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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Kaava-alueen sijainti 
 
Suunnittelualue sijaitsee rautatien eteläpuolella. Siihen sisältyy Kaivomäen, Kansanmäen ja 
Pentinmäen tienoo.  

 
 
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi 
Kausalan Eteläinen osa-alue, Kaivomäki, Kansanmäki ja Pentinmäki. 
 
Kaavan tarkoitus 
Voimassa oleva asemakaava on osin vanhentunut. Sen uudistamisen suuntaviivat on osoitettu v. 
2011 hyväksytyssä yleiskaavassa. Asemakaavaan sisältyy mm. seuraavia puuttei-
ta/muutostarpeita: 
 Asemakaava on osin pahasti vanhentunut ja on laajoilla alueilla jäänyt toteutumatta. 
 Toteutumattomia asuntoaluevarauksia on tarpeen kumota niiden vanhentuneisuuden perus-

teella. 
 Liikenne- ja puistoalueita on tarpeen tarkistaa vastaamaan todellista tarvetta. 
 Asemakaava on perusteltua kumota sellaisilla  suunnittelualueen reuna-alueilla, jotka voi-

massa olevassa asemakaavassa on varattu pääosin maa- ja metsätalousalueiksi. 
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2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
 Kunnanhallitus päätti 21.5.2007 Kausalan asemakaavan ajantasaistamisesta 7 vaiheessa.  
 Kunnanhallitus päätti  16.5.2016 alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä. 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut yleisesti nähtävän 16.6. - 15.7.2016. 
 Kaavoitustoimikunta käsitteli  asemakaavaluonnoksen 12.12.2016 ja päätti sen nähtäville 

asettamisesta MRA 30 §:n mukaisesti. 
 Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävänä (MRA 30§) 2.1. - 29.1.2017 välisen ajan.  
 Asemakaavaehdotus pidettiin  MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 27.10. - 27.11.2017 väli-

sen ajan ja tiedottamisvirheen (ulkopaikkakuntalaiset) seurauksena uudelleen 5.2. - 6.3.2018.  
 
2.2 Asemakaava 
 
2.21 Korttelialueet 
 
Asuntoalueet 
 
Kaava-alue on pääpiirteissään voimassa olevan asemakaavan mukaisessa käytössä. Toteutumat-
tomia asuinrakennusten (AO) rakennuspaikkoja on 51 ja ne ovat yleensä voimassa olevan ase-
makaavan mukaista korttelialuetta. Eniten toteutumattomia AO-rakennuspaikkoja sijaitsee Pen-
tinmäen alueella (28 rp) ja Kansanmäessä Rillakujan alueella (8 rp).  
 
Yhtä aikaa käsillä olevan kaavamuutoksen kanssa kumotaan laaja toteutumaton AO-alue (58 
rakennuspaikkaa) sahan ja Kansanmäen väliseltä alueelta. 
 
Asuntoalueiden täydennysrakentamista koskevat oleelliset muutokset nykytilanteeseen on osoi-
tettu liitteissä 1a-1c. 
 
Rakennusoikeudet ovat pääpiirteissään voimassa olevan asemakaavan mukaiset. Niitä on yhte-
näistetty. Kansanmäen väljällä jälleenrakennuskauden alueella vallitseva rakennusoikeus on 15 
% rakennuspaikan pinta-alasta (e=0,15) ja muualla rakentamistehokkuus on pääsääntöisesti 
e=0,20.  
 
Olemassa oleva kerrostalo Sahatien varressa (K 621) on osoitettu edelleen tähän tarkoitukseen. 
Rakennusoikeus (e=0,40), kerrosluku (kaksi ja puoli)  sekä rakennusala ovat nykytilanteen mu-
kaiset. 
 
Teollisuus ja varastorakennusten alueet 
 
Teollisuus- ja varastokäytössä olevat alueet on osoitettu edelleen tähän käyttöön. Asutuksen 
sisällä olevat alueet (korttelit 604 ja 620) on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi, 
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Alueelle ei saa sijoitta 
laitosta, joka  ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa asutusta häiritsevää melua, tärinää tai ilman 
pilaantumista. Rakentamistehokkuus on voimassa olevan kaavan mukaisesti e=0,40 ja enim-
mäiskerrosluku kaksi. 
 
Sahan tienoolla teollisuusalueet on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi 
(T). Rakennusoikeus myötäilee voimassa olevan kaavan rakennusoikeutta rakentamistehokkuu-
della e=0,40-0,60. Asutusta vastaan suojaviheralueeksi jätetty sahan alueen osa on osoitettu suo-
javiheralueeksi (EV), kun se voimassa olevassa kaavassa on suojaviheralueena kehitettävää kort-
telialuetta. 
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Toimitilarakennusten korttelialue 
 
Entisen meijerin ympäristön puistomainen alue (korttelit 608 ja 609) on varattu toimitilaraken-
nusten korttelialueeksi (KTY). Entinen meijeri on suojeltu ulkoasun osalta (sr). Alueelle voidaan 
rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastora-
kennuksia tai niiden yhdistelmiä. Toimitilarakennusten korttelialueelle voi sijoittua myös palve-
lun toimitiloja, jos ne luonteeltaan sopivat muun toiminnan yhteyteen. Rakentamistehokkuus on 
e=0,40 ja enimmäiskerrosluku kaksi. 
 
Palvelurakennusten korttelialue 
 
Asemarakennuksen ja viereisen makasiinin alue on osoitettu palvelurakennusten korttelialueek-
si, jossa ympäristö säilytetään (P/s). Rakentamisessa on otettava huomioon, että alue on kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävä rautatien asema-alue. Olevan asunnon saa säilyttää. Rakennukset on 
suojeltu ulkoasun osalta kaavamerkinnällä sr. Valtio (Senaatti-kiinteistöt) on hiljattain myynyt 
rakennukset sekä niiden kohdalla olevaan maa-alueen yksityiselle yritykselle. Kaavaratkaisun 
tarkoitus on turvata rakennusten säilyminen ja sitä edistävä ympäristöön soveltuva käyttö. 
 
2.22 Liikenneratkaisut 
 
Rautatien alue 
 
Rautatien alueeksi (LR) on osoitettu rautatiealueeksi lunastettu alue seuraavin poikkeuksin: 
 Asemarakennuksen alue on osoitettu P/s-alueesi. Valtio (Senaatti-kiinteistöt) on hiljattain 

myynyt alueen yksityiselle yritykselle. 
 Kortteli 614 on entistä rautatiealuetta, jonka valtio (Senaatti-kiinteistöt) on hiljattain myynyt 

yksityiselle yritykselle. 
 Lunastettua rautatiealuetta on kavenne aseman ja korttelin 614 välillä n. 9 m. Tämä alue on 

osoitettu katualueeksi siinä tarkoituksessa, että siihen (Sahatien viereen) voidaan sijoittaa 
ajoradasta erillään oleva kevyen liikenteen väylä. 

 
Aseman kohdalle on osoitettu eritasoristeys (e) olemassa olevan kevyen liikenteen alikulkutun-
nelin kohdalle. Sampolantien Ja Iitintien kohdalle on osoitettu eritasoristeys (e) olemassa olevan 
tilanteen mukaisesti ajoneuvoja ja kevyttä liikennettä varten. 
 
