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Suunnittelualueen sijainti. 
 
 

1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 
 

Asemakaavan muutosalueena on Erik Sorolaisen 
tien varrella oleva kortteli 609 ja siihen liittyvät 
puistoalue (VP) ja suojaviheralue (EV). Suunni-
teltava alue rajoittuu lännessä Sirppujokeen, 
idässä  Erik Sorolaisen tiehen, etelässä Poukan-
tiehen ja pohjoisessa valtatiehen 8. 

Alueella on entisen jätevedenpuhdistamon ra-
kenteita ja rakennuksia. Jätevedenpuhdistamon 
toiminta lopetettiin v. 2008, josta alkaen jätevedet 
on johdettu siirtoviemärillä Uudenkaupungin Hä-
pönniemen puhdistamolle (Vakka-Suomen Vesi).  
 
Valtatien vieressä olevalla puistoalueella on ma-
tonpesupaikka kuivaustelineineen. Poukantien var-
ressa on Laitilan Puhelinosuuskunnan varasto ja 
telemasto sekä automaalaamo Varjonen. 
 
Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 4,5 ha, aluerajaus saattaa tarkentua kaavatyön aikana. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Viistokuva koillisen suunnasta, suunniteltava alue on Erik Sorolaisentien ja Sirppujoen välissä (sini-
nen rajaus). 
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Erik Sorolaisen tien itäpuolella on toimitila- ja pienteollisuusrakennuksia. Sirppujoen länsipuo-
lella  on viljeltyjä peltoalueita, Laessaaren asuinalue sekä kappeli ja hautausmaa.  Poukantien 
eteläpuolella on avointa viljelymaisemaa. 
Suunnittelualueella Sirppujoen vieressä on kaksi 20 kV sähköjohtoa ilmajohtoina (Vakka-
Suomen Voima Oy) ja  kaava-alueen poikki (itä-länsisuuntaisesti) on rakennettu maanalaiset 
puhtaan veden ja jätevesiviemärin runkojohdot.  Laitila – Uusikaupunki jäteveden siirtoviemäri 
on rakennettu Erik Sorolaisen tien länsireunaan. 
 
Maanomistus: 
Laitilan kaupunki omistaa kiinteistöt  RN:o 400-419-
10-238, 400-419-78-0 , 400-419-122  ja 400-419-5-
142. 
RN:o 400-419-5-95 on Laitilan Puhelinosuuskun-
nan omistuksessa , RN:o 400-419 – 5-112 omistaa 
automaalaamo Ari Varjonen ky, kiinteistö  RN:o 
400-419-5-121 on yksityisessä omistuksessa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suunnittelualueen rajaus asemakaavan pohjakartalla.  

Kaupungin omistamat maa-alueet punai-
sella vinoviivoituksella. 
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Maaperä: 
Maaperä Sirppujoen lähialueilla on hienorakeista lie-
jusavikkoa (LjSa) (GTK). 
Maaston korkeuserot ovat pienet; maasto alueella on n. 
tasossa  +12,00 m mpy. 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 

2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 
 

Tavoitteena on muuttaa ja laatia asemakaavaa niin, että alueelle voidaan rakentaa asuin-
kerrostaloja. 
Laitilan kaupunginhallitus  on hyväksynyt kaupungin  ja  Sisco Oy:n välisen aiesopimuksen 
puukerrostalojen rakentamisesta alueelle (KH 10.4.2017 § 108), kiinteistökaupan esisopimus 
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 § 7. 
Sisco Oy rakentaa puukerrostaloja moduuli- ja elementtirakenteisina. Alustava kerrosluku-
tavoite on 6 – 8 kerrosta ja asuntojen lukumäärän tavoite 250 asuntoa. 
Alueen asemakaavan muuttamisesta kaupunginhallitus teki päätöksen 10.4.2017 § 107. 
 
