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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Kaava-alueen sijainti 

 

Alue sijaitsee Veteraanitien vieressä Ravilinnan itäpuolella 

 
 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 

Kaavan nimi 

 

Veteraanitien päiväkoti. 

 

Kaavan tarkoitus 

 

Kunnan taloussuunnitelmassa on varattu määräraha uuden päiväkodin rakentamiselle vuosille 

2017-2020. Rakennuspaikaksi on tarveselvityksessä ja hankesuunnitelmassa esitetty Ravilinnan 

aluetta jäähallin koillis-ja itäpuolella. Rakentaminen tulee sijoittumaan voimassa olevassa 

asemakaavassa varatulle urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle (VU). Näin ollen asemakaavaa 

alueella tulee muuttaa tarvittavilta osiltaan tulevaa käyttötarkoitusta vastaavaksi.  

 

Kaavamuutos-alueeseen sisältyy myös olemassa olevan jäähallin alue, jonka aluevaraus 

täsmennetään kaavamuutoksella. Voimassa olevssa asemakaavassa jäähallin urheilualuevaraus 

on tarpeettoman laaja siten, että se kattaa osn päiväkodille kaavaillusta alueesta. Kaavoituksen 

yhteydessä selvitetään jäähallin ja päiväkodin yhteisten pysäköinti- ja liikennejärjestelyjen 

mahdollisuus/tarve. 

 

Alueella sijaitsee leikkipuisto.  Kaavoituksen yhteydessä selvitetään voidaanko yleinen leikki-

puisto ja päiväkodin leikkipuisto yhdistää. 

  



      2          2 

  

SISÄLLYSLUETTELO 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT .......................................................................................... 1 

1.1 Kaava-alueen sijainti ................................................................................................... 1 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus .............................................................................................. 1 

2 TIIVISTELMÄ ....................................................................................................................... 4 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet ............................................................................................... 4 
2.2 Asemakaava ................................................................................................................. 4 

2.21 Korttelialueet .................................................................................................... 4 
2.22 Kadut ja kevyen liikenteen yhteydet ................................................................ 4 

2.23 Viheralueet ....................................................................................................... 4 
2.24 Tekninen huolto ............................................................................................... 4 

3. LÄHTÖKOHDAT .................................................................................................................. 5 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista ............................................................................... 5 
3.11 Alueen yleiskuvaus .......................................................................................... 5 
3.12 Luonnonympäristö ja pohjavesi ....................................................................... 5 

3.121  Luonnonympäristö .............................................................................. 5 
3.122 Pohjavesi ............................................................................................. 6 

3.13 Rakennettu ympäristö ...................................................................................... 6 

3.131 Väestö, työpaikat ja palvelut ............................................................... 6 
3.132 Rakentamistilanne ............................................................................... 7 

3.133 Rakennettu kulttuuriympäristö ............................................................ 7 
3.134 Muinaisjäännökset ............................................................................... 7 

3.135 Tekninen huolto ................................................................................... 8 
3.136 Ympäristön häiriötekijät ...................................................................... 8 

3.14 Maanomistus .................................................................................................... 9 

3.2 Suunnittelutilanne ........................................................................................................ 9 
3.21 Maakuntakaava ................................................................................................ 9 

3.22 Yleiskaava ...................................................................................................... 10 

3.23 Asemakaava ................................................................................................... 11 

3.24 Rakennusjärjestys........................................................................................... 11 
3.25 Pohjakartta ..................................................................................................... 11 

3.26 Laaditut suunnitelmat ..................................................................................... 11 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ............................................................. 11 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ............................................................................... 12 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset .......................................... 12 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö ....................................................................................... 12 

4.31 Osalliset .......................................................................................................... 12 
4.32 Vireilletulo ..................................................................................................... 12 

4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ................................................... 12 
4.4 Asemakaavan tavoitteet ............................................................................................. 12 

4.41 Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet ................................................... 12 

4.42 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet ...................................................... 13 
4.43 Työn käynnistysvaiheen tavoitteet ................................................................. 13 
4.44 Tutkitut vaihtoehdot ....................................................................................... 13 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS .............................................................................................. 14 

5.1 Kaavan rakenne ......................................................................................................... 14 
5.11 Mitoitus .......................................................................................................... 14 
5.12 Palvelut........................................................................................................... 14 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen .......................................... 14 



