muodostaa
huomattavasti tiiviimmin.

Untamalalle on ominaista se pitkän asutushistorian ansiosta syntynyt rikas kulttuurihistoriallinen
kerroksellisuus. Alueella on runsaasti inventoituja muinaismuistoesiintymiä, joita on merkitty
osayleiskaavaan kohdemerkinnöillä. Myllymäen alue, jolla on moninkertaisia suojeluarvoja, on
esitetty Natura 2000 -verkostoon kuuluvana luonnonsuojelualueena (SL/na), ja muinaismuistojen
osalta kohdemerkintään liittyvänä rajauksena.

Valtatien itäpuolella on runsaasti perinnemaisema- ja luontokohteita - runsaasti erityisesti
pähkinäpensaslehtoja - , jotka on merkitty kaavaan luonnonsuojelualueina (SL, SL/na), maa- ja
metsätalousalueina, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) tai osa-aluemerkintöinä muun
maankäytön päälle (luo-1, luo-2), jolloin suojelu toteutetaan erillisin rajauksin ja päätöksin.
Luonnon- ja perinneympäristön vaikutus alueen rakentamismahdollisuuksiin on täällä merkittävä.
Liikenteen järjestämisellä on omat vaikutuksensa myös näihin varauksiin.

Valtatien pitkällä tähtäimellä toteutettavat toimenpiteet ovat osittain avoimia, ja osa niistää
toteutunee kaavan aikajännettä pitemmällä aikataululla. Tämänkään vuoksi ei ole avoinna olevia
liikennejärjestelyitä esimerkiksi Untamalassa merkittävien yksityistieliittymien osalta haluttu esittää
liian sitovasti. Alustavien suunnitelmien ja tarkastelujen perusteella Untamalan pääliittymä- ja
risteyskohta on suurin piirtein nykyinen kylän pääliittymä Joukahaisentien kohdalla. Sijainti,
tieympäristö ja toisaalta miljööarvot eivät salli alueella kovin massiivisia eritasojärjestelyitä:
portaittain suunnitelma tulee todennäköisesti käsittämään kevyen ja henkilöautoliikenteen alikulkua
Kalliometsän ja Untamalan välillä sekä mahdollisia liittymäjärjestelyitä - ainakin ensimmäisissä
vaiheissa porrastukset valtatieliittymiin sekä myöhemmin todennäköisesti valtatien vartta ohjattaviin
rinnakkaistieväyliin. Risteyksen kohta on kaavassa esitetty erityisenä tieliikenteen
suunnittelutarvealueena, jossa paikallis- ja valtatieliikenteen yhdistäminen maaston
korkeussuhteiden ja asutuksen olosuhteisiin sekä ympäristön suojeluarvoihin sovittaen on
suunniteltava hyvin yksityiskohtaisesti vaihtoehtoja arvioiden.
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6. OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

6.1. Kaavan suhde seutukaavaan ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Osayleiskaavassa on pyritty merkintöjä tarkentaen toteuttamaan seutukaavan (Vakka-Suomen
harjuseutukaava, vahv. 1997 ja osittain aiemmat vahvistetut vaiheseutukaavat) tavoitteita
yhdyskunta- ja aluerakenteen, rakennetun ympäristön ja vapaa-alueiden, liikenneverkon sekä
suojeluvarausten osalta.

Varsinais-Suomen keväällä 2009 nähtävillä olevassa, huomattavasti suurpiirteisemmässä
mittakaavassa esitetyssä maakuntakaavaehdotuksessa on aluemerkintätasolla yleispiirteisesti
esitetty osayleiskaava-alueen asuintaajama-alueiden, liikenteen, keskustatoimintojen ja
työpaikkojen suhde. Osayleiskaavan rakenne vastaa luonnoksessa esitettyä rakenteellista runkoa.

Osayleiskaava poikkeaa seutukaavan varauksista odotettavissa olevan väestö- ja
työpaikkakehityksen perusteella laaditun uusien aluevarausten mitoitustarkastelun vuoksi sekä
tarkennettujen selvitysten perusteella:

Liikennejärjestelyt ovat tarkentuneet vastaamaan tapahtunutta kehitystä ja toisaalta
valtakunnallisten ja seudullisten tarpeiden muuttuessa. Tämä koskee erityisesti paikallisliikenteen
järjestelyitä suhteessa muutoksiin valta- ja kantateiden akseleilla.