Rautatien alueelle on osoitettu rautatiealueen osa, jonka kohdalla on tarve rakentaa melusuoja 
asutusta vastaan. Merkintä perustuu Rataympäristöselvityksen ehdotettuun meluntorjuntaan 
(kohta 3.139). 
 
Maantien alue 
 
Iitintie ja Haapakimolantie on osoitettu maantien alueeksi (LT). Iitintien LT-varaus on lunaste-
tun tiealueen mukainen. Haapakimolantietä on lunastettuun tiealueeseen nähden levennetty tien 
itäpuolella n. 5 m siinä tarkoituksessa, että siihen voidaan sijoittaa erillinen kevyen liikenteen 
väylä. 
 
Kadut ja kevyen liikenteen yhteydet 
 
Kaavaratkaisu perustuu pääosin olemassa olevaan tieverkkoon. Vielä rakentamattomia katuva-
rauksia ovat osa seuraavista teistä: Tuottajantie, Rinnustintie, Purotie, Tapiontie ja Pentinrinne. 
 
Rautatien rajoittaa kevyen liikenteen yhteyksiä kaava-alueen ja rautatien pohjoispuolisen alueen 
välillä. Pääosa Kausalan asutuksesta sekä taajaman palvelut sijaitsevat rautatien pohjoispuolella.  



    6
  

 
Olemassa olevia rautatien eritasoristeyksiä kevyttä liikennettä varten on kolme: 
 Sampolantie (rautatien ylittävä silta ajoneuvoille ja kevytliikenteelle) 
 Rautatieasema (rautatien alikulkutunneli kevytliikenteelle) 
 Iitintie (rautatien alikulku ajoneuvoille ja kevytliikenteelle). 
 
Tärkeitä puuttuvia kevyen liikenteen yhteystarpeita, joihin kaavassa on varauduttu, ovat: 
 Haapakimolantien varsi Pentinmäestä Iitintielle. 
 Suora yhteys Kansanmäestä rautatieaseman alikulkutunneliin.  
 Sahatie-Vieteritie, tiellä raskasta liikennettä, yhteystarve rautatien alikulkutunneliin. 
 
Pentinmäestä puuttuu luonteva suora yhteys Kausalan keskustan palveluihin. Sen seurauksena 
Kausalan keskustaan oikaistaan Kurvinkujan kautta kulkevaa ja radan ylittävää turvatonta reittiä. 
Vahva polku osoittaa, että kulun esteeksi rakennettu aita kierretään. Radan alittavan alikulku-
tunnelin rakentaminen on tiettävästi niin kallis ratkaisu, että se ei ole realistinen.  
 
2.23 Viheralueet  
 
Asuntoalueiden sisäiset virkistysalueet (VL) säilyvät pääpiirteissään voimassa olevan asema-
kaavan mukaisina, mutta rautatien ja Iitintien melualueelle sijoittuvat virkistysalueet on muutet-
tu suojaviheralueeksi (EV).  
Kansanmäkeen on osoitettu leikkipuisto (VK) tässä käytössä olevalle alueelle. 
 
2.24 Suojelu ja rakennetun ympäristön vaaliminen 
 
Entisen rautatieaseman alue on osoitettu merkinnällä Palvelurakennusten korttelialue, jossa ym-
päristö säilytetään (P/s). Rakentamisessa on otettava huomioon, että alue on kulttuurihistorialli-
sesti merkittävä rautatien asema-alue.  
 
Säilytettävän ympäristön AO/s-merkinnällä on yleiskaavan mukaisesti osoitettu yhtenäistä asu-
tustoiminnan tai jälleenrakennuskauden asutusta: Kansanmäessä kortteli 602, osa kortteleista 
603 ja 606, sekä Kaivomäessä kortteli 622 ja osa kortteleista 619 ja 621. Rakentaminen tulee 
tyylin ja mittasuhteiden osalta sovittaa alueen rakennuskantaan. Rakennuksen pääasiallinen jul-
kisivun materiaali on peittomaalattu lauta tai rappaus. 
 
Suojeltavan rakennuksen (sr) merkinnällä on osoitettu: 
 rautatieasema ja sen makasiini 
 entinen meijeri (K 608). 
 
Säilyttämistä ja suojelua koskevat merkinnät perustuvat yleiskaavaan sekä sen pohjana olevaan 
Iitin Kirkonkylän – Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitykseen.  
 
2.25 Tekninen huolto 
 
Rakennetut alueet ovat lähes kauttaaltaan vedenjakelun ja viemäröinnin piirissä, mutta täyden-
nysrakentaminen edellyttää vesihuoltoverkon sekä katujen rakentamista ennen muuta seuraavilla 
katuosuuksilla: Pentinrinne, Pentinmäentie, Purotie, Tapiontie, Tuottajantie, Rinnustientie. 
 
Kevyen liikenteen verkon täydentäminen edellyttää investointeja ennen muuta seuraavilla 
osuuksilla (kohta 5.424): 
 Haapakimolantien varsi Pentinmäestä Iitintielle. 
 Suora yhteys Kansanmäestä rautatieaseman alikulkutunneliin.  
 Sahatie ja Vieteritie. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.11 Alueen yleiskuvaus 
 
Rautatien tuntumassa on teollisuusaluetta. Muu osa rakennetusta alueesta on pääosin väljää 
omakotitaloasutusta, joka on muodostunut pääosin sodan jälkeisen asutustoiminnan ja sitä täy-
dentävän nuoremman omakotirakentamisen tuloksena. Kausalan palvelut sijaitsevat rautatien 
pohjoispuolella.  Rautatie rajoittaa niiden saavutettavuutta. Rautatie aiheuttaa melu- ja tä-
rinähaittaa. 

  
 
3.12 Luonnonympäristö ja pohjavesi 
 
3.131  Luonnonympäristö 
 
Kaavoitusta varten on laadittu luonnonoloja koskevia selvitys (Kausalan Eteläisen alueen luon-
to- ja maisemaselvitys 2014-2016. Karttaako Oy/Mikko Siitonen). Selvitys koskee myös sitä 
aluetta, jossa asemakaava kumotaan yhtä aikaa asemakaavamuutoksen kanssa. 
 
Alueelta ei tavattu luonnonsuojelullisesti merkittäviä luontokohteita tai suojeluarvojen kannalta 
erityisen merkittävää lajistoa. Myös maisemallisesti alue on pääosin vähämerkityksinen. 
 
Entuudestaan Pentimäen länsi- ja itäpuolelta tiedetään useita uhanalaisen liito-oravan (Pteromys 
volans) pesimäreviirejä. Ne kuitenkin sijoittuvat alueelle, josta kaava on tarkoitus kumota. 
 
Entisten ja nykyisten viljelysmaiden maaperä on pääasiassa savea. Savikosta kohoaa hieno-
ainesmoreeneista muodostuneita, usein kallioytimisiä kumpareita, joille asutus on perinteisesti 
sijoittunut (Kaivo-, Kansan- ja Pentinmäki). Kumpareiden välisissä painanteissa on aiemmin 
ollut ohutturpeisia soita, mutta kauan sitten tehtyjen kuivatusten tuloksena turvemaat ovat hu-
venneet vähiin. Maasto on koko alueella melko tasaista tai korkeintaan loivasti kumpuilevaa. 
Kansanmäen lakialue nousee noin 15 metriä savitasankojen yläpuolelle.  
 