Asemakaavatyössä  kiinnitetään huomiota: 
- kerrostalorakentamisen sopimiseen valtatien 8 läheisyyteen  sekä valtakunnallisesti arvo-

kaan maisema-alueen  ja keskustaajaman kohtaamisvyöhykkeelle. 
- Kerrostaloalueen asuinviihtyvyyteen, autopaikoituksen sijoitustapaan kaupunkikuvaan ja 

pihajärjestelyihin sopivalla tavalla. 
- Asumiseen liittyviin virkistysyhteyksiin ja –alueisiin. 
- Suunnittelussa otetaan huomioon valtatien 8 parantamissuunnitelmat ja valtatien liiken-

teen aiheuttama melu. 
- alueella oleva telemasto tullaan rakentamaan uudelle sille osoitetulle paikalle, lähelle ny-

kyistä sijaintia. 
 

Alueelle laadittiin v. 2012 asemakaavan muutosehdotus (Niron alue), kaavoitus keskeytettiin 
valtatien 8 tiesuunnitelmien jäädessä keskeneräisiksi. 

3. Suunnittelun lähtökohdat 

3.1 Aiemmat suunnitelmat 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden to-
teuttamista.  Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen on käynnistetty 
8.2.2016.  

Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan Untamala- Kodjalan  maisema-alueen  
reunassa. Maisema-alueen rajausta on päivitysinventoinnin yhteydessä muutettu taajaman 
kohdalla kauemmas länteen siten, että sahan alue ei sisälly maisema-alueeseen ja suunni-

Ote maaperäkartasta /Geologinen tutkimuskeskus. 
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Päivitysinventoinnissa ehdotettu maisema-alueen 
uusi raja violetilla viivalla, vanha raja keltaisella. 
Uusi rajaus ja maisema-alueen uusi nimi Laitilan 
lakeus astuvat voimaan valtioneuvoston päätök-
sen jälkeen  (Karttaote: www.ely-keskus.fi). 

teltavan alueen kohdalla maisema-alue rajautuu Sirppujokeen ja Poukantiehen. 
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi tulee voimaan valtio-
neuvoston päätöksen jälkeen. Maankäyttö- ja rakennuslain valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet edellyttävät arvokkaiden maisema-alueiden huomioon ottamista alueiden käytössä. 
 (Lähde: www.ymparisto.fi). 

 
 

 

 

 

 

 

Maakuntakaava 

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2010 ehdotuksen 
Vakka-Suomen seutukuntien maakuntakaavaksi. Kaava korvaa  alueelle vahvistetun seutu-
kaavan. Maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 20.3.2013.  Aluetta koskevat 
seuraavat maakuntakaavan merkinnät ja määräykset:  

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

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

 Pintaveden 
muodostumisalue (pma): 

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

 

  

 

Ote maakuntakaavasta.  
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Vaihemaakuntakaava 

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto päätti 10.6.2013 käynnistää Varsinais-Suomen taaja-
mien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan.Vaihemaakuntakaava on 
ehdotusvaiheessa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

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

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

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

 TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät asumisen ja muiden 
taajamatoimintojen alueet. 
Sisältää asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukeskuksia, työpaikka-alueita ja 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia, pienehköjä teollisuusalueita sekä seututeitä pienempiä 
liikenneväyliä, lähivirkistysalueita sekä erityisalueita. 
Suunnittelumääräys:  Alueen kehittämistä tulee edistää johdonmukaisella suunnittelulla ja 
kaavoituksella olevaa yhdyskuntarakennetta täydentäen. Alueen maankäytön kehittämisen, 

Ote vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. Laitilan 
keskustan kohdalla valtatielle 8  on osoitettu 
yksi uusi eritasoliittymä. 
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liikenteellisten ratkaisujen ja palvelujen yhteensovittamisen tulee olla taajamakuvaa 
eheyttävää ja taajamakuvalliset ominaispiirteet huomioivaa. 
 

 Laitilan keskustan kohdalla valtatielle 8  on osoitettu yksi uusi eritasoliittymä. 

 

Yleiskaava 

Laitilan Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava on kaupunginhallituksen päätöksen 
17.8.2009 § 174 mukaisesti kuulutettu 4.11.2009 voimaan tulleeksi.  

 

 
 

 
Suunnittelualuetta koskevat seuraavat yleiskaavan merkinnät ja määräykset: 
 
 P: Palvelujen ja hallinnon alue.  

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

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

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

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

ja istutuksia, jotka suojaavat viereisiä alueita liikenteen tai muun toiminnan aiheuttamilta 
haitoilta. 

