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IITTI         Päiväys 1.11.2017 

 

PYHÄJÄRVEN-LEININSELÄN-URAJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS  

Kauramaan osakaskunta 142-402-876-1 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

1.  OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön oh-

jelmointia. Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä 

sekä vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitettu 

asukkaita, järjestöjen, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on antaa perustiedot kaavahankkeesta ja sen 

valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen 

valmisteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla kuulutuk-

sessa ilmoitettuna ajankohtana, ja sitä täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan. 

 

2.  SUUNNITTELUALUE 

 

Yleiskaavan muutosalue sijaitsevat Kirkkojärven Leininselällä Mankalan voimalaitoksen tuntumas-

sa. Muutosalueen pinta-ala on. 0,5 ha. 

 
 

3.  SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

 

Kauramaan osakaskunta on kirjeellään 7.12.2016 esittänyt, että Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven 

rantayleiskaavaa muutetaan lisäämällä kaavaan yksi rantarakennuspaikka. Osakaskunta sitoutuu 

vastaamaan muutostyöstä aiheutuvista kustannuksista. 

 

Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 23.5.2000 hyväksymä Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven 

vesistöalueen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaavan muutos koskee Kauramaan osakaskunnan 

omistamaa yhteistä aluetta 142-402-876-1. Muutoksella on tarkoitus korjata yleiskaavassa oleva 

virhe. Yleiskaavan mitoitusperusteiden mukaan osakaskunnalla on oikeus yhteen rantarakennus-

paikkaan, mutta sitä ei kaavassa ole osoitettu. 
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Tällä kohdalla osakaskunnan omistaman maa-alueen rantaviivan muunnettu pituus on n.150 m. 

Yleiskaavan mitoitusperusteella 7,5 rp/muunnettu ranta-km alueen laskennallinen rakennusoikeus 

on 1,1 rakennuspaikkaa. Osakaskunnan alueelle ei yleiskaavassa ole osoitettu yhtään rakennuspaik-

kaa tälle alueelle eikä muuallekaan eikä siitä ole aiemmin muodostettu rakennuspaikkoja. 

 

Ilmakuva 2009           C Lentokuva Vallas 

 
 

Kyseistä aluetta on käytetty voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä syntyneen  kalliolouheen läji-

tysalueena 1940-luvulla. Nyt alueella kasvaa vankka metsä.  

 
 

4.  SUUNNITTELUTILANNE 

 

4.1 Maakuntakaava 

 

Iitti kuuluu Kymenlaakson liittoon. Ympäristöministeriö vahvisti 

14.12.2010 maakuntakaavan ”Maaseutu ja luonto”  

 

Maakuntakaavassa alueeseen ei kohdistu varauksia tai merkintöjä. 

Läheisyydessä sijaitsee kaksi kulttuurihistoriallista kohdetta (pu-

nainen neliö): 1046 Mankalan asuntoalue, 1047 Mankalan voima-

laitos. Virkistyskohde (vihreä kolmio) tarkoittaa yleiskaavassa R-

alueeksi osoitettua Leininrannan tilaa (sisältää myös uittoon liitty-

vä varaston sekä venevalkaman) 
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Maakuntakaavassa on annettu koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys: Maankäytön suunnitte-

lussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava erityisesti huomioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla.  

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla 

yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen. 

 

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 oike-

usvaikutteinen yleiskaava. 

 

 

4.2  Yleiskaava 

 

Alueella on voimassa kunnanval-

tuuston 23.5.2000 hyväksymä Py-

häjärven-Leininselän-Urajärven 

vesistöalueen oikeusvaikutteinen 

yleiskaava. 

 

Voimassa olevassa yleiskaavassa 

alue on osoitettu maa- ja metsätalo-

usalueeksi (M).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote voimassa olevasta yleiskaavas-

ta. 

 

 

 

4.3  Ranta-asemakaava  

 

Alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavaa. 

 

4.4 Läjitysoikeutta koskeva Itä-Suomen vesioikeuden päätös 

 

Mankala Oy:lle on Itä-Suomen vesioikeuden päätöksellä 25.7.1975 (65/Ym/75) myönnetty ”pysyvä 
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käyttöoikeus läjitysalueeksi tarvittuun Kauramaan kylän yhteiseen vesialueeseen kuuluvaan 1,5 ha:n 

vesialueeseen….Käyttöoikeus käsittää oikeuden kaivu- ja perkausmaiden läjittämiseen mainitulle alu-

eelle.” 

 

Läjitys on tapahtunut 1940 luvulla voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä väliaikaisiin lupiin no-

jautuen. Vesioikeuden lupa myönnettiin siis n. 30 vuotta läjityksen jälkeen. Lupa myönnettiin ta-

pahtuneeseen läjitykseen (”läjitysalueeksi tarvittuun….”) 

 

Kauramaan osakaskunnan käsityksen mukaan vesioikeuden päätöksellä myönnetty ”pysyvä käyttö-

oikeus” tarkoittaa oikeutta 1940-luvulla suoritettuun kaivu- ja perkausmaiden läjitykseen. Oikeutta 

ei ole myönnetty tulevaan läjitykseen sillä päätöksen mukaan lupa on myönnetty läjitysalueeksi 

tarvittuun…alueeseen. 

 

5.  SELVITYKSET 

 

Kulttuuriympäristö 

 

Voimassa olevan yleiskaava tukeutuu selvitykseen: Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 

2008, K-S ympäristökeskus, Sirpa Törrönen.  