Meijerin alueen jatkeeksi ja Uudenkaupungintien suunnassa valtatien lounaispuolelle on osoitettu
uusia kaupallisia varauksia erityisesti tilaa vaativan kaupan sekä vastaavien, alueelle sopivien
palvelutoimintojen tarpeisiin. Pinta-alaltaan suhteellisen laajojen varausten esittäminen on Laitilan
kaupungin puolesta merkittävä yleiskaavalle asetettu alueen elinkeinomahdollisuuksien ja
keskustan kaupalliseen kiinnostavuuteen tähtäävä tavoite. Osalla hajanaisesti palvelu- ja
teollisuuskäyttöön rakennettua aluetta on asemakaavoitus edennyt osittain osayleiskaavan edellä,
mutta mahdolliset pitkän tähtäimen uudet ja korvaavat toiminnot vaativat tarkempaa
asemakaavallista suunnittelua ja sen edellyttämiä selvityksiä sekä laajapohjaista hankeajattelua.

Laitilan kaupunki on maakuntakaavan luonnosvaiheen lausunnossaan ottanut esille Meijerin
alueen kehittämisen keskustatoimintojen laajentumisalueena. Valtatien eritasoliittymät
mahdollistavat Meijerin alueen liikenteellisen ja toiminnallisen sitomisen pohjoiseen keskusta-
alueeseen. Myös asemakaavavaiheessa oleva Garpintien risteyksen KM-aluevaraus on
liikenteellisesti sijainniltaan keskeinen, ja kaavoituksen taustalla on tiedossa oleva, tervetullut
liikehanke.

Valtatien lounaispuolen kaupallisten varausten tueksi on laadittu kaupallisia, maisemallisia ja
liikenteellisiä selvityksiä (liite). Selvityksissä on keskitytty nimen omaan Meijerin alueen Sirppujoen
ja kantatien välisen alueen erityiskysymyksiin, jolle suurin osa tilaa vaativista varauksista sijoittuu.
Aluevaraukset ovat laajuudeltaan uusia, mutta ne sijoittuvat liikenteellisesti hyvin keskeisesti, ja
ovat tiiviisti keskusta-alueen tuntumassa.

Asumisen osalta on Sillantaan ja Vierumäen asuinaluereservivarauksia huomattavasti pienennetty
niiden epätaloudellisuuden ja ympäristön laadun heikkouksien vuoksi; asuinrakentamista on ohjattu
enemmän olevan taajaman tuntumaan Tuunan ja Kylänpään jatkeiksi. Lisäksi Vennon ja
Papinhaan (Valkojärven) osalta maatalous- ja virkistysalueiden suhdetta rakennettuun taajamaan
on tarkennettu maisema- ja virkistysarvot huomioiden.

Osayleiskaavassa on otettu huomioon Maankäyttö- ja rakennuslain 22 § mukaiset, Valtioneuvoston
päätökseen 30.11. 2000 perustuvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tavoitteet edellyttävät
hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen edistämistä, eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja
toimivien yhteysverkostojen synnyttämistä, taloudellisen energiahuollon kehittämistä ja
luonnonvarojen säästeliästä käyttöä. Osayleiskaavassa on pyritty kaupunkiasutuksen,
kyläympäristöjen, kulttuurimaiseman ja luonnonympäristön suhdetta selkeyttämällä luomaan
elinkelpoista ja elinkeinorakenteeltaan toimivaa, viihtyisää, turvallista ja terveellistä ympäristöä,
jossa työpaikat, palvelut, asuminen ja virkistystoiminnot sijoittuvat jo olemassa olevaa liikenteellistä
ja toiminnallista yhdyskuntarakennetta täydentäen. Kaavoituksessa on myös pyritty turvaamaan
kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyminen luonnon-, ympäristön-, vesien-, maisema- ja
rakennussuojelun näkökohtien sekä elinkeinojen, kulttuurin ja virkistyksen niihin kohdistamien
vaikutusten arvioinnin kautta.
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6.2. Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan

Strategiset tavoitteet:
- Laitilan arvokkaan perinne- ja kulttuurimaiseman arvotus
- Vanhan rakennuskannan merkityksen korostaminen
- Asemakaavan lievealueiden (Untamala, Kodjala ja Soukainen) ohjaaminen rakennuslupien

ja suunnittelutarveratkaisujen selkiyttämiseksi

Luonto-, maisema- ja ympäristöselvitykset ovat olleet tärkeänä lähtökohtana rakentamisen ja
vapaa-alueiden osoittamiselle kaavassa. Erityisesti Untamalan-Kodjalan valtakunnallisesti
arvokkaan maisema-aluekokonaisuuden sitominen olennaiseksi osaksi Laitilan kaupunkikuvaa ja
elin- ja luonnonympäristöä myös tulevaisuudessa on maankäytön suunnittelun keskeinen tavoite ja
haaste. Yksittäisille arvokkaille luonto- tai maisema-alueille ei uutta, mittavaa rakentamista ole
osoitettu. Sen sijaan uutta rakentamista ohjataan olevan rakennetun ympäristön tuntumaan,
suurten maisemakokonaisuuksien reuna-alueille ja alueille, joilla rakentamisen
ympäristövaikutukset ovat mm. palveluiden ja kunnallistekniikan toteuttamisen kannalta
minimoitavissa. Toisaalta perinnemaisemaympäristössä luonto on tiiviissä yhteydessä olevaan
asutukseen ja elinkeinoihin, joiden olosuhteet tulee pyrkiä turvamaan kylien maankäytön
suunnittelun keinoin. Tämän tulee jatkossakin koskea myös yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja
mm. suhdetta paikalliseen ja laajempaan liikenneverkkoon. Haja-asutuksen ja maatalouden
ympäristövaikutuksia on mahdollista hallita muun ympäristö- ja vesilainsäädännön turvin. Näitä
näkökohtia ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista esittää kaavalla.

Kaavassa on kuitenkin huomioitu luonnonympäristön suojelukohteiden, vesistöjen ja esimerkiksi
kattavien pohjavesiesiintymien vaikutukset maankäytön mahdollisuuksiin. Kaavassa on esitetty
vesistöjen suoja- ja valuma-alueet sekä ympäristöolosuhteista johtuvat maankäyttömerkintöihin
liittyvät lisärajoitukset ja tarpeelliset suojelumerkinnät. Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan
mukanaan tuoma ja lainsäädäntöön perustuva maankäytöllisten toimenpiteiden luvanvaraisuus
turvaa hankkeiden ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioimismahdollisuuden.
Kaavanmukaisen maankäytön ilman päästö- ja meluolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset
lisääntyvät lähinnä tavanomaisen autoliikenteen lisääntymisen myötä erityisesti suurempien väylien
osalta, jolloin osa kasvavasta liikenteestä on valta- ja seututeiden mukanaan tuomaa seudullista
liikennettä. Kaavan teollisuusalueille rakentuva yritystoiminta tuskin tulee aiheuttamaan merkittäviä
päästöjä, ja pyrkimys teollisten toimintojen keskittämiseen tähtää myös mahdollisuuteen hallita
niiden ympäristövaikutuksia.

Kaupunkikuvan osalta kaavassa on korostettu ajallisen kerroksellisuuden ja historiallisen
perspektiivin säilymistä. Tämä koskee sekä täydennysrakentamista suosivaa rakentamisen
ohjausta että vanhempien, ilman suojelua uhanalaisten kulttuurihistoriallisten kerrostumien
säilymistä taajamassa ja haja-alueilla. Kaavassa on esitetty suojelukohteina ja -aluevarauksina
muinaismuistoja, perinnebiotooppeja, luonnonmuistomerkkejä, rakennussuojelukohteita,
rakennetun ympäristön paikallisesti arvokkaita kohteita, tieympäristöjä sekä arvokkaita taajama- ja
maisemakokonaisuuksia, joiden käytössä tulee huomioida alueiden erityispiirteet.

Osayleiskaava käsittää suhteellisen suuren osan keskeistä Laitilaa, ja sille keskittyy suuri osa
kaupungin asutuksesta, elinkeinoista ja palveluista. Kaava ohjaa maankäyttöä suhteellisesti
käyttötarkoitusten, laajenemisalueiden jne. osalta, mutta sillä ei ole mahdollista suunnitella
yksityiskohtaista maankäyttöä esimerkiksi kylissä siten kuin keskustassa asemakaavoituksen
keinoin. Suunnittelutarveratkaisuin tulee edelleen määritellä tarve yksityiskohtaisempaan
suunnitteluun kuten asemakaava- tai palstoitussuunnitelmiin. Kaavassa on kuitenkin ohjattu
mitoitusta alueilla, joilla asemakaavoitus on epätodennäköistä. Untamalan alueelle erikseen
laaditut ja hyväksytyt rakentamistapaohjeet ohjaavat lisäksi yleispiirteisesti tämän aran ja
poikkeuksellisen arvokkaan alueen maankäyttöä.