Alueen metsät ovat pääasiassa tuoreita ja lehtomaisia, usein hieman soistuneita kankaita. Alueel-
la esiintyy myös savikkomaille tyypillistä, mutta pellon raivauksen myötä harvinaiseksi käynyttä 
talvikkityypin metsää. Kosteaa lehtoa tapaa pienialaisesti ojien ympäristöissä ja peltojen reuna-
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milla. Huomattava osa metsämaasta on ollut ohutturpeista korpea, ilmeisesti mustikka- ja ruo-
hokangas-korpea. Jokunen laikku on ollut korpirämettä, ehkä myös mustikkakorpea. Näistä sois-
ta on hyvin vähän jäljellä ja niiden tilalla on nyt ojitettuja kivennäismaita. Maaperä näillä alueil-
la, esimerkiksi Voiminojan ja Pentinpuron ympäristöissä on usein savi tai hiesu.  
 
Alueen metsien puusto on tyypillisesti joko varttunutta kuusikkoa tai sekapuustoisia taimikoita 
ja hakkuuaukkoja. Vanhan asutuksen lomaan jääneillä rakentamattomilla paikoilla esiintyy usein 
eräänlaista kulttuurivaikutteista lehtoa, jossa puutarhakarkulaisten osuus lajistossa voi olla mer-
kittävä. Viimeksi mainittujen valtapuina kasvavat koivu, haapa ja raita, joskus myös harmaalep-
pä ja vaahtera. Selvitysalueeseen sisältyy myös metsittyviä ja metsitettyjä peltoja, valtapuuna 
yleensä koivu. Viljeltyä peltoa on Kansanmäen ja Pentinmäen välisellä alueella. 
 
Harvinaista, vaateliasta tai muuten kiinnostavaa kasvilajistoa ei selvitysalueelta tavattu. Linnus-
to edustaa tavanomaista rehevien talousmetsien, viljelysseutujen ja väljästi rakennetun asutuksen 
lajistoa.  
 
3.132 Pohjavesi 
 
Alue ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. 
 
3.13 Rakennettu ympäristö 
 
3.131 Väestö, työpaikat ja palvelut 
 
Kausalan asukasluku on noin 4000 asukasta. Sahalla on n. 15 työpaikkaa. 
 
Rautatien taajamaa jakava vaikutus on merkittävä. Kausalan keskeiset kaupalliset palvelut ja 
hallintopalvelut sijaitsevat rautatien pohjoispuolella, jonne on kevyen liikenteen yhteys Iitintien, 
rautatieaseman ja Sampolantien kohdalta.  
 
3.132 Rakennettu kulttuuriympäristö 
 
Peruskartta vuodelta 1964 osoittaa, että nykyinen asutusrakenne perustuu silloiseen tilanteeseen. 
Myöhemmin on rakennttu Iitintie ja Haapakimontie on käännetty liittymään siihen.  Pentimäestä 
oli vielä keskustaan suora yhteys, jota nykyisin käytetään kevyen liikenteen vaarallisena radan 
ylittävänä oikotienä. 
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Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaavoitus nojautuu seuraaviin selvityksiin, joita kaavan 
laatija on täydentänyt mm. valokuva-aineistolla ja täydentävällä tekstillä. 
 
1.  Iitin Kirkonkylän- Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitys, Lahden ammattikor-
keakoulu, 2009-2010.  
2. Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008, K-S ympäristökeskus, Sirpa Törrönen.  
 
Ote osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvityksen yhteenvetokartasta 

 
Käsillä olevan kaava-alueen arvokkaat 
ympäristöt (ote laajemman alueen kar-
tasta: Kausala-Kirkonkylän arvokkaat 
ympäristöt. 
 
 
 
 

 
8  Rautatieaseman alue 
 
Vanha asemarakennus sekä tien vastakkaisella puolella sijaitseva Veerala ovat arkkitehtonisesti 
arvokkaita. Rautatieasema ja sen lähiympäristöön kuuluvat rakennukset muodostavat merkittä-
vän kokonaisuuden. Kausalan asemarakennus on Pietarin radan alkuperäisiä asemia, ja se on 
valmistunut viimeistään radan käyttöönoton myötä vuonna 1870. Rakennusta jatkettiin jo vuon-
na 1873. Vuosina 1900 ja 1921 valmistuivat laajennukset. Laajennusten myötä aseman alkupe-
räinen ilme on muuttunut täysin, mutta tyylillisesti se muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. 
 

 Ote yleiskaavan rakennuskulttuuriselvityksen kartasta 
 

 
 
Asema ja makasiini v.2016. Vasemmalla taustalla Veerala 
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9 Sahatien teollisuusalue 
 
Sahan alue 7/2015.               Kuva: C Vastavalo.fi 

 
 

 Ote yleiskaavan rakennuskulttuuriselvityksen kartasta 
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Näkymiä Sahatieltä 

 
 

 
Radanvarren makasiinit ovat aiemmin sisältyneet rautatiealueeseen. Näkymä  Sampolantieltä rautatielle. 

 
 
10 Kaivomäki 
 
Pääosa Kaivomäen rakennuskannasta on 1930- 1950-luvuilta (kohdan 3.132 peruskartta) 
K 621/2  K 622/3              K 622/1-2 

Sampolantien ja Halmekarinkujan välistä 1940-1950-luvun jälleenrakennuskauden asutusta (K619) 
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14  Kansanmäki 

  
 
Kansanmäen pientaloalue on syntynyt jälleenrakennuskauden asutustoiminnan tuloksena pää-
osin 1950- luvulla. Osa alueesta on säilynyt yhtenäisesti rakennettuna alueena ja muodostaa vaa-
limisen arvoisen kokonaisuuden.  Kohde 50 ei poikkea muusta sen ajan rakennuskannasta. Sitä 
voi luonnehtia tyypilliseksi jälleenrakennuskauden kohteeksi.  

 
Näkymä Kansantieltä.  
Kansanmäen alueella rakennukset kätkeytyvät yleensä 
suurten rakennuspaikkojen puustoiseen ympäristöön. 
 
 
 
 
 
 

Meijeri 
Meijerin ja aseman tienoo 7/2015.  Taustalla K604 verstasrakennus            Kuva: C Vastavalo.fi 

 
 
Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008, K-S ympäristökeskus, Sirpa Törrönen.  
Selvitykseen ei sisälly kohteen kuvausta ja arviointia  
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Kaavan laatijan selvitykset ja arvio: Meijeri on rakennettu 1930-luvulla ja lopettanut toimintansa 
80-luvun lopulla. Siipiosa, jossa asuntoja, on rakennettu 1950-luvun alussa. Rakennus on funk-
tionalistisen tyylin hyvin säilynyt ja edustava esimerkki 1930- luvun meijerirakennuksesta. 
 
3.133 Muu yritystoiminnan rakennuskanta ja maankäyttö 
 
Varastorakennus ja pienjäteasema (K611) 

  
Verstasrakennus (K604) 

  
Puusepäntehdas (K620) 

  
 
3.134 Muut asuntoalueet 
 
Pentinmäen asuntoalue on saanut alkunsa sodan jälkeisen asutustoiminnan tuloksena 1950-
luvulla (kohdan 3.132 kartta). Myöhemmin sitä on laajennettu ja täydennysrakennettu. 
K704 
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Purotie, K703 

 
Pentinrinteen uutta asutusta, K701 

 
 
3.135 Tieverkko ja liikenneympäristö 
 
Iitintie ja Haapakimolantie ovat yleiskaavan tieluokituksen perusteella seututieluokan teitä. 
Muut kaava-alueen tiet ovat liikenteellisen merkityksen perusteella katuja.  
 