 W-1: Vesialue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. 
Vedenhankinnan kannalta merkittävä vesistö. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota 
vesiensuojeluun. Taajaman, asutuksen ja teollisuuden valumavesien joutuminen vesis-
töön tulee ehkäistä. 
 

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

 
 

Ote yleiskaavasta.  Yleiskaava ei ole voimassa Erik Sorolaisentien itäpuolella (punaiset 
rastit). 
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta Meijerin 
alueella. (Liitteenä ote mittakaavassa 1:2000) 

 
Asemakaava  
 
Suunnittelualueella on voimassa  Meijerin alu-
een asemakaavan muutos (KV 08.09.2003 
§52, voimaantulokuulutus 18.2.2005).  

ET: Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
laitosten ja rakennusten alue. (Kerrosluku I, 
e=0,5) 
VP: Puisto. Mattorannan puistoon saa raken-
taa kaupungin infopistettä ja matonpesupaikan 
virkistyskäyttöä varten palvelutiloja (Raken-
nusoikeus: 200 k-m2). 
TY:  Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla 
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia.   (Kerrosluku I, e=0,5) 
EV: Suojaviheralue. 
Sirppujoen rannan suuntaisesti: johtoa varten 
varattu alueen osa. 
 

 
 
 
 
Muut suunnitelmat 

                         
Laitilan keskustan kohdalla olevan Valtatien 8 liikennesuunnittelutyö käynnistyy syksyllä 2017. 
 
Tätä aikaisemmin valtatien 8 parantamisesta Laitilan keskustan kohdalla on laadittu: 
- liikenteellinen selvitys vuonna 2009 ja sen mukainen tiesuunnitelma v.2012.  Tiesuunni-

telman toteuttaminen arvioitiin lopulta liian kalliiksi, jonka takia sitä ei hyväksytty.   
- Vuonna 2015 laadittiin liikenteellinen ja maankäytön selvitys. Selvityksen tuloksena  jatko-

suunnittelun pohjaksi ehdotettiin liikenneratkaisua, jossa: 
o Kantatien 43 ja valtatien 8 eritasoristeys toteutettaisiin kiertoeritasoliittymänä. 
o Kaukolantien- Erik-Sorolaisen tien ja valtatien risteykseen toteutettaisiin risteyssil-

ta (Ei eritasoristeystä). Salontien liittymä valtatiehen katkaistaan ja Salontie liite-
tään Erik Sorolaisen tiehen (ks. kuva alla). 

o Garpintie säilyy nykyisellä paikallaan. Garpintien - Kantatien –Pilppulantien risteys 
varustetaan kiertoliittymällä. 

o Erik Sorolaisen tien ja kantatien risteys varustetaan kiertoliittymällä. 
o Ilomäentien  - valtatien 8 – Garpintien risteykseen ei toteuteta risteyssiltaa. 

 

                

Jatkokehittelyn pohjaksi v. 2015 valittu suunnitelmavaihtoehto (Ramboll  Oy 2015) 
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Rakennuskulttuuri 

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

Muinaisjäännökset 

Alueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
(Lähteet: Lounaispaikka,  Laitilan keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava, ). 

 
Ympäristöhäiriöt 

Entisen jätevedenpuhdistamon alue sekä maalaamo Varjosen kiinteistö on merkitty Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen pilaantuneiden maa-ainesten tietojärjestelmiin, mutta selvitystarvetta 
ei ole arvioitu. 

3.2  Selvitykset ja suunnitteluaineisto  
 

Laaditut kartat  
Suunnittelualueelle on laadittu asemakaavan numeerinen pohjakartta v. 2002 KKJ –
koordinaattijärjestelmässä ja N60 korkeusjärjestelmässä.  Pohjakartta on v. 2012 päivitetty 
sekä muutettu ETRS89-GK22  - järjestelmään, N2000 korkeusjärjestelmään.  Pohjakarttaa 
päivitetään tarvittaessa. 
 

Suunnitteluaineisto  
 Arvokkaat maisema-alueet; Maisema-aluetyöryhmän mietintö 66/1992, Ympäristöministeriö/ 

Ympäristönsuojeluosasto. 
 Arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, Ympäristöministeriö. 

