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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Kaava-alueen sijainti 

 

Asemakaavan kumoamista koskeva alue sijaitsee Kausalassa rautatien eteläpuolella Kansanmä-

en ja Pentinmäen ympäristössä.  

 
 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 

Kaavan nimi 

Kausalan eteläinen osa-alue, Kaivomäki, Kansanmäki ja Pentinmäki, asemakaavan osittainen 

kumoaminen. 
 

Kaavan kumoamisen tarkoitus 

 Kansanmäen ja sahan välisellä alueella kumotaan 58 omakotitalon (AO) rakennuspaikkaa 

sekä mm. maa- ja metsätalousaluetta käsittävä asemakaava-alue. Asuntoalue on yhtä raken-

nuspaikkaa lukuun ottamatta kunnan omistuksessa. Kaava on laadittu kymmeniä vuosia sit-

ten eikä se vastaa tämän päivän tarvetta.  Sahan teollisuusalueeseen välittömästi rajautuva 

asuntoaluevaraus ei täytä niitä sisältövaatimuksia, joita laki asettaa asuntoalueille. Jos alueen 

toteuttaminen osoittautuu tarpeelliseksi, sen asemakaava on joka tauksessa suunniteltava uu-

delleen. Suunnittelu kannattaa hoitaa lähempänä toteutusta, jolloin tarpeet ja viereisen teolli-

suusalueen senhetkiset olosuhteet ovat paremmin tiedossa. Yleiskaavan asuntoaluevaraus 

osoittaa puitteet asemakaavan laatimiselle. 

 Iitintien, Haapakimolantien, Pentinmäen ja rautatien rajaamalta peltoalueelta kumotaan laaja 

teollisuusaluevaraus, joka on pääosin kunnan ja osin yksityisen maalla. Yleiskaavassa osa 

alueesta on varattu työpaikkarakentamisen mahdollista laajentamista varten (TP/res). Alueen 

toteuttamiseen ei ole nähtävissä tarvetta. Jos alueen toteuttaminen osoittautuu tarpeelliseksi, 

sen asemakaava on joka tauksessa suunniteltava uudelleen. Suunnittelu kannattaa hoitaa lä-

hempänä toteutusta, jolloin tarpeet ovat paremmin tiedossa.  

 Asemakaavoitetun alueen reuna-alueilla  on maa- ja metsätalousaluetta, joka liittyy saman 

tyyppiseen asemakaavoittamattomaan alueeseen. Laajojen maa- ja metsätalousalueiden sisäl-

lyttäminen asemakaavan piiriin ei ole tarkoituksenmukaista, sillä alueisiin ei liity asemakaa-

vallista ohjaustarvetta. Näitä alueita ovat ennen muuta Kanasanmäen eteläpuolinen alue, 

Haapakimolantien eteäpuolinen alue sekä Pentinmäen pohjois- ja itäpuoliset alueet. 
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2 TIIVISTELMÄ 

 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

Kunnanhallitus päätti  16.5.2016 Kauslan eteläisen alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä. 

Kaavan kumoaminen on osa yhtä aikaa laadittavaa Kausalan eteläisen alueen asemakaavan uu-

distamista. Kumoaminen hoidetaan itsenäisenä kaavana. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut yleisesti nähtävän 16.6. - 15.7.2016. 

Asemakaavan kumoamista koskeva luonnos pidettiin nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista 

varten (MRA 30§) 2.1. - 29.1.2017. 

Asemakaavan kumoamista koskeva ehdotus pidetään nähtävänä (MRA 27 §) … 

 

2.2 Asemakaavan kumoaminen 

 

Asemakaavan kumoaminen koskee kortteleita 608, 610-612, 700, 702-704, osa kortteleista 604, 

609 ja 709, virkistysaluetta (VP, P), maa- ja metsätalousaluetta (M, MMV), katualuetta ja lii-

kennealuetta (LYT, LT). 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

3.11 Yleiskuvaus 

 

Peruskartta hahmottaa alueen olosuhteita ja sijaintia taajamarakenteessa. Alueella sijaitsee viisi 

omakotitaloa. Muilta osin se on rakentamatonta peltoa ja talousmetsänä hoidettua metsää.  