Rautatie rajoittaa kevyen liikenteen yhteyksiä kaava-alueen ja rautatien pohjoispuolisen alueen 
välillä. Pääosa Kausalan asutuksesta sekä taajaman palvelut sijaitsevat rautatien pohjoispuolella.  
 
Olemassa olevia rautatien eritasoristeyksiä kevyttä liikennettä varten on kolme: 
 Rautatieasema (rautatien alikulkutunneli kevytliikenteelle) 
 Sampolantie (rautatien ylittävä silta ajoneuvoille ja kevytliikenteelle) 
 Iitintie (rautatien alikulku ajoneuvoille ja kevytliikenteelle). 
 
3.136 Rautatie 
 
Aseman kohdalla on kevyen liikenteen alikulkutunneli ja melusuojaus rautatien pohjoispuolella 

  
Ajoneuvojen eritasoristeyksiä on kaksi: Sampolantien ylikulkusilta ja Iitintie alikulkutunneli.  
Sampolantie ylittää rautatien ja Sahatien jatkeen 
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Rautatien melusuojaus on toteutettu vain rautatien pohjoispuolelle (kuvassa meluaita) 

 
Sahakujan kohdalla korttelissa 623 rautatien meluhaitta on merkittävä puuttuvan melusuojauksen vuoksi 

 
 
3.137 Muinaisjäännökset 
 
Alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. Ote muinaisjäännösrekisteristä 30.11.2016. 

 
Museovirasto on OAS:sta antamassaan lausunnossa todennut seuraavaa: Kaavamuutos- ja ku-
moamisalueilta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännök-
siä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Alueen topografian tai historiallisen kartta-aineiston 
perusteella ei ole luultavaa, että alueella olisi niitä. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta 
arkeologiseen kulttuuriperintöön 
 
3.138 Tekninen huolto 
 
Alue on vedenjakelun ja viemäröinnin piirissä. 
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Alueen läpi kulkee 20 kV:n sähkölinjoja. KSS Verkko Oy on luonnosvaiheen lausunnossaan 
todennut seuraavaa: Kausalan taajaman sähköverkon saneerausohjelmassa on koko kaavamuu-
toksen alaisen alueen sekä 20kV että 0,4kV verkosto tarkoitus maakaapeloida projektivaiheessa 
3. Tämän vaiheen toteutusaikatauluksi on asetettu suunnittelun osalta 2018 - 2019, ja toteutuk-
sen 2019 - 2020. 
 
3.139 Ympäristön häiriötekijät 
 
Iitintien nykyinen liikennemäärä on n. 2415 ajoneuvoa/vrk ja  Haapakimolantien liikenne on 
564 ajoneuvoa/vrk. 
 
Iitintien melu 

 
Lähde: Valtatien 12 yleissuunnitteluun liittyvät meluselvitykset, 
2015.  
 
 
 
 
 
Iitintien ennustettu päivämelu v. 20130 
 

 
 
Rautatien melu 
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Rautatien tärinä  
 
Kouvolan seudun Rataympäristöselvityksen (2007) ensimmäisessä vaiheessa tehtyjen kyselytut-
kimusten perusteella tärinästä kärsitään eniten Kausalan eteläosissa. Tärinä häiritsi pääosaa ky-
selyyn vastanneista niissä rakennuksissa, jotka sijaitsivat alle 200 metrin etäisyydellä radasta.  
 
Ratahallintokeskuksen tärinäselvityksen mukainen tärinäalue 

 
 
Sahan alue 
 
Saha aiheuttaa jossakin määrin meluhaittaa mm. tukkien käsittelyn seurauksena.  Haitan rajoit-
tamiseksi sahan alueen länsilaitaan on jätetty puustoinen suoja-alue, jonka merkitystä melues-
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teenä lisää sahan alueen ja suoja-alueen välinen korkeusero. Se on muodostunut sahan alueen 
tasoittamisen/kaivamisen seurauksena. 
 
Suoja-alueen vallia sahan länsilaidalla 

  
 
3.14 Maanomistus 
 
Korttelialueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Kunnan maat on osoitettu vihreällä.  

 
 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.21 Maakuntakaava 
 
Maakuntakaava ei ole voimassa käsillä olevalla alueella, jossa on oikeusvaikutteinen yleiskaava. 

 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 28.5.2008 Kymen-
laakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt -
nimisen maakuntakaavan. Maakuntakaavassa alue on 
osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Iitintie-
Haapakimolante on seututieluokan tie (st) 
 
 
 
 

Ympäristöministeriö vahvisti 26.11.2014 Ky-
menlaakson maakuntakaavan, kauppa ja meri-
alue. Kaavassa on osoitettu ylimaakunnallinen 
pyöräilyreitti (ruskea pisteviiva) Koulukatu-
Sampolantie,  
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Maakuntakaavojen yhdistelmä 

 
 
3.22 Yleiskaava 
 
Kirkonkylä-Kausalan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 25.1.2011.  
 
Yleiskaavassa on osoitettu seuraavia varauksia ja merkintöjä: Asuntoalue (A), pientalovaltainen 
asuntoalue (AP), pientalovaltainen asuntoalue, jolle saa sijoittaa asumiseen liittyviä, ympäristöl-
le ja asumiselle melua tai muuta häiriötä aiheuttamattomia yritystiloja (AP-1), työpaikka-alue 
(TP), suojaviheralue (EV), maa- ja metsätalousalue (MU). Kulttuurihistorian kannalta arvokkaat 
alueet on osoitettu sk-rajauksella (punainen katkoviiva) ja kohteet punaisella neliöllä (sk). Pää-
teiden varteen on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve (musta palloviiva). Alueen läpi on 
osoitettu taajaman sisäinen ulkoilun yhteystarve, jonka sijainti on ohjeellinen (vihreä palloviiva). 
Kaava osoittaa kortteleiden sisäisiä viheralueita (vp) ja suojaviheralueita (ev-1).  Rautatien vie-
reen on osoitettu meluntorjunnan tarve. Iitintien ja Haapakimolantien tieluokka on seutu-
tie/pääkatu. Sampolantien tieluokka on yhdystie/kokoojakatu. 
 

 
 
3.23 Asemakaava 
 
Tarkemmassa mittakaavassa voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmä on nähtävissä inter-
netsovelluksessa osoitteessa http://iitti.karttatiimi.fi/ 
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Voimassa oleva asemakaava, itäosa 

 
 
Voimassa oleva asemakaava, länsiosa.  

 
 
3.24 Rakennusjärjestys 
 
Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan v. 2011. 
 
3.25 Pohjakartta 
 
Kunta ylläpitää pohjakarttaa. Kaavamuutosalueen osalta pohjakartta on tarkastettu ajan tasalle v. 
2016. Iitin kunnan paikkatietoinsinööri on hyväksynyt kartan 16.3.2017. 
 
