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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Kaava-alueen sijainti 

 

Rajatun alueen itäosassa muutetaan voimassa olevaa asemakaavaa ja yhtä aikaa laadittavalla 

asemakaavan kumoamisella kumotaan muun osan rajatun alueen asemakaavasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alue sijaitsee Antti-

lantien päässä 

 

 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 

Kaavan nimi 

Kuusikallion alue. 

 

Kaavan tarkoitus 

 

Kaavoitettava alue käsittää pääpiirteissään sen alueen, jolla Kausalan Läntisen osa-alueen  ase-

maakaavan muutos ja kumoaminen jätettiin hyväksymättä v. 2016.  

 

Kaavan muutoksella osoitetaan olemassa olevat kaksi omakotitalon rakennuspaikkaa ja suunni-

tellaan uusia väljiä omakotitalon rakennuspaikkoja. Tavoitteena on kaavataloudellisesti voimas-

sa olevaa asemakaavaa edullisempi ratkaisu. Kaavan kumoaminen koskee länsiosan metsätalo-

usaluetta. 
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2 TIIVISTELMÄ 

 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

 Kunnanhallitus päätti 21.5.2007 Kausalan asemakaavan ajantasaistamisesta 7 vaiheessa.  

 Kunnanhallitus päätti  17.11.2014  Kausalan läntisen alueen asemakaavoituksen käynnistä-

misestä. 

 Valtuusto jätti hyväksymättä käsillä olevan alueen asemakaavan, kun se 4.4.2016 hyväksyi 

muun osa Kausalan läntisen osa-alueen asemakaavasta. 

 Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30§)   

… välisen ajan.  

 Asemakaavaehdotus pidetään  MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä … välisen ajan.  

 

2.2 Asemakaava 

 

2.21 Korttelialueet 

 

Alue on suunniteltu väljää omakotitaloasutusta (AO) varten. 

 

Kaksi olemassa olevaa omakotitalon rakennuspaikkaa on osoitettu tähän tarkoitukseen (AO). 

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennuspaikat ovat maa- ja metsätalousaluetta.  Rakenta-

mistehokkuus on ympäristöalueiden mukaisesti e=0,20 ja enimmäiskerrosluku kaksitasoratkai-

sun mahdollistava Iu2/3. 

 

Alueelle on osoitettu 5 uutta rakennuspaikkaa (yhteensä 10478 m
2
), joiden keskimääräinen koko 

on 2095 m
2
. Voimassa olevassa asemakaavassa kumottavalle ja muutettavalle alueelle on osoi-

tettu yhteensä 7 uutta rakennuspaikkaa (yhteensä 9640 m
2
), joiden keskimääräinen koko on 

1377 m
2
. Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna korttelialueen pinta-ala siis kasvaa n. 838 

m
2
, mutta rakennuspaikkojen lukumäärä vähenee 2 rakennuspaikkaa.  Rakentamistehokkuus on 

ympäristöalueiden mukaisesti e=0,20 ja enimmäiskerrosluku kaksitasoratkaisun mahdollistava 

Iu2/3. Rakennuspaikka 12 liittyy Anttilantiehen rakennuspaikan sisäisellä tiellä ”kirvesvarsipe-

riaatteella” . 

 

2.22 Liikenneratkaisu 

 

Rakennuspaikat tukeutuvat olemassa olevaan Anttilantiehen ja Anttilankujaan. Anttilankujaa 

joudutaan jatkamaan n. 45 m. Anttilantien osuudella sijaitsee yksityistie. 

 

2.23 Tekninen huolto 

 

Alueen vieressä on vedenjakelu- ja viemäriverkko, jota joudutaan laajentamaan vähäisessä mää-

rin. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

3.11 Alueen yleiskuvaus 

 

Alue sijaitsee taajama-alueen reuna-alueella niin kuin oheisesta peruskartasta ilmenee. Kausalan 

palvelut sijaitsevat alueen tuntumassa noin 1 km:n etäisyydellä.  
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3.12 Luonnonympäristö ja pohjavesi 

 

3.121  Luonnonympäristö 

 

Kaavoitusta varten on v. 2015 laadittu luonnonoloja koskevia selvitys (Aholanpellon, Teilimäen 

ja Holstilan asemakaava-alueen muutos ja osittainen kumoaminen. Luonto- ja maisemaselvitys 

23.08.2015. Karttaako Oy/Mikko Siitonen). Selvitys koskee myös sitä aluetta, jossa asemakaava 

kumotaan yhtä aikaa käsillä olevan asemakaavamuutoksen kanssa. 