 
 

3.12 Rakennuskanta 

 

Alueella on viisi omakotitaloa, joista vanhin on 1920-luvulta ja uusin (Pentinmäki) 1990-luvulta 

K704/T-alue            K704/AO-alue 

  
 

K702/T-alue (Kontilantie). Rakennettu 1920 luvulla. Suojeltu yleiskaavan sk-merkinnällä. 
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3.13 Maanomistus 

 

Alue on osin kunnan (vihreät alueet) ja osin yksityisessä omistuksessa. 

 
 

3.14 Tekninen huolto 

 

Pentinmäen vimärilinja kulkee Kontilantietä (Kurvin-

tie). Korttelin 704 kulmalla Kontilantien vieressä on 

jäteveden pumppaamo. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.21 Maakuntakaava 

 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 28.5.2008 

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden 

ympäristöt -nimisen maakuntakaavan. Maakunta-

kaavassa alue on osoitettu osin taajamatoiminto-

jen alueeksi (A) ja osin se on valkoista aluetta.  

 

 

 

 

 

 

Ympäristöministeriö vahvisti 26.11.2014 Kymenlaakson maakuntakaavan, kauppa ja merialue. 

Kaavassa on osoitettu Vt 12 uusi linjaus Jokuesta länteen. 

 

Maakuntakaava ei ole voimassa käsillä olevalla alueella, jossa on voimassa oikeusvaikutteinen 

yleiskaava. 

 

3.22 Yleiskaava 

 

Kirkonkylä-Kausalan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 25.1.2011. 
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Yleiskaavassa on osoitettu seuraavia varauksia ja merkintöjä: Asuntoalue (A), pientalovaltainen 

asuntoalue (AP), työpaikka-alueen mahdollinen laajennusalue (TP/res), maa- ja metsätalousalue, 

jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Kulttuurihistorian kannalta arvokkaat kohteet 

punaisella neliöllä (sk). Pääteiden varteen on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve (musta 

palloviiva). Alueen kauttai on osoitettu taajaman sisäinen ulkoilun yhteystarve, jonka sijainti on 

ohjeellinen (vihreä palloviiva). Kaava osoittaa kortteleiden sisäisiä viheralueita (vp) ja suojavi-

heralueita (ev-1) MU-alueisiin sisältyy luonnonoloiltaan erityisen arvokkaita alueita (luo). Rau-

tatien viereen on osoitettu meluntorjunnan tarve. Iitintien ja Haapakimolantien tieluokka on seu-

tutie/pääkatu. Sääksjärventien tieluokka on yhdystie/kokoojakatu. 

 

3.23 Asemakaava 

 

Laaja kumottava AO-alue on Kausalan ensimmäistä asemakaavaa, joka on vahvistettu 

13.9.1962. Muiden kumottavien alueiden asemakaava on laadittu myöhemmin. 

 

 

4 SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

4.1 Asemakaavan kumoamisen tarve ja perustelu 

 

Asemakaava on pahasti vanhentunut eikä vastaa tämän päivän tarvetta. Perustelut on esitetty 

kohdassa 4.4. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

 

Kaavoitus on käynnistetty Iitin kunnan aloitteesta.  

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 

4.31 Osalliset 

 

Osallisia ovat (erillinen asiakirja) alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 

muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viran-

omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa 
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kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

Asemakaavan kumoaminen on osa Kausalan Läntisen alueen asemakaavan uudistamista. 

 

4.32 Vireilletulo 

 

Kunnanhallitus päätti  16.5.2016 alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä. 