Suunnitelmapiirroksen mukaan Erik Sorolaisen tien, Kaukolantien ja valtatien risteys va-
rustetaan risteyssillalla, ilman valtatien ramppeja. Salontie on yhdistetty Erik Sorolaisen 
tiehen. Ote vuonna 2015 laaditusta selvityksestä (Ramboll Oy). 
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 Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, ehdotus Satakunnan ja Varsinais-
Suomen arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014; J. Alatalo, M. Nyman,  ELY-keskus raportteja 
75/2014 

 Untamala-Kodjala –maisema-aluerajauksen tarkistus Wirvoitusjuomatehtaan ympäristössä, 
lokakuu 2012 Ramboll  Finland Oy. 

 Kahdeksan kunnan maisemaselvitys, Vakka - Suomen seutukunta; Arkkitehtitoimisto Mars, 
31.3.2003. 

 Laitila 1900-luvulla; Kari Alifrosti, Jukka Vehmas, Laitilan kaupunki 2002. 
 Rakennusjärjestys, Laitilan kaupunki 
 Laitilan liikenneverkkoselvitys, Sito Oy, 2011.  
 Valtatien 8 parantaminen Laitilan keskustan kohdalla, liikenteellinen selvitys, Tiehallinto/ Tu-

run Tiepiiri, Ramboll Oy  2009 
 Valtatien 8 tiesuunnitelma, A-insinöörit Oy, Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012. 
 Valtatie 8 Turku–Pori, yhteysvälin parantaminen Laitilan keskustan kohdalla, Meluselvitys 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, A-insinöörit, 2011  
 Valtatien 8 liikennejärjestelyt Laitilan kaupungin kohdalla, liikenteen ja maankäytön selvitys/  

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

Tehdyt selvitykset: 
 

 Ympäristöarviointi; Golder Associates 6.4. 2017 
 Laitilan keskustan asemakaavan muutosalueiden (Niro, Hartikkala) luontoselvitys, Pohjan-

maan Luontotieto 2008. 
 

Ympäristöselvitys 6.4.2017; Golder Associates 

Ympäristöteknisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kiinteistöllä sijainneen käytöstä 
poistetun jätevedenpuhdistamon ympäristön ja kohteen varastoalueena toimineen alueen 
maaperän ympäristöteknistä tilaa. 
Tutkimuksesta tehdyt johtopäätökset:   
Tutkimuksen yhteydessä otettiin yhteensä 35 maanäytettä 11 tutkimuspisteestä. Tutkimukset 
kohdistettiin tilaajan kanssa sovitun tutkimusohjelman mukaisesti. Yhdessä näytteessä todet-
tiin lievästi kohonnut lyijypitoisuus, joka ylitti VNa 214/2007 kynnysarvon. 
Viitearvovertailun perusteella (vertailu VNa 214/2007 alempiin ohjearvoihin) tutkimuspisteiden 
alueen maaperää ei luokitella pilaantuneeksi ja eikä näin ollen ole maaperän kunnostustarvet-
ta. 
Tutkimuspisteitä ei tehty rakennusten tai rakenteiden alueelle. Mikäli myöhemmin rakennus-
ten purun jälkeen tai nyt tutkimattomilla alueilla tehtävien kaivutöiden yhteydessä epäillään 
maaperä pilaantuneeksi, tulee maaperän pilaantuneisuus tarkistettavaksi niiltä osin. Mahdolli-
set tarvittavat toimenpiteet pitoisuudet huomioiden. 
Mikäli tutkimuspisteen S2 alueella (lyijyn kynnysarvon ylittyi) on tarve kaivaa ja poistaa maa-
aineksia, tulee massojen sijoittamisesta sopia Laitilan kaupungin ympäristöviranomaisen 
kanssa. Yleisesti pitoisuustasoltaan kynnysarvon ja alemman ohjearvon välinen maa-aines 
voidaan sijoittaa luvalliselle maankaatopaikalle. 