      3          3 

  

5.3 Aluevaraukset ............................................................................................................ 14 
5.31 Korttelialueet .................................................................................................. 14 
5.32 Kadut ja kevyen liikenteen yhteydet .............................................................. 14 

5.33 Viheralueet ..................................................................................................... 14 

2.34 Tekninen huolto ............................................................................................. 15 

5.4 Kaavan vaikutukset ................................................................................................... 15 
5.41 Suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan ...................................................... 15 

5.411 Maakuntakaava .................................................................................. 15 
5.412 Yleiskaava ......................................................................................... 15 

5.42 Vaikutus rakennettuun ympäristöön .............................................................. 15 

5.421 Yhdyskuntarakenne ........................................................................... 15 
5.422 Palvelut ja sosiaaliset vaikutukset ..................................................... 15 
5.423 Virkistysalueet ................................................................................... 15 
5.424 Liikenteelliset vaikutukset ................................................................. 15 
5.425 Rakennettu kulttuuriympäristö .......................................................... 16 

5.426 Vesihuolto ......................................................................................... 16 
5.43 Vaikutus luontoon ja luonnonympäristöön .................................................... 16 
5.44 Taloudelliset vaikutukset ............................................................................... 16 

5.45 Ympäristöhäiriöt ............................................................................................ 17 
5.451 Valtatien melu ................................................................................... 17 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS .......................................................................................... 17 

6.1 Toteuttamisen aikataulu ............................................................................................ 17 
6.2 Kaavan havainnollistaminen ..................................................................................... 17 

 

 

  



      4          4 

  

2 TIIVISTELMÄ 

 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

 Kunnanhallitus päätti 21.5.2007 Kausalan asemakaavan ajantasaistamisesta 7 vaiheessa.  

 Kunnanhallitus päätti  23.1.2017 alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä. 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut yleisesti nähtävänä …. 

 Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä (MRA 30§) … välisen ajan.  

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

 

2.2 Asemakaava 

 

2.21 Korttelialueet 

 

Päiväkotia varten on varattu 1,94 ha:n suuruinen alue jäähallin (VU) viereen. Sallittava raken-

tamistehokkuus on e=0,25 (4850 k-m
2
) , joten alueelle jää pelivaraa myös ennalta arvaamatto-

mia julkisia lähipalvelutarpeita varten. 

 

Olemassa olevaa jäähallia ja mahdollisia muita urheilurakentamisen tarpeita varten on varattu 

1,06 ha:n suuruinen VU-alue, jonka rakennusoikeus on voimassa olevan kaavan mukaisesti 

4500 k-m
2
. 

 

Päiväkodin suunnittelua on tarkoitus hoitaa yhtä aikaa kaavoituksen kanssa. Kaavan havainne-

kuva esitetään luonnosvaiheen jälkeen, kun päiväkodin tarkempi sijainti sekä päiväkodin pysä-

köinti- ja liikenneratkaisut ovat hahmottuneet. 

 

2.22 Kadut ja kevyen liikenteen yhteydet 

 

Kevyen liikenteen varaus sijoittuu ajorataan liittyvänä ratkaisuna (korotettu jalkakäytävä) Vete-

raanitien pohjoispuolelle ja ulottuu aina Hiihtäjänkaareen asti. Ahtain paikka on jäähallin koh-

dalla, jossa olemassa olevan ajoradan reunan etäisyys hallin seinästä on n. 9,5 m. Hiihtäjänkaa-

ren kevyen liikenteen väylää ei ole vielä jatkettu Veteraanitiehen saakka, mutta kaavassa on sitä 

varten varaus. Veteraanitien katuvarausta on hieman levennetty pohjoispuolella voimassa ole-

vaan kaavaan verrattuna. Lännessä kevyen liikenteen väylä voidaan toteuttaa kaavamuutosalu-

een ulkopuolella osin VU-alueella, jota kautta se liittyy Veteraanitien alkupäässä olevaan väy-

lään. 