Osayleiskaavan alueella on suhteellisen runsaasti pienialaisia Natura 2000-verkostoon kuuluvia
alueita (kokonaisuus FI0200066). Ne sijoittuvat pääosin maa- ja metsätalous- ja kyläalueiden
tuntumaan, joilla on myös muita kulttuuriympäristön suojeluarvoja, ja ne liittyvät olosuhteiltaan
yhtenäisiin laajempiin kokonaisuuksiin. Usein alueita on kokonaisuuksina tämänkin vuoksi vaikeaa
rajata yksiselitteisesti. Alueiden läheisyyteen ei kuitenkaan pääosin ole osoitettu sellaisia uusia
varauksia, joilla voidaan arvioida olevan vaikutuksia suojelualueiden olosuhteisiin tai
säilymisedellytyksiin. Muitakin suojeluperusteet ylittäviä luontotyyppejä on lisäksi rajattu sekä
käyttötarkoitus- että päällekkäisin merkinnöin. Koska suojelun osalta käsittelyyn tulevat usein myös
taloudelliset kysymykset, mm. perustettavien suojelualueiden rahoitus ja korvausmenettelyt, on
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useita luonnonarvoiltaan alustavasti suojelukriteerit täyttäviä alueenosia esitetty sellaisilla
kaavamerkinnöillä, jotka edellyttävät suojelun toteuttamista erillisin päätöksin ja rajauksin.
Toimenpiteiden luvanvaraisuus mm. ympäristötoimenpiteiden ja rakennuskannan hoitamisen osalta
edellyttää toisaalta kaupungin taholta sitoutumista kaavan periaatteiden noudattamiseen.

6.4. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, asumiseen ja elinkeinoihin

Strategiset tavoitteet:
- Laitilan kaupungin aseman selkiyttäminen ja vahvistaminen alueen kauppakeskuksena
- Yritystoiminnan ja tuotannollisten toimintojen tukeminen
- Laitilan kaupungin merkityksen selkiyttäminen ja tuominen esiin hyvänä asuinpaikkana
- Laitilan maaseutumaisen kaupunkikuvan selkeyttäminen

Elinkeinorakennemuutos suosii nykyisellään suuria kasvukeskuksia, millä on vaikutusta
pienempien kaupunkien elinvoimaisuuteen. Muuttoliikkeen ja väestön ikärakenteen muuttumisen
vaikutukset näkyvät myös Laitilassa. Osayleiskaavan tavoitteena on ollut toisaalta
yhdyskuntarakennetta eheyttämällä edistää alueen toiminnallista monipuolisuutta ja näin ohjata
kehityksen suuntaa, toisaalta merkittävinkin uusin varauksin varautua elinkeinojen
maankäyttötarpeisiin.

Tavoitteellinen maankäytön suunnittelu ja leimallisten ominaispiirteiden korostaminen yleensäkin
edistävät paikallisen kilpailukyvyn säilymistä. Laitilan valtti on kaupungin monipuolinen ympäristö ja
historia, asuinympäristön laatutekijät palveluiden, virkistysalueiden ja monipuolisesti tarjolla olevien
erilaisten asumismuotojen kautta sekä yrityksille ja elinkeinonharjoittajille luodut mahdollisuudet
kehittää toimintaansa Laitilassa. Osayleiskaavan rakenne tukee tätä tavoitetta sisällyttämällä
toivottuja strategisia linjoja yleispiirteiseen maankäytön suunnitteluun.

Keskeinen ajatus alueen kehittämisessä on ollut sekä keskustan että maaseudun
omaleimaisuuden korostaminen. Asumisen, julkisten palveluiden ja palveluyritystoiminnan
tiivistäminen keskusta-alueella edistää palvelujen kysyntää ja saavutettavuutta. Toisaalta näin
pidetään yhdyskuntarakenne ehjänä, teknisesti tarkoituksenmukaisena, ympäristöltään
miellyttävänä ja saavutettavana sekä kestävän kehityksen periaatteita edistävänä. Myös kylien ja
maaseudun elinvoimaa parantaa niiden selkeä asema suhteessa keskusta-alueeseen, jolloin
maatalous- ja pienyritysten intressit näillä alueilla sopeutuvat kylien tarjoamaan vetovoimaiseen
elinympäristöön.