 

Alue on pääosin hakkuuaukeaa tai taimikkoa. Alueeseen ei liity erityisiä luontoarvoja. 

 

3.122 Pohjavesi 

 

Alue ei ole pohjavesialuetta. 

 

3.13 Rakennettu ympäristö 

 

3.131 Väestö, työpaikat ja palvelut 

 

Kausalan asukasluku on noin 4000 asukasta. Kausalan keskeiset kaupalliset palvelut ja hallinto-

palvelut sijaitsevat käsillä olevan alueen tuntumassa n. 1 km etäisyydellä.   

 

3.132 Rakennettu kulttuuriympäristö 

   

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaavoitus nojautuu seuraaviin selvityksiin: 

1.  Iitin Kirkonkylän- Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitys, Lahden ammattikor-

keakoulu, 2009-2010.  

2. Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008, K-S ympäristökeskus, Sirpa Törrönen.  

 

Alueeseen ei liity kulttuuriympäristön arvoja. 

 

3.133 Rakennuskanta ja rakennettu ympäristö 

 

Alueella on kaksi omakotitaloa, jotka on rakennettu arviolta 1960-luvulla. Anttilantie on tässä 

kohtaa yksityistie. 
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3.134 Muinaismuistot 

 

Muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 
 

3.135 Tekninen huolto 

 

Alue rajautuu vedenjakelu- ja viemäriverkkoon.  

 

3.136 Ympäristön häiriötekijät 

 

Valtatien melu 

 

Kouvola-Lahti tien liikennemäärä on noin 8000 ajoneuvoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on  

14 %. Valtatien 12 kehittämistä koskevan yleissuunnitelman liikenne-ennusteessa on arvioitu, 

että ohitustien rakentamisen jälkeen Kausalan taajamassa nykyiselle valtatielle jää vuoden 2040 

tilanteessa 1100–2300 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

 

Valtatien meluennuste.  Päivämelu 2040. Lähde: Valtatien 12 yleissuunnitteluun liittyvät me-

luselvitykset, 2015.  

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uusimaa-vt-12-uusikyla-tillola#.Vo1PjIfUiAn 

 
 

 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uusimaa-vt-12-uusikyla-tillola#.Vo1PjIfUiAn
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Kaavan korttelit sijaitsevat melualueen ulkopuolella. 

 

3.14 Maanomistus 

 

 Alue on yksityisessä omistuksessa. Kunnan maat vihreällä. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.21 Maakuntakaava  

 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 28.5.2008 Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja nii-

den ympäristöt -nimisen maakuntakaavan (vasen kuva). Maakuntakaavassa alue on osoitettu 

taajamatoimintojen alueeksi (A). Ympäristöministeriö vahvisti 26.11.2014 Kymenlaakson maa-

kuntakaavan, kauppa ja merialue (oikea kuva). Kaavassa on osoitettu Vt 12 uusi linjaus Jokuesta 

länteen.  

 
 

3.22 Yleiskaava 

 

Kirkonkylä-Kausalan oikeus-

vaikutteinen osayleiskaava on 

hyväksytty valtuustossa 

25.1.2011.  
 

Yleiskaavassa alue on osoitettu 

asuntoalueeksi (AP). Alueen 

pohjoisosan läpi on osoitettu  

kunnan sisäinen ulkoilun pää-

reitti, jonka sijainti on ohjeelli-

nen (vihreä palloviiva).  

 

 

3.23 Asemakaava 
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Asemakaavan muutos koskee rajatun alueen itäosaa. 

Muun osan asemakaava kumotaan yhtä aikaa laadittavalla asemakaavan kumoamisella. 