 

2.23 Viheralueet  

 

YL-varaus sijoittuu voimassa olevan asemakaavan mukaiselle viheralueelle (VU), jonka läpi 

johtaa valaistu kuntorata. Rataa joudutaan siirtämään n. 270 m:n matkalla, mitä varten kaavassa 

on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti 

 

Olemassa oleva leikkipuisto sijaitsee alueella, joka kaavassa on osoitettu YL-alueeksi. Tarkoitus 

on, että päiväkodin leikkipaikka voisi palvella myös yleistä tarvetta siten, ettei kahta lähekkäistä 

leikkialuetta tarvittaisi. 

 

Voimassa olevan asemakaavan mukaista VU-aluetta muutetaan M-alueeksi. Alue liittyy tavan-

omaiseen metsään eikä sitä tarvita urheilualueena. 

 

2.24 Tekninen huolto 

 



      5          5 

  

YL-alueen läpi johtaa 20 kV:n voimalinja ja sen vieressä runkovesijohto.  Kaavan toteuttaminen 

edellyttää sähkölinjan ja vesijohdon siirtämistä.  Sähkölinjan siirto ilmeisesti toteutetaan maa-

kaapelina. 

 

 

3. LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

3.11 Alueen yleiskuvaus 

 

Alueen sijainti taajamarakenteessa hahmottuu oheisesta peruskartasta. Kunnan hallintopalvelut 

sekä Kausalan keskeiset kaupalliset palvelut sijaitsevat n. 1 km:n etäisyydellä. Palveluihin on 

turvallinen kevyen liikenteen reitti.  Alueella on jäähalli. Alueen läpi johtaa ulkoilureitti.

  

3.12 Luonnonympäristö ja pohjavesi 

 

3.121  Luonnonympäristö 

 

Keskusta – Ravilinnan alueen asemakaavoitusta varten on tehty luontoselvitys. (Keskusta-alue - 

Ravilinnan ympäristöarviointi, biologi Jouko Sipari, 4.9.2011). Selvitys kattaa myös käsillä ole-

van alueen. Selvityksen mukaan alueella ei ole kaavoitusta rajoittavia erityisiä luontoarvoja: 

 

Raviradan koillispuolella maaperä on hiesu- ja hie-

tamaata, seassa rapakivisoraa. Paikoin oli todetta-

vissa kalliokumpareita, joita peitti ohut, hietapitoi-

nen moreeni. Raviradan itäpäästä Hiihtäjänkaarelle 

asti alue on yhtenäistä, keski-ikäistä ja paikoin kor-

pimaista,  kuusivaltaista metsää (MT, MaT, OMaT) 

(Kuva 4.). Sekapuuna kasvaa koivua ja haapaa. 

Alueella on suoritettu hakkuita. Alue todettiin pai-

koin varsin kuluneeksi ja polkujen täyttämäksi. 

Alueen lintu- ja kasvilajisto todettiin tavanomai-

seksi kangasmetsien ja lehtomaisten kankaiden 

lajistoksi.  

 

Veteraanitien ympäristö on voimakkaasti kulttuurivaikutteinen (teitä, lenkkipolkuja ja joutomaa-

ta) nuorta istutuskuusikkoa (MaT) ja paikoin harvennettua sekametsää (MT) kasvava alue (Kuva 

5.). Alueen lintu- ja kasvilajisto todettiin tyypilliseksi tuoreiden kangasmetsien lajistoksi. Kasvi-
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lajistossa oli todettavissa runsaasti tavanomaista tulokaslajistoa (niittynätkelmä, punanata, piha-

ratamo, kylänurmikka, siankärsämö, ojakärsämö, hiirenvirna jne.). 
 

 
Kuva 4. Raviradan koillispuolen metsät todettiin 

lähinnä OMaT-kuusikoiksi. Aluetta on hakattu. 

 
3.122 Pohjavesi 

 

Koko kaava-alue on vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. 

 

3.13 Rakennettu ympäristö 

 

3.131 Väestö, työpaikat ja palvelut 

 

Kausalan asukasluku on noin 4000 asukasta. Kunnan hallintopalvelut sekä Kausalan keskeiset 

kaupalliset palvelut sijaitsevat n. 1 km:n etäisyydellä, joihin johtaa turvallinen kevyen liikenteen 

reitti.  

Valtatien ali on toteutettu kevyen liikenteen alikulku mm. urheilukentän kohdalla. 