Luontoselvitys (v. 2008) 

Selvitysalueeseen kuuluu mm. viljelyksessä olevaa, salaojitettua peltoa, jätevedenpuhdista-
mon ja puhelinlaitoksen ympäristön joutomaata.  Sirppujoen jyrkähköt rannat ja perkauksessa 
syntyneet rantapenkat ovat pusikoituneet lähes läpipääsemättömiksi. Jokiranta on vaikeakul-
kuista eikä vesi näy lähimaisemassa. Varsinaista rantalehtoa ei esiinny. Alueella ei havaittu 
lepakoita. Selvitysalueella ei esiinny luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain suojelemia 
luontotyyppejä, jotka olisi huomioitava kaavassa. Pesimälinnustossa ei havaittu uhanalaisia 
lajeja. Pesimälinnusto: Alueen pesimälinnusto on esitetty luontoselvityksen liitteessä 2. Silmäl-
läpidettävistä, taantuneista lajeista esiintyy pensastasku, kivitasku ja varpunen. Pensastasku 
viihtyy avo-ojien varsilla ja kivitasku teollisuusalueiden reunamilla yhdessä hempon kanssa. 
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Varpunen pesii Laitilassa vielä kohtalaisen yleisenä pensasaidoissa ja teollisuusrakennuksis-
sa. Pikkuvarpunen pesii sekin yleisenä katulamppujen kuvuissa. 

3.3 Päätökset ja ohjelmat 
 

Alueeseen ei kohdistu erityisiä ohjelmia. Kaupungin ja Sisco Oy:n väliset sopimukset on otettu 
esille edellä kohdassa 2. 

4. Vaikutusalue 
Asemakaavan muutoksen vaikutukset kohdistuvat suunniteltavan alueen lisäksi koko Meijerin 
alueeseen ja  keskustaan (yhdyskuntarakenne, liikenne), Laitilan kaupunkikuvaan, valtatien  
tiemaisemaan, ja valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema- alueeseen. 

5. Vireilletulo  
Asemakaavan muutoksen vireille tulosta  tiedotetaan __.__.2017 

6. Asemakaavan osalliset  
 

1. Alueen ja vaikutusalueen maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai  
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

2. Viranomaiset 
 Varsinais-Suomen ELY-keskus. 
 Varsinais-Suomen liitto 
 Turun museokeskus, rakennushistorian osasto, arkeologian osasto. 
 Laitilan kaupunki: Tekninen lautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta. 
 Varsinais-Suomen pelastuslaitos 

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

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vai-
kutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

7. Tiedottaminen 
 
Osallistumisen ja mielipiteen ilmaisun kannalta keskeisistä työvaiheista (vireille tulo, kaava-
luonnos, yleisötilaisuus, kaavaehdotus)  tiedotetaan kuulutuksella Laitilan Sanomat –
lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivuilla (www.laitila.fi).  
Kaavamuutoksen asiakirjat asetetaan nähtäville kuulutuksessa ilmoitettavina aikoina. 

8. Osallistuminen ja kaavoitusmenettely 
 

Osallistumisen ja mielipiteen ilmaisun kannalta oleelliset kaavavaiheet on merkitty taulukoihin 
tummennetulla.  
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8.1 Vireilletulo  ja luonnosvaihe 
TOIMENPIDE KUKA 

Aloite asemakaavan muutoksesta. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 
(OAS). 
  
Viranomaisneuvottelu  24.5.2017 
 
 
Kuulutus ja tiedottaminen asemakaavan muu-
toksen vireille tulosta ja osallistumis- ja  arvi-
ointisuunnitelmasta (OAS)  
 
Selvitykset, vaikutusten arviointi, kaavaluonnos. 
 
Kaavaluonnosaineisto nähtävillä  
 (kuulutus, tiedotuskirjeet). 
 
Mielipiteen esittäminen kaavaluonnoksesta 
kirjallisesti tai suullisesti 
 
Lausunnot 
 
 
 
Kommentit, vastineet 

Laitilan kaupunki 
 
Kaavan laatija 
 
 
Laitilan kaupunki, Varsinais-Suomen ELY-
keskus 
 
Laitilan kaupunki 
 
 
 
Kaavan laatija 
 
Laitilan kaupunki asettaa. 
 
 
Osalliset 
 
 
Laitilan kaupungin pyynnöstä kaupungin lauta-
kunnilta ja viranomaisilta. 
 
 
Kaavan laatija, Laitilan kaupunki. 
 