Asumisen laatuun kuuluvat sekä alueiden viihtyisyys ja soveltuvuus asuin- ja vapaa-
ajantarkoituksiin että yhteyksien ja palveluiden saatavuus. Asuinalueita on pyritty keskittämään
kokonaisuuksiksi ympäristöltään ja sijainniltaan suotuisille alueille - myös pitkän tähtäimen
varauksina avaran maiseman laidoille. Kaupungin monipuolinen tonttitarjonta sekä
asemakaavoitettavilla alueilla että kylissä houkuttaa myös uudisasuntorakentamiseen. Kylien ja
haja-alueiden väljällä mitoituksella pyritään kuitenkin myös ympäristön ominaisluonteen
säilyttämiseen, millä on vaikutusta alueiden viihtyisyyteen. Paikallisesti ja ikärakenteen muuttuessa
merkittävää on ilmaistu pyrkimys keskustaa tiivistävään täydennysrakentamiseen ja keskusta-
asumiseen kohdistuvan kysynnän huomioimiseen maankäytön suunnittelussa. Osayleiskaavan
yleispiirteisten varausten puitteissa on asemakaavamuutoksin myös ydinkeskustassa tiivistämisen
varaa.

Tavoitteiden mukaisesti Laitilan nykyisen keskustan säilyminen paikallisena palvelujen
keskittymänä on myös pitkällä tähtäimellä tarkoituksenmukaista. Tulevia, uusia palvelu- ja
kaupallisia toimintoja on osoitettu pääasiallisesti valtatien ja kantatien risteyksen ympäristöön ja
erityisesti niiden pohjoiseen rajaamalle keskusta-alueelle - ja suurimmin muutosodotuksin Meijerin
alueelle, joka tulevien eritasojärjestelyjen myötä yhdistyy sekä liikenteellisesti että toiminnoiltaan
tiiviimmin ydinkeskusta-alueeseen. Vähittäiskaupan suuryksikköjen ja tilaa vaativan kaupan
sijoittuminen valtatien lounaispuolelle on kehittynyt kaavan ehdotusvaiheissa. Kaavaan on merkitty
suuryksikkömerkinnällä asemakaavavaiheessa oleva Uudenkaupungintien ja Garpintien risteyksen
tuntumassa oleva alue, josta osalle on jo tiedossa toteuttaja. Itse Meijerin alueelle on jo olemassa
mahdollisuus sijoittaa tyhjille maa-alueille mm. palveluita ja tilaa vaativaa kauppaa: keskeiset
rakennetut alueet sen sijaan edellyttävät toteutuakseen merkittävän laajuista hankesuunnittelua ja
saneerausta, ja asettuvat näin ollen hyvinkin selvästi jopa osayleiskaavan aikajännettä pidemmän
tähtäimen reserveiksi.
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Suurten paikallisten kaupallisten ja palveluyksiköiden sijoittuminen on kaavamerkinnöin
mahdollistettu asemakaavoittaen ja asemakaavoituksen edellyttäminen selvityksin sekä ennen
kaikkea valtatien liikennejärjestelyjen toteuttamisen jälkeen.

Liikennejärjestelyt ja liikenteen kehityskuvat erityisesti vt. 8:n ja Uusikaupunki-Harjavalta -tien
osalta on kaavassa otettava vakavasti huomioon. Liikenneympäristön merkityksen kasvu vaikuttaa
maankäytön ratkaisuihin sekä ongelmanratkaisun ja suunnittelun tarpeen että sen mukanaan
tuomien toiminnallisten mahdollisuuksien hyödyntämisen kautta.

Ohjaamalla sekä kaupallisesti keskittynyttä että tuotantopainotteista yritystoimintaa keskitetysti
liikenneyhteyksien varrelle ja toistensa läheisyyteen voidaan merkittävästi vaikuttaa niiden
sijoittumiseen ja menestymisolosuhteisiin kaupungin alueella ja suhteessa pitkän matkan
liikenneyhteyksiin (maantieliittymät). Myös yritysten tarjoamat ja tarvitsemat palvelut
lähietäisyydellä edistävät paikallista toiminnallisuutta.

Palveluiden keskittäminen keskustan ympäristöön ja toisaalta yritystoiminnan kehittäminen
Samppanummen / Koveronummen alueella tähtää nimen omaan yrittämisen mahdollisuuksien
turvaamiseen.