 

 
Kuva 5. Veteraanitien ympäristö on teiden ja 

polkujen pirstomaa. 
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3.132 Rakentamistilanne 

 

Ilmakuva hahmottaa alueen olosuhteita 

 
 

Jäähalli Veteraanitien varressa. Tien viereen on tarpeen toteuttaa kevyen liikenteen väylä. 

   
 

3.133 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.  

 

Ote osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvityksen yhteenvetokartasta 

Ylinen Viipurintie (punainen linjaus) on historiallinen tie. 

Käsillä olevan kaava-alueen arvokkaat ympäristöt (ote laajemman alueen kartasta: Kausala-

Kirkonkylän arvokkaat ympäristöt. 

 

3.134 Muinaisjäännökset 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antamassaan lausunnossa (27.3.2017) museovirasto 

totesi seuraavaa: Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa muinaismuis-

tolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai arkeologista kulttuuriperintöä, 

eikä ole todennäköistä, että alueella olisi kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lisäksi Museovirasto teki 

26.4.2017 alueella maastotarkastuksen eikä alueella sen yhteydessä havaittu kiinteitä muinais-

jäännöksiä, minkä vuoksi Museovirasto ei edellytä lisäselvityksiä arkeologisen kulttuuriperin-

nön osalta. 

 

3.135 Tekninen huolto 

 

Alue on vedenjakelun ja viemäröinnin piirissä. 

YL-alueen läpi kulkee 20 kV:n sähkölinja sekä runkovesijohto. Kaavan toteuttaminen edellyttää 

niiden siirtämistä. 

 

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 nykyinen (2015) päivämelu. Lähde: Valtatien 12 yleissuunnitteluun liittyvät melusel-

vitykset, 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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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 

 
 

 
 

Alue ei sijaitse melualueella. Melutaso v. 2040 on alle 50 dB.  

 

3.14 Maanomistus 

 

Koko kaava-alue on kunnan omistuksessa (vihreä). 

 

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) ja osin virkistysalueeksi (V). Alue on tärkeää pohjavesialuetta 

(pv). Ympäristöministeriö vahvisti 26.11.2014 Kymenlaakson maakuntakaavan, kauppa ja meri-

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uusimaa-vt-12-uusikyla-tillola#.Vo1PjIfUiAn
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alue (oikea kuva). Kaavassa on osoitettu Vt 12 uusi linjaus Jokuesta länteen. Maakuntakaava ei 

ole voimassa käsillä olevalla alueella, jossa on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava 

 
 

Maakuntakaavojen yhdistelmä 

 
 

3.22 Yleiskaava 

 

Kirkonkylä-Kausalan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 25.1.2011.  
 

 
Yleiskaavassa on osoitettu seuraavia varauksia:  Julkisten palvelujen ja hallinnon alue, joka on 

tarkoitettu ensisijaisesti urheilun, virkistyksen ja muiden vapaa-ajan toimintojen käyttöön (PY-

2), Lähivirkistysalue (VL). Kulttuurihistorian kannalta arvokkaat alueet (Ravilinna, Veteraanitie) 

on osoitettu sk-rajauksella (punainen katkoviiva). Alue on vedenhankinnan kannalta tärkeää 

pohjavesialuetta (pv). Aluetta sivuaa kunnan sisäinen ulkoilun pääreitti, jonka sijainti on ohjeel-

linen (vihreä palloviiva) sekä taajaman sisäinen ulkoilun yhteystarve, jonka sijainti on ohjeelli-

nen (vihreä palloviiva). Alueen läpi johtaa vesihuollon johtolinja (v). 
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3.23 Asemakaava 

 

Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Viime vuosien aikana uudistetut asemakaavat ovat väril-

lisiä. 

 
 

Asemakaavassa alue on pääosin urheilualuetta (VU), sekä lähivirkistysaluetta (VL) ja katua. 

VU-alueella on rakennusala, jonka rakennusoikeus on 4500 k-m
2
. 

 

Tarkemmassa mittakaavassa voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmä on nähtävissä inter-

netsovelluksessa osoitteessa http://iitti.karttatiimi.fi/ 

 

3.24 Rakennusjärjestys 

 

Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan v. 2011. 