3.26 Laaditut suunnitelmat 
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Asemakaavoituksen pohjaksi on olemassa seuraavia suunnitelmia: 
 Kausalan-Kirkonkylän osayleiskaava 
 Kouvolan seudun rataympäristöselvitys, Nykytila, Ratahallintokeskus/Sito Oy, 4/2007 
 Kouvolan seudun rataympäristöselvitys, Toimenpideohjelma, Ratahallintokeskus/Sito Oy, 

9/2007. 
 Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008. 
 Iitin Kirkonkylän- Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitys, Lahden ammattikor-

keakoulu, 2009-2010.  
 Tärinän vaikutusalueen laajuuden kartoitus, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 13.10.2000 
 
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Voimassa oleva asemakaava on vanhentunut. Useana palasena tehty asemakaava siirretään uu-
delle pohjakartalle. Kaava sovitetaan toteutuneeseen tilanteen mukaiseksi ja  kaava ajanmukais-
tetaan merkinnöiltään ja määräyksiltään. Yhtä aikaa käsillä olevan kaavamuutoksen kanssa ku-
motaan laaja toteutumaton ja kaavaratkaisultaan vanhentunut AO-alue (58 rakennuspaikkaa) 
sahan ja Kansanmäen väliseltä alueelta. 
 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

 
Kunnanhallitus päätti  16.5.2016 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  16.5.2016  käsillä olevan alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä. 
 
4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut yleisesti nähtävän 16.6. - 15.7.2016.  
 
Kaavoitustoimikunta käsitteli  asemakaavaluonnoksen 12.12.2016 ja päätti sen nähtäville aset-
tamisesta MRA 30 §:n mukaisesti. 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30§)   
2.1. - 29.1.2017 välisen ajan ja siitä pyydettiin lausunnot. Kaavan laatija on laatinut 3.3.2017 
päivätyn yhteenvedon ja antanut vastineen lausuntoihin ja mielipiteisiin (selostuksen erilliset 
asiakirjat). Vastine on hyväksytty kaavoitustoimikunnassa 13.3.2017. 
 
Asemakaavaehdotus pidettiin  MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 27.10 - 27.11.2017 välisen 
ajan ja tiedottamisvirheen (ulkopaikkakuntalaiset) seurauksena uudelleen 5.2. - 6.3.2018.  Yh-
tään muistutusta ei jätetty. Lausunnon antoivat: Rakennuslautakunta, Kymenlaakson museo, 
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ELY-keskus, Museovirasto ja Liikennevirasto. Liikenneviraston lausunnossa esitettiin korjausta 
radan meluntorjuntaa koskevaan kaavamääräykseen. Lausunnon perusteella meluntorjuntaan 
velvoittava kaavamääräys korjattiin meluntorjuntatarvetta osoittavaksi määräykseksi.  Muissa 
lausunnoissa ei esitetty huomautettavaa. Kaavan laatija on antanut lausuntoja koskevan 
15.3.2018 päivätyn yhteenvedon ja oman vastineensa.  
 
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. 

 
4.42 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet 
 
Yleiskaavan asettamat tavoitteet 
 
Yleiskaava  osoittaa alueen kehittämisen keskeiset tavoitteet  (kohta 3.22). 
 
4.43 Työn käynnistysvaiheen tavoitteet 
 
Voimassa oleva asemakaava on osin vanhentunut. Sen uudistamisen suuntaviivat on osoitettu v. 
2011 hyväksytyssä yleiskaavassa. Asemakaavaan sisältyy mm. seuraavia puuttei-
ta/muutostarpeita: 
 Asemakaava on osin pahasti vanhentunut ja on laajoilla alueilla jäänyt toteutumatta. 
 Toteutumattomia asuntoaluevarauksia on tarpeen kumota niiden vanhentuneisuuden perus-

teella. 
 Liikenne- ja puistoalueita on tarpeen tarkistaa vastaamaan todellista tarvetta. 
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 Asemakaava lienee perusteltua kumota sellaisilla  suunnittelualueen reuna-alueilla, jotka 
voimassa olevassa asemakaavassa on varattu pääosin maa- ja metsätalousalueiksi. 

 
4.44 Tutkitut vaihtoehdot 
 
Alue on jo pääosin rakennettu, minkä seurauksena luontevia rakenteellisia vaihtoehtoja ei muo-
dostu. Vaihtoehdot koskevat yksityiskohtia. 
 
 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne 
 
5.11 Mitoitus 
 
Kaava-alue on pääpiirteissään voimassa olevan asemakaavan mukaisessa käytössä. Toteutumat-
tomia asuinrakennusten (AO) rakennuspaikkoja on 51 ja ne ovat yleensä voimassa olevan ase-
makaavan mukaista korttelialuetta. Eniten toteutumattomia AO-rakennuspaikkoja sijaitsee Pen-
tinmäen alueella (28 rp) ja Kansanmäessä Rillakujan alueella (8 rp).  
 
Yhtä aikaa käsillä olevan kaavamuutoksen kanssa kumotaan laaja toteutumaton AO-alue (58 
rakennuspaikkaa) sahan ja Kansanmäen väliseltä alueelta. 
 
5.12 Palvelut 
 
Alueen asunnot ja työpaikat tukeutuvat palveluiden osalta Kausalan taajaman palveluihin, jotka 
sijaitsevat kaavamuutosalueen tuntumassa, mutta toisella puolella rautatietä. Etäisyys kaupalli-
siin palveluihin on n 1-1,5 km. Rautatie rajoittaa palveluiden saatavuutta. Kevyttä liikennettä 
varten on kolme rautatien eritasoristeystä ja ajoneuvoja varten kaksi eritasoristeystä (kohdat 
3.135 ja 3.136). 
 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Kaavalla suunniteltu rakentaminen on luonteeltaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen vä-
häistä täydentämistä.  
 
Rakennetun ympäristön kulttuuriarvot on otettu huomioon tehtyihin inventointeihin nojautuen.  
 
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 
 
5.3 Aluevaraukset  
 
5.31 Korttelialueet 
 
5.311 Asuntoalueet 
 
Pientalojen korttelialueet (AO) 
 
Kaava-alue on pääpiirteissään voimassa olevan asemakaavan mukaisessa käytössä. Toteutumat-
tomia asuinrakennusten (AO) rakennuspaikkoja on 51 ja ne ovat yleensä voimassa olevan ase-
makaavan mukaista korttelialuetta. Eniten toteutumattomia AO-rakennuspaikkoja sijaitsee Pen-
tinmäen alueella (28 rp) ja Kansanmäessä Rillakujan alueella (8 rp).  
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Yhtä aikaa käsillä olevan kaavamuutoksen kanssa kumotaan laaja toteutumaton AO-alue (58 
rakennuspaikkaa) sahan ja Kansanmäen väliseltä alueelta. 
 
Asuntoalueiden täydennysrakentamista koskevat oleelliset muutokset nykytilanteeseen on osoi-
tettu liitteissä 1a-1c. 
 
Rakennusoikeudet ovat pääpiirteissään voimassa olevan asemakaavan mukaiset. Niitä on yhte-
näistetty. Kansanmäen väljällä jälleenrakennuskauden alueella vallitseva rakennusoikeus on 
15% rakennuspaikan pinta-alasta (e=0,15) ja muualla rakentamistehokkuus on pääsääntöisesti 
e=0,20.  
 