Erilaisten maa- ja metsätalousalueiden osoittamisessa pyrkimyksenä on yhtenäisten,
pirstomattomien maataloustuotantoon edelleen sopivien alueiden toteaminen kaavalla.

6.5. Taloudelliset vaikutukset

Strategiset tavoitteet:
- "Laitila-brändin” luominen

Kaupungin taloudellinen etu on pystyä hallitsemaan ja ohjaamaan tapahtuvaa kehitystä,
reagoimaan muutoksiin ja edistämään paikallista yritteliäisyyttä samalla turvaten tarjoamansa
palvelut ja niiden toteuttamismahdollisuudet.

Edellä mainittujen näkökohtien pohjalta on pyritty tavoittamaan toivottava rakenteellinen
kehityssuunta, jota kaavallinen ratkaisu tukee. Osayleiskaavan pohjalle esitetyt tavoitteet on
suunnattu taloudellisen ja toimivan yhdyskuntarakenteen toteuttamiseksi ja kalliiden maankäytön
ratkaisujen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on näin myös Laitilan kaupungin kilpailukyvyn
säilyttäminen ja parantaminen. Kaavassa on pyritty luomaan suotuisat kehittymisedellytykset
elämiselle, asumiselle ja työnteolle vetovoimaisessa, virikkeellisessä ja viihtyisässä kaupungissa,
jota ympäröi elävä maaseutu.
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7. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

Laitilan kaupunginhallitus päätti osayleiskaavatyön jatkamisesta vuonna 2002.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 3.7. 2002 lähtien esillä
kaupunginvirastossa.

Työneuvottelu kaupungin teknisen johdon, kaavoittajan ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
kesken käytiin 27.3. 2003. Kaavoittajan ja Turun maakuntamuseon välinen neuvottelu käytiin
22.5. 2003.

Huhtikuussa 2003 järjestettiin asukkaille kyläkokoukset: 7.4. Kodjalan koululla (Kodjala, Kovero),
8.4. Soukaisten koululla (Soukainen, Kaukola), 9.4. Untamalan koululla (Untamala, Palttila) sekä
10.4. kaupungin virastotalolla (keskusta lähialueineen, Malko, Sillantaka). Tilaisuuksissa
kaavoittaja ja kaupungin tekninen johto esittelivät kaavahanketta, ja asukkailla oli mahdollisuus
ottaa esiin paikallisia kysymyksiä. Tilaisuuksien osanotto oli vaihtelevaa.

Kesällä 2003 osayleiskaavan kyläalueiden maanomistajille lähetettiin hanketta koskeva kirje
palautepyyntöineen. Vastauksia saapui yhteensä 69. Maankäyttötoiveet on otettu huomioon
kaavan valmistelussa.

Kartalla alueet, joita maanomistajien
alustavat toiveet kesällä 2003 koskivat

Kaavoittaja esitteli osayleiskaavaluonnoksia laadintavaiheessa kaavatyöryhmälle 16.10. 2003 sekä
kaupunginhallituksen iltakoulussa 24.11. 2003.

Syksyllä 2003 tutkittiin mm. asuinalueiden
strategista sijoittumista
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Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 26.7. - 13.8. 2004. Yleisötilaisuus pidettiin 9.8. 2004.
Luonnosvaiheen kannanottoja tuli kahdeksan. Konsultti laati vastineen kannanottoihin 20.8. 2004.

Viranomaisneuvottelu (aloitusneuvottelu) Lounais-Suomen ympäristökeskuksen (Kirsi Kärpijoki,
Tuomo Knaapi), Turun maakuntamuseon (Eija Suna, Heljä Brusila), kaupungin (Tapani Kokemäki)
ja kaavoittajan (Jukka Liikari, Päivi Mujunen) kesken pidettiin 29.9. 2004.

Kaavatyöryhmä käsitteli kannanottoja ja vastineita sekä teki tarkistusehdotuksia luonnokseen
18.10. 2004. Kaavaehdotukseen tehtiin mm. seuraavia muutoksia:

- Soukaistentieltä osoitetaan aiemmin laaditun tiesuunnitelman mukaisesti nykyisen
Soukaisten kyläkeskustan ohittava rinnakkaistievaraus peltoalueen kautta Kodisjoen
suuntaan.

- Kaukolan kartanon itäpuolisella alueella säilytetään rakentamattomat teollisuusaluevaraukset
asemakaavan mukaisesti.