 

3.25 Pohjakartta 

 

Kunta ylläpitää pohjakarttaa. Iitin kunnan paikkatietoinsinööri on hyväksynyt kartan ….. 

 

3.26 Laaditut suunnitelmat 

 

 Keskusta-alue - Ravilinnan ympäristöarviointi, biologi Jouko Sipari, 4.9.2011 

 Yleiskaavan selvitykset. 

 Valtatien melua koskevat selvitykset. 

 Iitin Kirkonkylän- Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitys, Lahden ammattikor-

keakoulu, 2009-2010.  

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

 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

http://iitti.karttatiimi.fi/
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4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

 

Kunnan taloussuunnitelmassa on varattu määräraha uuden päiväkodin rakentamiselle vuosille 

2017-2020. Rakennuspaikaksi on tarveselvityksessä ja hankesuunnitelmassa esitetty Ravilinnan 

aluetta jäähallin koillis-ja itäpuolella. Rakentaminen tulee sijoittumaan voimassa olevassa 

asemakaavassa varatulle urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle (VU). Näin ollen asemakaavaa 

alueella tulee muuttaa tarvittavilta osiltaan tulevaa käyttötarkoitusta vastaavaksi.  

 

Kaavamuutos-alueeseen sisältyy myös olemassa olevan jäähallin alue, jonka aluevaraus 

täsmennetään kaavamuutoksella. Voimassa olevssa asemakaavassa jäähallin urheilualuevaraus 

on tarpeettoman laaja siten, että se kattaa osan päiväkodille kaavaillusta alueesta. Kaavoituksen 

yhteydessä selvitetään jäähallin ja päiväkodin yhteisten pysäköinti- ja liikennejärjestelyjen 

mahdollisuus/tarve. 

 

Alueella sijaitsee leikkipuisto.  Kaavoituksen yhteydessä selvitetään voidaanko yleinen leikki-

puisto ja päiväkodin leikkipuisto yhdistää. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

 

Kunnanhallitus päätti  23.1.2017 alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä. 

 

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  23.1.2017  käsillä olevan alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä. 

 

4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut yleisesti nähtävänä ja siitä pyydettiin lau-

sunnot. Yhtään mielipidettä ei jätetty. Lausunnoissa ei esitetty huomautettavaa. 

 

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-
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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 ja 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. 

 

4.42 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet 

 

Yleiskaavan asettamat tavoitteet 

 

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

on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti urheilun, 

virkistyksen ja muiden vapaa-ajan toimintojen käyttöön. 

 

4.43 Työn käynnistysvaiheen tavoitteet 

 

Kunnan taloussuunnitelmassa on varattu määräraha uuden päiväkodin rakentamiselle vuosille 

2017-2020. Rakennuspaikaksi on tarveselvityksessä ja hankesuunnitelmassa esitetty Ravilinnan 

aluetta jäähallin koillis-ja itäpuolella. Rakentaminen tulee sijoittumaan voimassa olevassa 

asemakaavassa varatulle urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle (VU). Näin ollen asemakaavaa 

alueella tulee muuttaa tarvittavilta osiltaan tulevaa käyttötarkoitusta vastaavaksi.  

 

Kaavamuutos-alueeseen sisältyy myös olemassa olevan jäähallin alue, jonka aluevaraus 

täsmennetään kaavamuutoksella. Voimassa olevssa asemakaavassa jäähallin urheilualuevaraus 

on tarpeettoman laaja siten, että se kattaa osn päiväkodille kaavaillusta alueesta. Kaavoituksen 

yhteydessä selvitetään jäähallin ja päiväkodin yhteisten pysäköinti- ja liikennejärjestelyjen 

mahdollisuus/tarve. 

 

Alueella sijaitsee leikkipuisto.  Kaavoituksen yhteydessä selvitetään voidaanko yleinen leikki-

puisto ja päiväkodin leikkipuisto yhdistää. 

 

4.44 Tutkitut vaihtoehdot 

 

Kysymyksessä on suppea alue, minkä seurauksena rakenteellisia vaihtoehtoja ei luontevasti 

muodostu.  