 

4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut yleisesti nähtävän 16.6. - 15.7.2016. Yh-

tään kumottavaa aluetta koskevaa mielipidettä ei jätetty. 

 

Kaavoitustoimikunta käsitteli  kaavan kumoamista koskevan luonnoksen 12.12.2016   ja päätti 

sen nähtäville asettamisesta MRA 30 §:n mukaisesti. 

 

Asemakaavan kumoamista koskeva luonnos pidettiin nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista 

varten (MRA 30§)  2.1. - 29.1.2017 välisen ajan. Lausunnoissa ei esitetty huomautettavaa. Yh-

tään mielipidettä ei jätetty. 

 

Asemakaavan kumoamista koskeva ehdotus pidetään  MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 

…välisen ajan.  

 

4.4 Kumoamisen tavoitteet ja perustelut 

 

 Kansanmäen ja sahan välisellä alueella kumotaan 58 omakotitalon (AO) rakennuspaikkaa 

sekä mm. maa- ja metsätalousaluetta käsittävä asemakaava-alue. Asuntoalue on yhtä raken-

nuspaikkaa lukuun ottamatta kunnan omistuksessa. Kaava on laadittu kymmeniä vuosia sit-

ten eikä se vastaa tämän päivän tarvetta.  Sahan teollisuusalueeseen välittömästi rajautuva 

asuntoaluevaraus ei täytä niitä sisältövaatimuksia, joita laki asettaa asuntoalueille. Jos alueen 

toteuttaminen osoittautuu tarpeelliseksi, sen asemakaava on joka tauksessa suunniteltava uu-

delleen. Suunnittelu kannattaa hoitaa lähempänä toteutusta, jolloin tarpeet ja viereisen teolli-

suusalueen senhetkiset olosuhteet ovat paremmin tiedossa. Yleiskaavan asuntoaluevaraus 

osoittaa puitteet asemakaavan laatimiselle. 

 Iitintien, Haapakimolantien, Pentinmäen ja rautatien rajaamalta peltoalueelta kumotaan laaja 

teollisuusaluevaraus, joka on pääosin kunnan ja osin yksityisen maalla. Yleiskaavassa osa 

alueesta on varattu työpaikkarakentamisen mahdollista laajentamista varten (TP/res). Alueen 

toteuttamiseen ei ole nähtävissä tarvetta. Jos alueen toteuttaminen osoittautuu tarpeelliseksi, 

sen asemakaava on joka tauksessa suunniteltava uudelleen. Suunnittelu kannattaa hoitaa lä-

hempänä toteutusta, jolloin tarpeet ovat paremmin tiedossa.  

 Asemakaavoitetun alueen reuna-alueilla  on maa- ja metsätalousaluetta, joka liittyy saman 

tyyppiseen asemakaavoittamattomaan alueeseen. Laajojen maa- ja metsätalousalueiden sisäl-

lyttäminen asemakaavan piiriin ei ole tarkoituksenmukaista, sillä alueisiin ei liity asemakaa-

vallista ohjaustarvetta. Näitä alueita ovat ennen muuta Kanasanmäen eteläpuolinen alue, 

Haapakimolantien eteläpuolinen alue sekä Pentinmäen pohjois- ja itäpuoliset alueet. 

 

 

5. ASEMAKAAVAN KUMOAMISEN KUVAUS JA VAIKUTUKSET 

 

Asemakaavan kumoaminen koskee kortteleita 608, 610-612, 700, 702-704, osa kortteleista 604, 

609 ja 709, virkistysaluetta (VP, P), maa- ja metsätalousaluetta (M, MMV), katualuetta ja lii-

kennealuetta (LYT, LT). 
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Kumottavan alueen pinta-ala ja rakennusoikeudet: 

Maankäyttö   Pinta-ala ha Rakennusoikeus  k-m
2
 

AO     9,7496   7499 

T   19,0070 76028 

Katu   2,7901 

Kevyen liikenteen kadut  0,0882 

LT   1,3772 

LYT   1,4974 

VL, P    1,1638 

M, MMV   44,6518 

______________________________________________________ 

Yhteensä   83,2543 83527 

 