Kerrostaloalue (AK) 
 
Olemassa oleva kerrostalo Sahatien varressa (K 621) on osoitettu edelleen tähän tarkoitukseen. 
Rakennusoikeus (e=0,40), kerrosluku (kaksi ja puoli)  sekä rakennusala ovat nykytilanteen mu-
kaiset. 
 
5.312 Teollisuus ja varastorakennusten alueet 
 
Teollisuus- ja varastokäytössä olevat alueet on osoitettu edelleen tähän käyttöön. 
 
Teollisuusalueet, joissa vaatimuksia toiminnan laadulle (TY) 
 
Asutuksen sisällä olevat alueet (korttelit 604 ja 620) on osoitettu teollisuusrakennusten kortteli-
alueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Alueelle ei saa 
sijoitta laitosta, joka  ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa asutusta häiritsevää melua, tärinää tai 
ilman pilaantumista. Rakentamistehokkuus on voimassa olevan kaavan mukaisesti e=0,40 ja 
enimmäiskerrosluku kaksi. 
 
Teollisuus- ja varastoalueet (T) 
 
Sahan tienoolla Sahatien varressa teollisuusalueet on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi (T). Rakennusoikeus myötäilee voimassa olevan kaavan rakennusoikeutta ra-
kentamistehokkuudella e=0,40-0,60.  
 
Asutusta vastaan suojaviheralueeksi jätetty sahan alueen osa on osoitettu suojaviheralueeksi 
(EV), kun se voimassa olevassa kaavassa on suojaviheralueena kehitettävää korttelialuetta. 
 
5.313 Toimitilarakennusten korttelialue 
 
Entisen meijerin ympäristön puistomainen alue (korttelit 608 ja 609) on varattu toimitilaraken-
nusten korttelialueeksi (KTY). Entinen meijeri on suojeltu ulkoasun osalta (sr). Alueelle voidaan 
rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastora-
kennuksia tai niiden yhdistelmiä. Toimitilarakennusten korttelialueelle voi sijoittua myös palve-
lun toimitiloja, jos ne luonteeltaan sopivat muun toiminnan yhteyteen. Rakentamistehokkuus on 
e=0,40 ja enimmäiskerrosluku kaksi. 
 
5.314 Palvelurakennusten korttelialue 
 
Asemarakennuksen ja viereisen makasiinin alue on osoitettu palvelurakennusten korttelialueek-
si, jossa ympäristö säilytetään (P/s). Rakentamisessa on otettava huomioon, että alue on kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävä rautatien asema-alue. Olemassa olevan asunnon saa säilyttää. Ra-
kennukset on suojeltu ulkoasun osalta kaavamerkinnällä sr. Valtio (Senaatti-kiinteistöt) on hil-
jattain myynyt rakennukset sekä niiden kohdalla olevaan maa-alueen yksityiselle yritykselle. 
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Kaavaratkaisun tarkoitus on turvata rakennusten säilyminen ja sitä edistävä ympäristöön sovel-
tuva käyttö. 
 
5.32 Erityisalueet 
 
Kahden olemassa olevan muuntajan alueelle on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevi-
en rakennusten ja laitosten alue puistomuuntamoa varten (ET-3). 
 
Pienjäteasemalle (ET-4) on osoitettu nykyinen alue. 
 
Sahan alueen länsilaitaan on asutusta vastaan osoitettu suojaviheralue (EV).  
 
Rautatien ja Iitintien melualueelle sijoittuvat viheralueet on osoitettu suojaviheralueeksi (EV), 
kun ne voimassa olevassa kaavassa ovat virkistysaluetta. 
 
Polvikujan suojaviheralueelle on osoitettu varaus uuttaa puistomuuntamoa varten (pm).  
 
5.33 Virkistysalueet 
 
Asuntoalueiden sisäiset virkistysalueet (VL) säilyvät pääpiirteissään voimassa olevan asema-
kaavan mukaisina, mutta rautatien ja Iitintien melualueelle sijoittuvat virkistysalueet on muutet-
tu suojaviheralueeksi (EV).  
 
Kansanmäkeen on osoitettu leikkipuisto (VK) tässä käytössä olevalle alueelle. 
 
Pieniä leikkipuistoja voi lisäksi sijoittua kaavan mukaisille lähivirkistysalueille (VL). 
 
5.34 Katu- ja liikennealueet 
 
5.341 Rautatien alue 
 
Rautatien alueeksi (LR) on osoitettu rautatiealueeksi lunastettu alue seuraavin poikkeuksin: 
 Asemarakennuksen alue on osoitettu P/s-alueesi. Valtio (Senaatti-kiinteistöt) on hiljattain 

myynyt alueen yksityiselle yritykselle. 
 Kortteli 614 on entistä rautatiealuetta, jonka valtio (Senaatti-kiinteistöt) on hiljattain myynyt 

yksityiselle yritykselle. 
 Lunastettua rautatiealuetta on kavenne aseman ja korttelin 614 välillä n. 9 m. Tämä alue on 

osoitettu katualueeksi siinä tarkoituksessa, että siihen (Sahatien viereen) voidaan sijoittaa 
ajoradasta erillään oleva kevyen liikenteen väylä. 

 
Aseman kohdalle on osoitettu eritasoristeys (e) olemassa olevan kevyen liikenteen alikulkutun-
nelin kohdalle. Sampolantien Ja Iitintien kohdalle on osoitettu eritasoristeys (e) olemassa olevan 
tilanteen mukaisesti ajoneuvoja ja kevyttä liikennettä varten. 
 
Rautatien alueelle on osoitettu rautatiealueen osa, jonka kohdalla on tarve rakentaa melusuoja 
asutusta vastaan. Merkintä perustuu Rataympäristöselvityksen ehdotettuun meluntorjuntaan 
(kohta 3-139). 
 
5.342 Maantien alueet 
 
Iitintie ja Haapakimolantie on yleiskaavan tieluokituksen perusteella (seututie) osoitettu maan-
tien alueeksi (LT). Iitintien LT-varaus on lunastetun tiealueen mukainen. Haapakimolantietä on 
lunastettuun tiealueeseen nähden levennetty tien itäpuolella n. 5 m siinä tarkoituksessa, että sii-
hen voidaan sijoittaa erillinen kevyen liikenteen väylä. 
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5.343 Kadut ja kevyen liikenteen yhteydet 
 
Kaavaratkaisu perustuu pääosin olemassa olevaan tieverkkoon. Vielä rakentamattomia katuva-
rauksia ovat osa seuraavista teistä: Tuottajantie, Rinnustintie, Purotie, Tapiontie ja Pentinrinne. 
 
Rautatien rajoittaa kevyen liikenteen yhteyksiä kaava-alueen ja rautatien pohjoispuolisen alueen 
välillä. Pääosa Kausalan asutuksesta sekä taajaman palvelut sijaitsevat rautatien pohjoispuolella.  
 
Olemassa olevia rautatien eritasoristeyksiä kevyttä liikennettä varten on kolme: 
 Sampolantie (rautatien ylittävä silta ajoneuvoille ja kevytliikenteelle) 
 Rautatieasema (rautatien alikulkutunneli kevytliikenteelle) 
 Iitintie (rautatien alikulku ajoneuvoille ja kevytliikenteelle). 
 