 

Vaihtoehtoisia ratkaisuja laaditaan tarpeen mukaan luonnosvaiheen kuulemisen perusteella. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 

5.1 Kaavan rakenne 

 

5.11 Mitoitus 

 

VU-alueen pinta-ala on 1,06 ha ja rakennusoikeus on 4500 k-m
2
. Tästä on toteutettu 2350 k-m

2
.  

YL-alueen pinta-ala on 1,94 ha ja rakennusoikeus on n. 4850 k-m
2 

 

5.12 Palvelut 

 

Kunnan hallintopalvelut sekä Kausalan keskeiset kaupalliset palvelut sijaitsevat n. 1 km:n etäi-

syydellä.  

 

Kevyen liikenteen yhteys asuntoalueilta jäähallille ja YL-alueelle on osin puutteellinen, sillä 

pääosalta Veteraanitietä puuttuu kevyen liikenteen väylä. Korvaava väylä sijaitsee valtatien var-

ressa ja valtatien ali on turvallinen kevyen liikenteen yhteys taajaman palveluihin (kohta 5.424). 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 

Kaavalla suunniteltu rakentaminen on luonteeltaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen täy-

dentämistä.  

 

Luotoselvityksen (kohta 3.121) perusteella alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 

 

5.3 Aluevaraukset  

 

5.31 Korttelialueet  

 

Päiväkotia varten on varattu 1,94 ha:n suuruinen alue jäähallin (VU) viereen. Sallittava raken-

tamistehokkuus on e=0,25 (4850 k-m
2
) , joten alueelle jää pelivaraa myös ennalta arvaamatto-

mia julkisia lähipalvelutarpeita varten. Enimmäiskerrosluku on kaksi. 

 

Olemassa olevaa jäähallia ja mahdollisia muita urheilurakentamisen tarpeita varten on varattu 

1,06 ha:n suuruinen VU-alue, jonka rakennusoikeus on voimassa olevan kaavan mukaisesti 

4500 k-m
2
. 

 

5.32 Kadut ja kevyen liikenteen yhteydet 

 

Alue tukeutuu Veteraanitiehen, joka on olemassa oleva katu. Tien viereen on varattu tilaa kevy-

en liikenteen väylää varten. Varaus sijoittuu ajorataan liittyvänä ratkaisuna (korotettu jalkakäy-

tävä) Veteraanitien pohjoispuolelle ja ulottuu aina Hiihtäjänkaareen asti. Veteraanitien katuva-

rausta on hieman levennetty voimassa olevaan kaavaan verrattuna (kohta 5.424). 

 

5.33 Viheralueet  

 

YL-varaus sijoittuu voimassa olevan asemakaavan mukaiselle viheralueelle (VU), jonka läpi 

johtaa valaistu kuntorata. Rataa joudutaan siirtämään n. 270 m:n matkalla mitä varten kaavassa 

on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti 

 

Olemassa oleva leikkipuisto sijaitsee alueella, joka kaavassa on osoitettu YL-alueeksi. Tarkoitus 

on, että päiväkodin leikkipaikka voisi palvella myös yleistä tarvetta siten, ettei kahta lähekkäistä 

leikkialuetta tarvittaisi. 
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Voimassa olevan asemakaavan mukaista VU-aluetta muutetaan M-alueeksi. Alue liittyy tavan-

omaiseen metsään eikä sitä tarvita urheilualueena. 

 

2.34 Tekninen huolto 

 

YL-alueen läpi johtaa 20 kV:n voimalinja ja sen vieressä runkovesijohto.  Kaavan toteuttaminen 

edellyttää sähkölinjan ja vesijohdon siirtämistä.  Sähkölinjan siirto ilmeisesti toteutetaan maa-

kaapelina. 

 

5.4 Kaavan vaikutukset 

 

5.41 Suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan 

 

5.411 Maakuntakaava 

 

Maakuntakaava ei ole voimassa käsillä olevalla alueella, koska alueella on voimassa oikeusvai-

kutteinen yleiskaava.  

 

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

takaavan kanssa.  