Uusiin selvityksiin ei ole nähtävissä tarvetta. 

 

Muinaisjäännökset 

 

Muinaisjäännösten osalta tukeudutaan museoviraston selvityksiin. Alueella ei ole tiedossa muinais-

jäännöksiä. 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali 

 
 

6.  OSALLISET 

 

Osallisia ovat Kauramaan osakaskunta alueen maanomistajana sekä ne, joiden asumiseen, työnte-

koon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat vi-

ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa 

kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). Kaa-

vamuutos on vähäinen, minkä seurauksena osallisten määrä on suppea. Osallisia ovat ennen muuta: 

 

Maanomistajat ja asukkaat: 

 Kauramaan osakaskunta 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali
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 Mankalan voimalaitoksen omistaja 

 Kaavamuutosalueen naapuritilat ja lähiympäristön asukkaat 

Kunnan viranomaiset: 

 Iitin hallintokunnat 

Muut viranomaiset: 

 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

 Museovirasto 

Alueen toimijat: 

 Sähkölaitos 

 Puhelinlaitos 

 

7.  SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 

 
Kaavamuutoksen vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavien ominaisuuksien osalta 

 Suhde voimassa olevan yleiskaavan tavoitteisiin ja mitoitusperusteisiin; 

 Vaikutus luonto- ja maisema-arvoihin; 

 Vaikutus yleisen virkistyksen kannalta; 

 Sosiaaliset vaikutukset; 

 Taloudelliset vaikutukset; 

 Mankala Oy:tä varten alueeseen rasitteena perustetun läjitysoikeuden merkitys suunnitellun 

kaavamuutoksen kannalta. 

 

8.   PÄÄTÖKSENTEKOVAIHEET SEKÄ OSALLISTUMISMENETTELYT 

 

8.1  Kaavoituksen vireille tulo 

 

Kunnanhallitus päättää kaavan vireille tulosta 22.5.2017. 

 

8.2  Kaavan valmistelu 

 

Tekninen lautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä yhtä aikaa yleiskaa-

van muuttamista koskevan luonnoksen nähtäville kunnantalon yhteispalvelupisteeseen ja kunnan 

kotisivuille internettiin 30 päivän ajaksi (MRA 30 §). OAS on nähtävänä myös tämän jälkeen koko 

kaavoitustyön ajan ja sitä korjataan tarpeen mukaan. 

 

Tiedottaminen 

 Kuulutus tietoverkossa kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi  ja Iitinseutu lehdessä. 

 Tiedotekirje Kauramaan osakaskunnalle ja kaava-alueen naapuritilojen maanomistajille.  

 

OAS:sta ja yleiskaavaluonnoksesta pyydetään lausunto osallisilta viranomaisilta.  

 

Osallisilla on mahdollisuus antaa tekniselle lautakunnalle osoitettu lausunto tai kirjallinen mielipide 

nähtävänäoloaikana. Teknisen lautakunnan perusteltu kanta esitettyihin kannaottoihin. 

 

8.3  Yleiskaavaehdotus  

 

Kunnanhallitus asettaa yleiskaavan muuttamista koskevan ehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi 

(MRA 19 §). 

 

http://www.iitti.fi/
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Tiedottaminen 

 Kuulutus tietoverkossa kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi  ja Iitinseutu lehdessä. 

 Ilmoitus Kauramaan osakaskunnalle. 

 

Lausuntopyyntö viranomaisille (MRA 20 §). 

 

Kunnan perusteltu vastine muistutuksiin ja lausuntoihin. 

 

Osallisella ja kunnan jäsenellä on mahdollisuus valittaa valtuuston hyväksymispäätöksestä Itä-

Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 

9. AIKATAULU 

 

Vireille tulo: Kunnanhallitus teki kaavoituspäätöksen 22.5.2017. 
 
Yleiskaavaluonnos  

 luonnos nähtävillä, lausuntojen pyytäminen,  12/2017 

 palautteen käsittely teknisessä lautakunnassa 2/2018 

 
Yleiskaavaehdotus  

 käsittely kunnanhallituksessa 4/2018 

 ehdotus nähtävillä, lausuntojen pyytäminen, 5-6/2018 

 käsittely kunnanhallituksessa 8/2018 

 käsittely valtuustossa 10/2018 

 

10. YHTEYSTIEDOT 

 

Kaavan laatija: Pertti Hartikainen , KARTTAAKO OY. Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki 

0400-425390, sähköposti: phartikainen@kolumbus.fi 

 

Suunnitteluaineistoon voi tutustua kaavan valmistelun aikana Iitin kunnan teknisessä toimistossa 

(Rautatienkatu 22, 47400 Kausala) ja internetissä kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi.  Kaavan val-

mistelusta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä: 

Tekninen johtaja Harri Hoffren (p. 040 485 4037), e-mail: harri.hoffren@iitti.fi. ja  

Rak. tark. Ville Partio (p. 0400 254 450), e-mail: ville.partio@iitti.fi  

 

11.  PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

 

Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavissa Iitin Kunnantalon yhteispalvelupisteestä 

(Rautatienkatu 20, 47400 Kausala), minkä lisäksi se on nähtävänä kunnan internetsivuilta 

www.iitti.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautteen osoitteeseen: Iitin kunta, 

kirjaamo, PL 32, 47401 Kausala, sähköp. kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi 
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