- Untamalan Seppäläntien ja valtatien risteykseen osoitetaan teollisuusaluetta.
- Kodjalan kyläkeskuksen eteläpuoliselle maa- ja metsätalousalueelle osoitetaan

pientaloasumista.
- Saarenkulmaan osoitetaan pientaloasumista.
- Kaikki valtatien ja kantatien liittymät osoitetaan kaavassa.
- Kevyen liikenteen tie Untamalan ja Palttilan välillä merkitään kaavaan.
- Sytkorven alueen liikenneyhteyksiä ja aluevarauksia tarkistetaan.
- Aluerajojen tarkistuksia ja merkintöjen korjauksia ja tarkennuksia.
- Mitoitustarkistuksia.

Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot toukokuussa 2005. Lausuntoja antoivat Lounais-Suomen
ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maakuntamuseo ja kaupungin rakennus- ja
ympäristölautakunta.

Tarkistettu kaavaluonnos asetettiin maanomistajapalautteen saamiseksi uudelleen nähtäville ajalle
25.1.-8.2. 2006.

2006-2007 aikana tehtiin mm. seuraavia muutoksia:

- Merkintöjä tarkennettiin mm. edellä kehittyneen asemakaavatilanteen pohjalta.
- Muinaismuistovarauksia täydennettiin.
- Keskustatoimintojen aluetta (C) lisättiin meijerin alueen ja hautausmaan välille.
- AO -varauksia laajennettiin.
- Sytkorven (Kotoharjun) alueen liikenneyhteyksiä ja aluevarauksia tarkistettiin.
- Sirpunpuiston kehittämiseksi alueelle kehitettiin salliva aluemerkintä.
- Täydennyksiä rakennussuojelukohteisiin.

Mm. seuraavat seikat vaikuttivat tässä vaiheessa suuresti kaavan sisältöön:
- Valtatien liikennesuunnitelmat kehittyivät.
- Luontotyyppivaraukset täydentyivät vuoden 2007 aikana.

10.1. 2007 järjestettiin viranomaisneuvottelu.

Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 30.11. 2007 - 10.1. 2008 väliseksi ajaksi ja siitä pyydettiin
lausunnot.

Viranomaisneuvottelu koskien pääasiassa kaupan varauksia järjestettiin 6.5. 2008.

Keskustatoimintojen varaus Meijerin alueella herätti runsaasti kannanottoja, ja siitä antoivat
kielteiset lausunnot Varsinais-Suomen liitto, Turun maakuntamuseo, Turun tiepiiri, Lounais-
Suomen ympäristökeskus, Laitilan seudun ympäristöyhdistys ja kulttuurilautakunta.
Kaavaehdotusta tarkistettiin erityisesti näiltä osin edelleen täydennettyjen selvitysten perusteella.
Lisäksi poistettiin Soukaisten-Valvon uusi tievaraus, jolle ei miltään taholta enää löytynyt
kannatusta. Myös kaavamerkintöjä tarkistettiin.

Kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville 5.12. 2008 - 8.1. 2009 väliseksi ajaksi.
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Viranomaisneuvottelu koskien pääasiassa kaupan varauksia järjestettiin 12.3. 2009.

Kaavaehdotukseen tarkistettiin lähinnä liikennejärjestelyitä ja meijerin alueen varauksia mm.
neuvottelun sekä tarkempien liike- ja kaupallisten selvitysten perusteella.
Meijerin alueelta laadittiin osayleiskaavan ulkopuolinen maankäytöllinen tarkastelu.

Yleisötilaisuus osayleiskaavoituksen sekä Tiehallinnon valtatiesuunnitelmien osalta järjestettiin
7.4. 2009.

Kaavaehdotus oli edelleen virallisesti nähtävillä 14.4. - 13.5. 2009 välisen ajan.

Liitteet 9,10,11 Kaavaa koskevia pöytäkirjoja, muistioita ja lausuntoja
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8. YLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 § 1 mom.). Yleiskaava korvaa samaa
aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava
ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan
muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42 § 3 mom.). Yleiskaavan keskeiset periaatteet
tulee ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa.

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden
toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (MRL 42 § 2
mom.). Velvoite koskee kaikkia kunnan ja valtion viranomaisia, joilla on alueiden käyttöön liittyviä
suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä.

Lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on
kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle
huomattavaa haittaa eikä kunta tai valtio lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta
(MRL 43 § 1 mom.).