Tärkeitä puuttuvia kevyen liikenteen yhteystarpeita, joihin kaavassa on varauduttu,  ovat: 
 Haapakimolantien varsi Pentinmäestä Iitintielle. 
 Suora yhteys Kansanmäestä rautatieaseman alikulkutunneliin.  
 Sahatie-Vieteritie, tiellä raskasta liikennettä, yhteystarve rautatien alikulkutunneliin. 
 
Pentinmäestä puuttuu luonteva suora yhteys Kausalan keskustan palveluihin. Sen seurauksena 
Kausalan keskustaan oikaistaan Kurvinkujan kautta kulkevaa ja radan ylittävää turvatonta reittiä. 
Vahva polku osoittaa, että kulun esteeksi rakennettu aita kierretään. Radan alittavan alikulku-
tunnelin rakentaminen on tiettävästi niin kallis ratkaisu, että se ei ole realistinen.  
 
Puuttuvat tärkeät kevyen liikenteen yhteydet, joihin kaavassa on varauduttu, on esitetty kohdas-
sa 5.424. 
 
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 kaavakartan aluevarausten ja muiden merkintöjen kanssa.  
 
Maakuntakaavan A-aluetta koskevat seuraavat suunnittelumääräykset. Ne eivät ole voimassa 
käsillä olevalla alueella, jossa on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. Määräysten toteutu-
mista ei siten ole tarpeen arvioida.  
 
A-aluetta koskevat suunnittelumääräykset: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä 
hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnalli-
sesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin että taajaman 
omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuu ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säily-
minen turvataan. Taajama-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien 
taajaman osien yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-
alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys. Alueen käyttöä suunni-
teltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna 
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yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai 
alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000- verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston ver-
kostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasa-
painoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittä-
västi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on 
tarkoitus sisällyttää Natura 2000- verkostoon 
 
5.412 Yleiskaava 
 
Yleiskaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.22. Maankäytön osalta asemakaavaratkaisu on so-
pusoinnussa yleiskaavan kanssa, mutta kulttuuriympäristön osalta on vähäisiä ristiriitoja. Kult-
tuuriympäristön arvojen huomioonotto on selvitetty kohdassa 5.425. Ristiriidat yleiskaavan 
kanssa on selvitetty seuraavassa. 
 
Sahan alueen sk-alue (punainen katkoviivarajaus) 
 
Yleiskaavamääräys: Arvokas rakennetun kulttuuriympäristön alue. Ympäristöä muuttavissa toi-
missa on otettava huomioon vaikutus maakunnallisesti ja / tai paikallisesti arvokkaaseen raken-
nettuun kulttuuriympäristöön. 
Asemakaava: Sahan alueelle ei ole osoitettu kulttuuriympäristön vaalimista koskevia merkintöjä. 
Perustelu: Kohteen kuvaus on kohdassa 3.132/9(Sahatien teollisuusalue). Kohteen kuvauksessa 
ei ole esitetty perusteluja yleiskaavan sk-merkinnälle. Alueen kuvauksesta (kohde 48) ilmenee , 
että rahan rakennukset ovat palaneet vuosina 1939 ja 1963. Nykyinen sekava rakennuskanta 
(kohdan 3.132 ilmakuva) on vuoden 1963 jälkeiseltä ajalta. Alue ei muodosta vaalimisen arvois-
ta kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä. 
 
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 ja työpaikat tukeutuvat palveluiden osalta Kausalan taajaman palveluihin, jotka sijait-
sevat noin 1-1,5 km:n etäisyydellä. Rautatien rajoittaa palveluiden saatavuutta (kohta 5.424). 
 
Kaavaratkaisu perustuu olemassa olevaan tilanteeseen eikä sillä ole nähtävissä erityisiä sosiaali-
sia vaikutuksia. 
 
5.423 Virkistysalueet  
 
Asuntoalueiden sisäiset virkistysalueet (VL) säilyvät pääpiirteissään voimassa olevan asema-
kaavan mukaisina.  
 
5.424 Liikenteelliset vaikutukset 
 
Maantien alueet 
 
Seututieluokan yhteys Iitintie-Haapakimolantie-(Elimäki) on osoitettu maantien alueeksi (LT). 
Iitintien LT-varaus on lunastetun tiealueen mukainen. Haapakimolantietä on lunastettuun tiealu-
eeseen nähden levennetty tien itäpuolella n. 5 m siinä tarkoituksessa, että siihen voidaan sijoittaa 
erillinen kevyen liikenteen väylä. LT-alueen laajennus supistaa kolmea rakennettua omakotita-
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lon rakennuspaikkaa (kutakin n. 250 m2).  Supistuksen jälkeen näiden koot ovat n. 1170 m2, 
1330 m2 ja 3280 m2. 
 
Haapakimolantielle on katuliittymien lisäksi osoitettu kaksi suoraa tonttiliittymää olemassa ole-
van tilanteen mukaisesti. 
 
Kevyen liikenteen varaus kuvassa oikealla, Pentinmäentien kohta 

 
Kevyen liikenteen varaus kuvassa vasemmalla, Peninmäentien ja Tapiontien välinen alue 

 
 
Kadut 
 
Kaavaratkaisu perustuu pääosin olemassa olevaan tieverkkoon. Vielä rakentamattomia katuva-
rauksia ovat osa seuraavista teistä: Tuottajantie, Rinnustintie, Purotie, Tapiontie ja Pentinrinne. 
 
Kevyen liikenteen puutteet ja tuvallisuus 
 
Tärkeitä puuttuvia kevyen liikenteen yhteystarpeita, joihin kaavassa on varauduttu,  ovat: 
 Haapakimolantien varsi Pentinmäestä Iitintielle. 
 Suora yhteys Kansanmäestä rautatieaseman alikulkutunneliin.  
 Sahatie-Vieteritie, tiellä raskasta liikennettä, yhteystarve rautatien alikulkutunneliin. 
 
Pentinmäestä puuttuu suora yhteys Kausalan palveluihin. Sen seurauksena Kausalan keskustaan 
oikaistaan Kurvinkujan kautta kulkevaa ja radan ylittävää turvatonta reittiä. Radan alittavan ali-
kulkutunnelin rakentaminen on tiettävästi niin kallis ratkaisu, että se ei ole realistinen.  
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Kevyen liikenteen yhteystarpeet (punainen) 

 
 
5.425 Rakennettu kulttuuriympäristö 
 
Yleiskaavassa ja kohdassa 3.132 todet rakennetun ympäristön arvot on otettu huomioon seuraa-
vasti: 
 
Suojeltavat ympäristöt 
 
Entisen rautatieaseman alue on osoitettu merkinnällä Palvelurakennusten korttelialue, jossa ym-
päristö säilytetään (P/s). Rakentamisessa on otettava huomioon, että alue on kulttuurihistorialli-
sesti merkittävä rautatien asema-alue.  
 
Säilytettävän ympäristön AO/s-merkinnällä on yleiskaavan mukaisesti osoitettu yhtenäistä asu-
tustoiminnan tai jälleenrakennuskauden asutusta Kansanmäessä (kortteli 602, osa kortteleista 
603 ja 606) ja  Kaivomäessä (osa kortteleista 619, 621, 622). Rakentaminen tulee tyylin ja mitta-
suhteiden osalta sovittaa alueen rakennuskantaan. Rakennuksen pääasiallinen julkisivun materi-
aali on peittomaalattu lauta tai rappaus. 
 