 

5.412 Yleiskaava 

 

Yleiskaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.22. Valtaosa kaavamuutosalueesta on osoitettu jul-

kisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti urheilun, virkistyksen ja 

muiden vapaa-ajan toimintojen käyttöön (PY-2). Asemakaavan VU-varaus toteuttaa selkeästi 

yleiskaavan tarkoituksen. Myös asemakaavan YL-varauksen voidaan katsoa toteuttavan yleis-

kaavan tarkoituksen sillä kysymyksessä on yleiskaavan tarkoittamalla tavalla julkisten palvelui-

den alue. Vaikka kysymyksessä ei ole urheilun, virkistyksen ja muiden vapaa-ajan toimintojen 

käyttöön tarkoitettu alue, sen osuus laajasta yleiskaavan PY-2-alueesta on niin vähäinen, että 

yleiskaavan tarkoitus (ensisijaisesti) toteutuu.  

 

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 

 

Kausalan taajaman palvelut sijaitsevat noin 1-1,5 km:n etäisyydellä.  

 

Kaavaratkaisulla e ole nähtävissä erityisiä sosiaalisia vaikutuksia. 

 

5.423 Virkistysalueet  

 

Kuntorataa joudutaan siirtämään, mutta viheralueverkoston rakenne säilyy. Olemassa oleva 

leikkipaikka jää YL-alueelle. Tarkoitus on, että päiväkodin alueelle suunniteltava leikkipaikka 

palvelee myös yleistä tarvetta.  

 

5.424 Liikenteelliset vaikutukset 
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Kadut 

 

Kaavaratkaisu perustuu olemassa olevaan katuun.  

 

Kevyen liikenteen puutteet ja tuvallisuus 

 

Kevyen liikenteen yhteys asuntoalueilta jäähallille ja YL-alueelle on osin puutteellinen, sillä 

pääosalta Veteraanitietä puuttuu kevyen liikenteen väylä. Korvaava väylä sijaitsee valtatien var-

ressa ja valtatien ali on turvallinen kevyen liikenteen yhteys taajaman palveluihin (kohta 5.424).  

 

Olemassa olevat kevyen liikenteen yhteydet (punainen yhtenäinen viiva) ja yhteystarpeet (pu-

nainen katkoviiva). Olevat alikulut punaisella ympyrällä 

 
 

5.425 Rakennettu kulttuuriympäristö 

 

Veteraanitie on historiallinen tie (Ylinen Viipurintie). Tie on rakennettu mykyaikaiseksi asval-

toiduksi kaduksi. Tien linjaus säilyy ennallaan. Tien yhteyteen rakennettava kevyen liikenteen 

väylä ei oleellisesti muuta tien luonnetta eikä hämärrä sen historiallista merkitystä. 

 

5.426 Vesihuolto  

 

Kaava-alue on olemassa olevan vedenjakelu- ja viemäriverkon piirissä. YL-alueen läpi kulkee 

20 kV:n sähkölinja sekä runkovesijohto. Kaavan toteuttaminen edellyttää niiden siirtämistä. 

 

5.43 Vaikutus luontoon ja luonnonympäristöön 

 

Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 

 

5.44 Taloudelliset vaikutukset 

 

Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon sekä vesijohto- ja viemäriverkkoon 

Näiltä osin kaava o taloudellisesti edullinen.   

 

Alueen läpi kulkevan sähkölinjan sekä vesijohdon siirtäminen aiheuttavat ylimääräisiä kustan-

nuksia. 

 

Kevyen liikenteen verkoston täydentäminen edellyttää merkittäviä investointeja (kohta 5.424). 

Verkoston täydentämistarve ei johdu yksinomaan käsillä olevasta kaavasta, mutta päiväkodin 

rakentaminen lisää rakentamistarvetta. 
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5.45 Ympäristöhäiriöt 

 

5.451 Valtatien melu 

 

Valtatien melu on selvitetty kohdassa 3.136. Rakentaminen ei sijoitus melualueelle. 

 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 

6.1 Toteuttamisen aikataulu 

 

Kunnan taloussuunnitelmassa on varattu määräraha uuden päiväkodin rakentamiselle vuosille 

2017-2020. 

 

6.2 Kaavan havainnollistaminen 

 

Päiväkodin suunnittelua on tarkoitus hoitaa yhtä aikaa kaavoituksen kanssa. Kaavan havainne-

kuva esitetään luonnosvaiheen jälkeen, kun päiväkodin tarkempi sijainti sekä päiväkodin pysä-

köinti- ja liikenneratkaisut ovat hahmottuneet. 
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