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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Kaava-alueen sijainti 

 

Asemakaavan kumoamista koskeva alue sijaitsee Kausalan länsiosassa valtatien eteläpuolella.  

 
 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 

Kaavan nimi 

Kuusikallion alueen asemakaavan osittainen kumoaminen. 

 

Kaavan tarkoitus 

 

Kumottava asemakaava-alue on maaseutumaista metsätalousaluetta, joka liittyy saman tyyppi-

seen asemakaavoittamattomaan alueeseen. Laajojen maa- ja metsätalousalueiden sisällyttäminen 

asemakaavan piiriin ei ole tarkoituksenmukaista, sillä alueisiin ei liity asemakaavallista ohjaus-

tarvetta. 
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2 TIIVISTELMÄ 

 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

Kunnanhallitus päätti  17.11.2014  Kausalan läntisen alueen asemakaavoituksen käynnistämises-

tä. Kaavan kumoaminen on osa yhtä aikaa laadittavaa Kausalan läntisen alueen asemakaavan 

uudistamista. Kumoaminen hoidetaan itsenäisenä hankkeena. 

 

Asemakaavan kumoamista koskeva luonnos pidettiin nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista 

varten (MRA 30§) 27.10 -27.11.2017. 

 

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

 

2.2 Asemakaavan kumoaminen 

 

Asemakaavan kumoaminen koskee osaa kortteleista 227 ja 228, maa- ja metsätalousaluetta 

(mmv) ja katualuetta (Anttilantie). 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

Peruskartta hahmottaa alueen olosuhteita ja sijaintia taajamarakenteessa. Alue on rakentamaton-

ta metsää. 

 
 

Alue on yksityisessä omistuksessa. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.21 Maakuntakaava 

 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 28.5.2008 Ky-

menlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ym-

päristöt -nimisen maakuntakaavan. Maakuntakaa-

vassa alue on osoitettu osin taajamatoimintojen alu-

eeksi (A).  

 

 

 

 

 

Ympäristöministeriö vahvisti 

26.11.2014 Kymenlaakson maakunta-

kaavan, 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 oikeus-

vaikutteinen osayleiskaava on 

hyväksytty valtuustossa 

25.1.2011.  
 

Yleiskaavassa kumottavaan 

alueeseen kohdistuu seuraavia 

aluevarauksia ja merkintöjä:   

Pientalovaltainen asuntoalue 

(AP), maa- ja metsätalousval-

tainen alue, jolla on erityistä 

ulkoilun ohjaamistarvetta 

(MU). Alueen läpi on osoitettu kunnan sisäinen ulkoilun pääreitti, jonka sijainti on ohjeellinen 

(vihreä palloviiva). 

 

3.23 Asemakaava 

 

Kumottava asemakaava on Kausalan ensimmäistä asemakaavaa, joka on vahvistettu 13.9.1962.  

 

 

4 SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

4.1 Asemakaavan kumoamisen tarve 

 

Kumottava asemakaava-alue on maaseutumaista metsätalousaluetta, joka liittyy saman tyyppi-

seen asemakaavoittamattomaan alueeseen. Laajojen maa- ja metsätalousalueiden sisällyttäminen 
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asemakaavan piiriin ei ole tarkoituksenmukaista, sillä alueisiin ei liity asemakaavallista ohjaus-

tarvetta. 

 

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 

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  17.11.2014 Kausalan Läntisen alueen asemakaavoituksen käynnistämi-

sestä. Käsillä oleva alue sisältyy päätöksen tarkoittamaan alueeseen. Läntisen alueen asemakaa-

va hyväksyttiin valtuustossa 4.2.2016, mutta käsillä olevan alueen kaavan kumoamista ei silloin 

hyväksytty mm. sen johdosta, että alueen maanomistaja esitti viime tingassa alueen kaavaratkai-

sun uudelleen pohdintaa. 

 

4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 

Asemakaavan kumoamista koskeva luonnos pidettiin nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista 

varten (MRA 30§)  27.10. 27.11.2017 välisen ajan. Yhtään mielipidettä ei jätetty. Lausunnon 

antoivat: Rakennuslautakunta, Koulutuslautakunta, ELY-keskus, ja Museovirasto. Lausunnoissa 

ei esitetty huomautettavaa 

 

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

välisen ajan.  

 

4.4 Kumoamisen tavoitteet 

 

Kumottava asemakaava-alue on maaseutumaista metsätalousaluetta, joka liittyy saman tyyppi-

seen asemakaavoittamattomaan alueeseen. Laajojen maa- ja metsätalousalueiden sisällyttäminen 

asemakaavan piiriin ei ole tarkoituksenmukaista, sillä alueisiin ei liity asemakaavallista ohjaus-

tarvetta. 

 

5. ASEMAKAAVAN KUMOAMISEN KUVAUS JA VAIKUTUKSET 

 

Asemakaavan kumoaminen koskee osaa kortteleista 227 ja 228, maa- ja metsätalousaluetta 

(mmv) ja katualuetta (Anttilantie). 

 

Kumottavan alueen pinta-alat: 

Maankäyttö   Pinta-ala ha 

Korttelialue AO    0,2500 

Katu    0,4800 

Maa- ja metsätalousalue MMV 7,0790 

Yhteensä   7,8090 
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Kumottavat korttelialueet (AO) ovat rakentamattomia.  

 

Voimassa olevassa asemakaavassa kumottavalle  alueelle ja asemakaavan muutosalueelle on 

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

1377 m
2
. Asemakaavan muutoksella alueelle on osoitettu 5 uutta rakennuspaikkaa (yhteensä 

10478 m
2
), joiden keskimääräinen koko on 2095 m

2
. Voimassa olevaan asemakaavaan verrattu-

na korttelialueen pinta-ala siis kasvaa n. 838 m
2
, mutta rakennuspaikkojen lukumäärä vähenee 2 

rakennuspaikkaa.  

 

 

KARTTAAKO OY   

 

 

Pertti Hartikainen 

dipl. ins. 

 

Liitteet 

1. Seurantalomake 

 

Erilliset asiakirjat 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 



Asemakaavan seurantalomake    Liite 1 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 142 Iitti Täyttämispvm 04.12.2017 

Kaavan nimi Kuusikallio kumoaminen 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 17.11.2014 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus   
  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 7,8090 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]   

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 7,8090 

  
  

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä -7,8090 -100,0     -7,8090 -625 

A yhteensä -0,2500 3,2     -0,2500 -625 

L yhteensä -0,4800 6,1     -0,4800   

M yhteensä -7,0790 90,7     -7,0790   

 

Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä -7,8090 -100,0     -7,8090 -625 

A yhteensä -0,2500 3,2     -0,2500 -625 

AO -0,2500 100,0     -0,2500 -625 

L yhteensä -0,4800 6,1     -0,4800   

Kadut -0,4800 100,0     -0,4800   

M yhteensä -7,0790 90,7     -7,0790   

M -7,0790 100,0     -7,0790   
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