Suojeltavat rakennukset 
 
Suojeltavan rakennuksen (sr) merkinnällä on osoitettu: 
 Entinen rautatieasema sekä sen viereinen makasiini 
 Entinen meijeri (K608) 
 
Merkinnän sr kaavamääräys: 
Historiallisesti arvokas ja kyläkuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa 
purkaa. Rakennuksen ulkonäön ominaispiirteet tulee säilyttää. Muutoksista on neuvoteltava 
maakuntamuseon kanssa. 
 
5.426 Vesihuolto  
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Kaava-alue on pääosin olemassa olevan vedenjakelu- ja viemäriverkon piirissä (kohta 3.138). 
Täydennysrakentaminen edellyttää vesihuollon rakentamista ennen muuta Pentimäessä (Tapion-
tie, Purotie, Pentinrinne). 
 
5.43 Vaikutus luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Kysymyksessä on pääosin rakennettu alue. Korttelialueet ovat voimassa olevan asemakaavan 
mukaisia korttelialueita. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 
 
5.44 Taloudelliset vaikutukset 
 
Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon sekä vesijohto- ja viemäriverkkoon 
(kohta 3.138).  
 
Vielä rakentamattomia katuvarauksia ovat osa seuraavista teistä: Tuottajantie, Rinnustintie, Pu-
rotie, Tapiontie ja Pentinrinne. 
 
Kevyen liikenteen verkoston täydentäminen edellyttää merkittäviä investointeja (kohta 5.424). 
Se ei johdu käsillä olevasta kaavasta vaan olemassa olevasta tilanteesta. 
 
5.45 Ympäristöhäiriöt 
 
5.451 Pääteiden melu sekä rautatien melu ja tärinä 
 
Rautatien melu ja tärinä sekä Iitintien melu on selvitetty kohdassa 3.139. 
 
Uusien asuinrakennuspaikkojen suhde melu- ja tärinäalueisiin on esitetty kohdassa 3.139. Kaik-
ki melualueelle sijoittuvat korttelit ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia korttelialueita. 
Uusia asuntoalueita ei melualueelle ole suunniteltu. 
 
Kortteleissa 600, 601, 621-623 rautatieliikenteestä johtuva rakennuksen tärinä ja runkomelu 
tulee tarvittaessa selvittää rakennusluvan yhteydessä ja rakennus tulee tarvittaessa vaimentaa 
runkomelua vastaan. Rakennuksen tärinä- ja runkomelusuojauksessa  tulee noudattaa VTT:n 
ohjearvoja. Asuintilojen osalta tulee soveltaa runkomelun  tunnusluvun ylärajaa Lprm= 35 db. 
 
Kortteleissa 600, 601, 621-623 makuutilat tulee pyrkiä sijoittamaan rakennuksen niihin osiin, 
joissa rautatien melu on vähäisin. 
 
Melualueelle sijoittuville kortteleille on annettu seuraava meluntorjuntaa koskeva määräys: 

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ik-
kunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vä-
hintään 35 dBA. 
 

Rautatien alueelle on osoitettu rautatiealueen osa, jonka kohdalla on tarve rakentaa melusuoja 
asutusta vastaan. Merkintä perustuu Rataympäristöselvityksen ehdotettuun meluntorjuntaan 
(kohta 3.139). 

 
5.452 Sahan alue 
 
Sahan alueen länsilaitaan on asutusta vastaan osoitettu suojaviheralue (EV). 
 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
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6.1 Toteuttamisen aikataulu 
 
Rakentamattomien rakennuspaikkojen toteuttamisesta ei ole päätöksiä.  
 
Alueen läpi kulkee 20 kV:n sähkölinjoja. KSS Verkko Oy on luonnosvaiheen lausunnossaan 
todennut seuraavaa: Kausalan taajaman sähköverkon saneerausohjelmassa on koko kaavamuu-
toksen alaisen alueen sekä 20kV että 0,4kV verkosto tarkoitus maakaapeloida projektivaiheessa 
3. Tämän vaiheen toteutusaikatauluksi on asetettu suunnittelun osalta 2018 - 2019, ja toteutuk-
sen 2019 - 2020. 
 
6.2 Kaavan havainnollistaminen 
 
Kaavan havainnekuva on esitetty liitteissä 1a-1c. 
 
 
 
KARTTAAKO OY   
 
 
Pertti Hartikainen 
dipl. ins. 
 
Liitteet 
1a-1c.  Havainnekuva 
2          Seurantalomake  
 
Erilliset asiakirjat 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 Kausalan Eteläisen alueen luonto- ja maisemaselvitys 2014-2016. Karttaako Oy/Mikko Sii-

tonen 
 Yhteenveto ja vastine 3.3.2017 kaavaluonnoksen lausuntoihin ja mielipiteisiin 
 Yhteenveto ja vastine 5.12.2017 ehdotuksen lausuntoihin 









Asemakaavan seurantalomake    Liite 2 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 142 Iitti Täyttämispvm 13.03.2017 

Kaavan nimi Kausala Eeläinen asemakaavan muutos 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm   

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus   
  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 75,3994 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]   

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 75,3994 

  
  

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 75,3994 100,0 149849 0,20 0,0000 593 

A yhteensä 29,3145 38,9 52415 0,18 -0,7158 -562 

P yhteensä 0,0704 0,1 455 0,65 0,0704 455 

Y yhteensä         -0,2885   

K yhteensä 1,3356 1,8 5343 0,40 1,3356 5343 

T yhteensä 19,3940 25,7 91636 0,47 -4,5008 -4643 

V yhteensä 2,4134 3,2     -2,5586   

L yhteensä 15,2538 20,2     -0,5106   

E yhteensä 4,4847 5,9     4,0545   

M yhteensä 3,1330 4,2     3,1138   

 

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä  3  3116  3  3116 

Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 75,3994 100,0 149849 0,20 0,0000 593 

A yhteensä 29,3145 38,9 52415 0,18 -0,7158 -562 

AK 0,1321 0,5 528 0,40 -0,2310 -924 

AO 29,1824 99,5 51887 0,18 -0,4848 362 

P yhteensä 0,0704 0,1 455 0,65 0,0704 455 

P 0,0704 100,0 455 0,65 0,0704 455 

Y yhteensä         -0,2885   

YK         -0,2885   

K yhteensä 1,3356 1,8 5343 0,40 1,3356 5343 



Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

KTY 1,3356 100,0 5343 0,40 1,3356 5343 

T yhteensä 19,3940 25,7 91636 0,47 -4,5008 -4643 

T 17,8073 91,8 85289 0,48 -1,8050 6140 

TT         -3,0318 -12127 

TY 1,5867 8,2 6347 0,40 0,3360 1344 

V yhteensä 2,4134 3,2     -2,5586   

VP         -3,4284   

VL 2,1211 87,9     0,5775   

VK 0,2923 12,1     0,2923   

L yhteensä 15,2538 20,2     -0,5106   

Kadut 7,7045 50,5     0,4272   

Kev.liik.kadut 0,0955 0,6     -0,2100   

LT 2,3383 15,3     0,2622   

LR 5,1155 33,5     -0,9900   

E yhteensä 4,4847 5,9     4,0545   

ET 0,2975 6,6     0,2975   

EV 4,1872 93,4     3,7570   

M yhteensä 3,1330 4,2     3,1138   

M 3,1330 100,0     3,1138   
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