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa yleiskaava-alueella, jos purkaminen on
yleiskaavamääräyksellä saatettu luvanvaraiseksi (MRL 127 § 1 mom.). Sama koskee tilannetta,
jossa rakennusluvan myöntäminen edellyttää purkamista (MRL 136 § 2 mom.).

Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön,
kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava,
yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (MRL 41 § 2 mom.).
Yleiskaavalla voidaan maisemaa muuttava toimenpide määrätä luvanvaraiseksi (MRL 43 § 2
mom.). Tällöin toimenpiteen edellytyksenä on, että kunta myöntää alueelle maisematyöluvan (MRL
128 § ja 140 §). Lupaa ei voida myöntää, jos toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa
varattuun tarkoitukseen.

Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastaa alue, joka on yleiskaavassa osoitettu
liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen ja jota
tarvitaan kunnan suunnitelmanmukaiseen yhdyskuntakehitykseen (MRL 99 § 3 mom.).

Osayleiskaavan alueella on asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolisilla, erikseen
rakennusjärjestyksessä osoitetuilla osilla voimassa MRL 16 § mukainen suunnittelutarve.
Maankäytön vaikutukset yleiskaavan toteutumisen, aluerakenteen ja ympäristön kannalta
arvioidaan hankekohtaisesti lupajärjestelmän kautta.

Maankäyttö- ja rakennuslain vuoden 2009 alusta voimaan tulleen, sisämaan vähäisen
rakentamispaineen alueita koskevan muutoksen mukainen oikeusvaikutteisen yleiskaavan
käyttäminen pienten asuinrakennusten rakennusluvanmyöntämisperusteena ei tule ko.
osayleiskaavalla kysymykseen johtuen kaavan yleispiirteisyydestä, eikä kaavassa ole annettu
tällaisia määräyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain ohella on myös muissa laeissa säännöksiä, joissa edellytetään
yleiskaavan huomioon ottamista kyseisiä lakeja sovellettaessa. Näistä keskeisimpiä ovat tielait,
maa-aineslaki, vesilaki, metsälaki, jätelaki, rakennussuojelulaki ja ympäristönsuojelulaki.
Luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain huomioon ottamisesta säädetään MRL 197 §:ssä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 101 § nojalla on kunta velvollinen lunastamaan sellaisen alueen, joka
on osoitettu käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin yksityiseen rakennustoimintaan, eikä
maanomistaja sen vuoksi voi kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla käyttää hyväkseen aluettaan.

Untamalan rakentamistapaohjeilla on kyläalueelle osayleiskaavassa merkityllä osalla kaavan
toteuttamisen kannalta ohjausmerkitys.
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Kaarinassa 15.10. 2007, tark. 9.11. 2007, 24.9. 2008,11.11. 2008 ja 6.4. 2009

AIRIX Ympäristö Oy

Jukka Liikari Päivi Maaria Mujunen
DI SNIL Arkkit. yo
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Liite 2 Luonnonympäristön kohteita (luettelo ja kartat)
Liite 3 Muinaismuistokohteita (luettelo)
Liite 4 Rakennetun ympäristön kohteita (luettelo ja kartat)
Liite 5 Ote Vakka-Suomen harjuseutukaavasta ja tiivistelmä seutukaavamerkinnöistä
Liite 6 Kaavatilanne (kartta)
Liite 7 Liikenne (kartta)
Liite 8 Yhdyskuntatekniikka (kartta)
Liite 9 Kaavaa koskevia pöytäkirjoja
Liite 10 Viranomaisneuvottelumuistiot 29.9. 2004, 10.1. 2007, 6.5. 2008
Liite 11 Tiivistelmät ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet
Liite 12 Meijerin alueen kaupalliset, liikenteelliset ja maisemalliset selvitykset

- Laitilan osayleiskaava: keskusta-alueen laajennuksen kaupallisten vaikutusten arviointi.
C-alueen laajennus nykyisen jätevedenpuhdistamon alueelle. Entrecon 2008

- Laitilan liikennesimulaatiot 17.06. 2008. Kon-ins Kari Vehmas Oy, Matrex Oy 2008

- Laitilan kaupunki, Selvitys keskustatoimintojen laajentumisalueesta
osayleiskaavaa varten. Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu 2008

- Laitilan kaupungin keskustan ja sen ympäristön osayleiskaavan liikenteelliset
vaikutukset. Ramboll 2009

Liite 13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 14 Tilastolomake