 
Voimassa oleva asemakaava on vanhentunut.  Kaava sisältää toteutumattomia omakotitalon 

(AO) rakennuspaikkoja, toteutumattoman katuvarauksen sekä laajan metsätalousalueen, jolla 

sijaitsee kaksi omakotitaloa. 

 

3.24 Rakennusjärjestys 

 

Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan v. 2011. 

 

3.25 Pohjakartta 

 

Kunta ylläpitää pohjakarttaa. Kartta on hyväksytty …. 

 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

 

Kaavoitettava alue käsittää pääpiirteissään sen alueen, jolla Kausalan Läntisen osa-alueen  ase-

maakaavan muutos ja kumoaminen jätettiin hyväksymättä v. 2016.  

 

Kaavan muutoksella osoitetaan olemassa olevat kaksi omakotitalon rakennuspaikkaa ja suunni-

tellaan uusia väljiä omakotitalon rakennuspaikkoja. Tavoitteena on kaavataloudellisesti voimas-

sa olevaa asemakaavaa edullisempi ratkaisu.  

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

 

Kunnanhallitus päätti 21.5.2007 Kausalan asemakaavan ajantasaistamisesta 7 vaiheessa.  

Kunnanhallitus päätti  17.11.2014 Kausalan läntisen osa-alueen kaavoituksen käynnistämisestä. 

Kuusikallion alue sisältyy tähän alueeseen. 
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4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 

4.31 Osalliset 

 

Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadit-

tava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden 

toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvi-

oida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).  

 

4.32 Vireilletulo 

 

Kunnanhallitus päätti  17.112.2014  käsillä olevan alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä. 

 

4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 

Kaavahanketta varten on laadittu 7.3.2017 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 

 

Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30§)   

… välisen ajan.  

 

Asemakaavaehdotus pidetään  MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä  … välisen ajan.  

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

 

4.41 Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet 

 

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 

1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tulee edistää mm. kun-

tien kaavoituksessa. 

 

Valtioneuvoston päätöksessä tavoitteet on jaettu alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua 

ohjaavien vaikutusten perusteella yleis- ja erityistavoitteisiin. Erityistavoitteet ovat alueiden-

käyttöä ja sen suunnittelua koskevia sitovia velvoitteita. Ne koskevat kaikkea kaavoitusta, mikä-

li tavoitetta ei ole erityisesti kohdennettu koskemaan vain jotakin tiettyä kaavatasoa. 

 

Seuraavassa on esitetty ne erityistavoitteet, jotka koskevat konkreettisesti käsillä olevaa kaavaa. 

 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan 

toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuurin 

hyväksikäyttöä. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämis-

tä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava 

siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. 

 Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä 

edistettävä verkostojen jatkuvuutta. 

 Uusia asuinalueita muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille  varmista-

matta riittävää meluntorjuntaa. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saan-

ti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäy-

tön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. 
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4.42 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet 

 

Yleiskaavan asettamat tavoitteet 

 

Yleiskaava  osoittaa alueen kehittämisen keskeiset tavoitteet  (kohta 3.22). Yleiskaavassa alue 

on osoitettu asuntoalueeksi (AP). 

 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 

5.1 Kaavan rakenne 

 

5.11 Mitoitus 

 

Kaavassa on osoitettu 7 AO-rakennuspaikkaa, joista 5 on rakentamattomia. Laskennallinen asu-

kasmäärä on n. 25 asukasta. 

 

5.12 Palvelut 

 

Alueen asunnot ja työpaikat tukeutuvat palveluiden osalta Kausalan taajaman palveluihin, jotka 

sijaitsevat kaavamuutosalueen tuntumassa.  

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 

Kaavalla suunniteltu rakentaminen on luonteeltaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen vä-

häistä täydentämistä.  

 

Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja eikä erityisiä kulttuuriarvoja. 

 

5.3 Aluevaraukset  

 

5.31 Korttelialueet 

 

Alue on suunniteltu väljää omakotitaloasutusta (AO) varten. 