5.1 Kumottavat asuntoalueet 

 

Kansanmäen ja sahan välinen alue 

 

Kansanmäen ja sahan välisellä alueella kumotaan 58 rakentamatonta omakotitalon (AO) raken-

nuspaikkaa. Näistä yksi on yksityisessä ja muut kunnan omistuksessa. Kaavan kumoamisen jäl-

keen alueen maankäyttöä ohjaa yleiskaava (kohta 3.22). Yleiskaavassa alue on pientalovaltaista 

asuntoaluetta (AP).  

 

Yleiskaavan AP-varaus osoittaa, että alueelle varaudutaan suunnittelemaan asemakaavalla pien-

taloalue. Asemakaavan laatimisesta päätetään erikseen. Yleiskaavan AP-varaus ei velvoita kun-

taa laatimaan alueelle asemakaavaa.  

 

Kurvikujan (kaavassa Konttilantie) rakennuspaikka (K704) 

 

Kumoaminen koskee yhtä rakennettua omakotitalon (AO) rakennuspaikkaa. Kaavan kumoami-

sen jälkeen rakennuspaikan rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen perusteella. Raken-

nusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta (n. 253 k-m
2
). Uudestaan rakentaminen, perus-

korjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa sen estämättä, mitä edellä on todettu. 

 

5.2 Kumottavat teollisuusalueet 

 

Haapakimolantien pohjoispuolinen laaja teollisuusalue ei ole toteutunut. Kaava ei vastaa tämän 

päivän tarvetta. Yleiskaavassa osa alueesta on varattu työpaikkarakentamisen mahdollista laa-

jentamista varten (TP/res) ja osa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoi-

lun ohjaamistarvetta (MU). Alueella on kaksi omakotitaloa.  

 

Kaavan kumoamisen seurauksena alue on haja-asutuslonteista aluetta. Rakentamista ohjaa yleis-

kaava ja rakennusjärjestys. 

 

5.3 Kumottavat maa- ja metsätalousalueet 

 

Kaavan kumoamisen seurauksena metsän hakkuut eivät ole enää luvanvaraisia siten kuin ne ovat 

aina asemakaava-alueella. 

 

KARTTAAKO OY  Pertti Hartikainen 

dipl. ins. 

Liiteet 

1 Seurantalomake  

Erilliset asiakirjat 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 



Liite 1 

Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 142 Iitti Täyttämispvm 13.03.2017 

Kaavan nimi Kausala Eteläinen Kumoaminen 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 16.05.2016 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus   
  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] -83,2543 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] -83,2543 

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]   

  
  

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä -83,2543 100,0 -7499 0,01 -83,2543   

A yhteensä -9,7496 11,7 -7499 0,08 -9,7496   

T yhteensä -19,0070 22,8     -19,0070   

V yhteensä -1,1638 1,4     -1,1638   

L yhteensä -5,7529 6,9     -5,7529   

M yhteensä -47,5810 57,2     -47,5810   

 

Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä -83,2543 100,0 -7499 0,01 -83,2543   

A yhteensä -9,7496 11,7 -7499 0,08 -9,7496   

AO -9,7496 100,0 -7499 0,08 -9,7496   

T yhteensä -19,0070 22,8     -19,0070   

T -19,0070 100,0     -19,0070   

V yhteensä -1,1638 1,4     -1,1638   

VP -1,1638 100,0     -1,1638   

L yhteensä -5,7529 6,9     -5,7529   

Kadut -2,7901 48,5     -2,7901   

Kev.liik.kadut -0,0882 1,5     -0,0882   

LT -2,8746 50,0     -2,8746   

M yhteensä -47,5810 57,2     -47,5810   

M -47,5810 100,0     -47,5810   
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