 
Osallisilla ja muilla kaupungin jäsenillä on mahdollisuus tehdä osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta sekä kaavaluonnoksesta niiden nähtävillä oloaikana kirjallinen tai suullinen huomau-
tus  osoitettuna Laitilan kaupungin kaavatyöryhmälle.   

 

8.2 Kaavaehdotusvaihe 
TOIMENPIDE KUKA 
 
Viranomaisten kommentointikierros kaavaehdotuk-
sesta 
 
 
Kaavaehdotusaineisto  nähtävillä (kuulutus ja tiedo-
tuskirjeet) 
 
Muistutus 
 
Lausunnot  
 
 
Muistutusten ja lausuntojen käsittely 
 
Viranomaisneuvottelu MRL 66§ 

 
Laitilan kaupungin pyynnöstä Varsinais-
Suomen Liitolta, ELY-keskukselta ja Turun 
museokeskukselta. 
 
Laitilan kaupunki 
 
 
Osalliset  
 
Laitilan kaupungin pyynnöstä kaupungin lauta-
kunnilta ja viranomaisilta 
 
Kaavan laatija, Laitilan kaupunki 
 
Laitilan kaupunki, Varsinais-Suomen ELY-
keskus 

 
Osallisilla ja muilla kaupungin jäsenillä on mahdollisuus tehdä asemakaavamuutoksen ehdo-
tuksesta nähtävillä oloaikana kirjallinen muistutus osoitettuna Laitilan kaupunginhallitukselle.  

8.3  Hyväksyminen 
TOIMENPIDE KUKA 
Esitys valtuustolle 
 
Kaavamuutoksen hyväksyminen 

Kaupunginhallitus 
 
Kaupunginvaltuusto 

 
Asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamal-
la  Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollisuus valittaa korkeim-
paan hallinto-oikeuteen (KHO). 
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9. Arvioitavat  vaikutukset 
 
Kaavan laadinnan yhteydessä selvitetään suunnitelman toteutuksen vaikutukset maankäyttö- 
ja rakennuslain edellyttämällä tavalla, MRL 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tut-
kimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitel-
man toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 
kulttuuriset ja muut vaikutukset.  
MRA 1§ mukaan selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman 
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:      

 Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. 
 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon. 
 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin. 
 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-

seen. 
 kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

Tämän asemakaavan muutoksen vaikutukset kohdistuvat  alustavasti arvioiden ihmisten elin-
oloihin kaava-alueella (tulevat asukkaat), keskustaajaman rakenteeseen, kaupunkikuvaan, 
valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, liikenteeseen  ja valtatien tiemaise-
maan. 

10. Aikataulu 
 

VAIHE TAVOITEAIKA 
Vireilletulon kuulutuspvm 
Viranomaisneuvottelu 
Kaavaluonnosaineiston nähtävilläolo  
Kaavaehdotus nähtävillä  
Viranomaisneuvottelu  
Kaavamuutoksen hyväksyminen 

__.__.2017 
24.5.2017 
Elokuu 2017 
Loka-marraskuu 2017 
Marraskuu 2017 
Joulukuu 2017 

11. Yhteystiedot ja palaute 
 

Asemakaavan muutoksen suunnittelutyöstä vastaa Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu Helsin-
gistä. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja  mielipiteet kaavan valmisteluvaihees-
sa osoitetaan Laitilan kaupungin kaavatyöryhmälle.  Muistutukset kaavaehdotuksen nähtävillä 
ollessa tulee osoittaa kirjallisesti Laitilan kaupunginhallitukselle, osoite: Laitilan kaupunki, kau-
punginhallitus, PL 25, 23801 Laitila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaavan laatija: 
Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu 
Sammatintie 6-8 D 33, 00550 Helsinki  
puh.045-110 9193     
email: nisu.anni@saunalahti.fi 

 

Lisätietoja: 
 
Mika Palmulaakso, maakäyttöinsinööri 
Keskuskatu 30, PL 25, 23801 Laitila 
puh. 02 8501 6302, 050 5182071 
email: mika.palmulaakso@laitila.fi 

 

Mika Raula, tekninen johtaja 
Keskuskatu 30, PL 25, 23801 Laitila 
puh. 02 8501 6309, 0500 596127 
email: mika.raula@laitila.fi 
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