 

Kaksi olemassa olevaa omakotitalon rakennuspaikkaa on osoitettu tähän tarkoitukseen (AO). 

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennuspaikat ovat maa- ja metsätalousaluetta.  Rakenta-

mistehokkuus on ympäristöalueiden mukaisesti e=0,20 ja enimmäiskerrosluku kaksitasoratkai-

sun mahdollistava Iu2/3. 

 

Alueelle on osoitettu 5 uutta rakennuspaikkaa (yhteensä 10478 m
2
), joiden keskimääräinen koko 

on 2095 m
2
. Voimassa olevassa asemakaavassa kumottavalle ja muutettavalle alueelle on osoi-

tettu yhteensä 7 uutta rakennuspaikkaa (yhteensä 9640 m
2
), joiden keskimääräinen koko on 

1377 m
2
. Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna korttelialueen pinta-ala siis kasvaa n. 838 

m
2
, mutta rakennuspaikkojen lukumäärä vähenee 2 rakennuspaikkaa.  Rakentamistehokkuus on 

ympäristöalueiden mukaisesti e=0,20 ja enimmäiskerrosluku kaksitasoratkaisun mahdollistava 

Iu2/3. Rakennuspaikka 12 liittyy Anttilantiehen rakennuspaikan sisäisellä tiellä ”kirvesvarsipe-

riaatteella” . 

 

5.32 Muut alueet 

 

5.321 Suojaviheralueet 
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Valtatien tuntumaan on osoitettu suojaviheralue (EV) Kausalan Läntisen alueen asemakaavan 

periaatteita soveltaen. 

 

5.322 Katu- ja liikennealueet 

 

Rakennuspaikat tukeutuvat olemassa olevaan Anttilantiehen ja Anttilankujaan. Anttilankujaa 

joudutaan jatkamaan n. 45 m. Anttilantien osuudella sijaitsee yksityistie. 

 

5.4 Kaavan vaikutukset 

 

5.41 Suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan 

 

Maakuntakaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.21. Kaavaratkaisu on sopusoinnussa maakun-

takaavan kanssa. 

 

Yleiskaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.22. Kaavaratkaisu on sopusoinnussa yleiskaavan 

kanssa. 

 

5.42 Vaikutus rakennettuun ympäristöön 

 

5.421 Yhdyskuntarakenne 

 

Kaavalla ei suunnitella oleellisia muutoksia olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön eikä 

sillä siten suunnitella muutoksia olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. 

 

5.422 Palvelut ja sosiaaliset vaikutukset 

 

Asunnot tukeutuvat palveluiden osalta Kausalan taajaman palveluihin, jotka sijaitsevat alueen 

tuntumassa. 

 

Kaavaratkaisu noudattaa tavanomaista rakentamistapaa eikä sillä ole nähtävissä erityisiä sosiaa-

lisia vaikutuksia. 

 

5.423 Vesihuolto  

 

Kaava-alue rajautuu olemassa olevaan vedenjakelu- ja viemäriverkon (kohta 3.138).  

 

5.43 Vaikutus luontoon ja luonnonympäristöön 

 

Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 

 

5.44 Taloudelliset vaikutukset 

 

Kaavaratkaisu on taloudellisesti edullinen, sillä se tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon se-

kä vesijohto- ja viemäriverkkoon (kohta 3.138).  

 

5.45 Ympäristöhäiriöt 

 

Valtatien melu on selvitetty kohdassa 3.139. Korttelialueet eivät sijoitu melualueelle. 

 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
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6.1 Toteuttamisen aikataulu 

 

Rakentamattomien rakennuspaikkojen toteuttamisesta ei ole päätöksiä tai sopimuksia. Maan-

omistaja päättää rakennuspaikkojen rakentamisesta tai luovuttamisesta rakentamiskäyttöön. 

 

 

 

KARTTAAKO OY   

 

 

Pertti Hartikainen 

dipl. ins. 

 

 

Erilliset asiakirjat 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 Luonto- ja maisemaselvitys 23.08.2015. Karttaako Oy/Mikko Siitonen 


