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IITIN
MAANKÄYTÖN
KEHITYSKUVA
2040
27.11.2018

MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA
▪ Strateginen ja yleispiirteinen suunnitelma maankäytön tavoitteista ja suunnitteluperiaatteista.
▪ Esitys siitä, millainen maankäytön tilanne kunnassa on nyt ja miten sitä tulee tulevaisuudessa ohjata, jotta kehitys
on kestävää ja kunnan kokonaistaloutta tukevaa.
▪ Kehityskuva ohjaa maankäyttöön ja ympäristöön liittyvää suunnittelua kunnan alueella.
▪ Sisältää myös tarkempia toimenpide-ehdotuksia alueiden kehittämiseksi.
▪ Työkalu, jota voivat hyödyntää kunnan organisaatio, yritykset, yhdistykset, asukkaat jne.
▪ Kehityskuva auttaa suunnittelemaan maankäyttöä johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti, jolloin eri toimijoiden
tavoitteiden yhteensovittamisesta tulee helpompaa.
▪ Kehityskuva ei ole oikeusvaikutteinen.

▪ Kehityskuvan tavoitevuosi on 2040.
▪ Kehityskuvaa päivitetään säännöllisesti ja sen toteutumista seurataan. Seurannassa kehitystä arvioidaan
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Seurantaa olisi suositeltavaa tehdä vuosittain ja päivittää
esimerkiksi valtuustokausittain.
▪ Kehityskuvan vieminen käytäntöön tapahtuu mm. kehittämistoimenpiteiden, päättäjien sitoutumisen ja
toteutuksen seurannan kautta.

VUOROVAIKUTUS JA AIKATAULU
▪ Kehityskuva on laadittu vuonna 2018. Alkuvaiheessa järjestettiin yleinen työpaja kaikille osallisille ja työn
aloittamisesta kerrottiin muun muassa paikallismediassa sekä Iitin kunnan verkkosivuilla. Lisäksi lukion
maantiedon opiskelijoille pidettiin erillinen työpaja. Loppukeväällä tehtiin internetkysely iittiläisten asumisen
unelmista. Kehityskuvaluonnos oli julkisesti nähtävillä 15.10. – 15.11.2018. Nähtävilläoloaikana järjestettiin
yleisötilaisuus, jossa luonnosta esiteltiin ja myös paikallislehti kirjoitti aiheesta. Lisäksi kehityskuvaa on työstetty
työ- ja ohjausryhmissä. Koko projektin ajan osallisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta ja osallistua
kehityskuvan laatimiseen.

LÄHTÖKOHDAT
SIJAINTI
Iitti sijaitsee Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen
rajalla. Iitin rajanaapureita ovat Heinola,
Kouvola, Lapinjärvi, Orimattila ja Lahti.

Etäisyyksiä Kausalasta muihin keskustoihin:
(Autolla kuljettuna nopeinta reittivaihtoehtoa pitkin.)

• Kouvola 20 km

• Lahti 40 km
• Orimattila 45 km
• Heinola 70 km
• Kotka 80 km
• Lappeenranta 110 km
• Helsinki 140 km

LÄHTÖKOHDAT
Salpausselän harju jakaa Iitin Maakansaan
eteläosassa ja Vesikansaan pohjoisosassa.
Eteläosan maisemaa hallitsee laajat peltoaukeat,
pohjoisosassa metsät ja järvet, erityisesti Kymijoki.
Maatalous on Iitissä merkittävä elinkeino ja se
näkyy keskeisenä osana ympäristöä, kulttuuria ja
maisemaa. Iitissä on elinvoimainen luonto, joka
tarjoaa monipuolisia virkistysmahdollisuuksia.
Iitti on helposti saavutettavissa idän ja lännen
suunnasta. Valtateitä ja junarataa pitkin pääsee
nopeasti sekä lähikaupunkeihin että
pääkaupunkiseudulle. Keskustaajama Kausala
sijaitsee keskellä kuntaa, jossa on helppo asioida
ympäröivistä aktiivisista kylistä. Peruspalvelut
sijaitsevat pääosin Kausalassa, mutta alakoulut
löytyvät myös kunnan eteläosasta Haapakimolasta
ja pohjoisosasta Vuolenkoskelta.
Iitissä ja sen ympäristössä on meneillään useita
merkittäviä hankkeita. Iitti panostaa
peruspalveluihin, hyvään asumiseen ja edellytyksiin
yrittää menestyksekkäästi. Iitin on tarkoitus vaihtaa
maakuntaa Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen
vuoden 2020 alussa.

LÄHTÖKOHDAT
TIEVERKKO

PINTA-ALAT

LÄHTÖKOHDAT
KAAVOITUS

KOULUT

LÄHTÖKOHDAT – VÄESTÖ

IKÄJAKAUMA 2017

14,4 %
28,8 %

56,7 %

ALLE 15-VUOTIAAT

15-64-VUOTIAAT

YLI 64-VUOTIAAT

TAAJAMA-ASTE 2016

40,2
59,8%

VÄKILUKU 6820 (2017)
ASUU TAAJAMASSA

ASUU TAAJAMAN ULKOPUOLELLA

LÄHTÖKOHDAT
YKR-ALUEJAOT

VÄESTÖMÄÄRÄT OSA-ALUEITTAIN

Tilastokeskus ylläpitää kuntien
tilastollisten osa-alueiden karttaaineistoa ja luokitusta osa-alueittaista
tilastotuotantoa varten. Kunnat
päättävät itse aluejaosta ja siihen
tehtävistä muutoksista. Tilastokeskus
ylläpitää aineistoa kuntien tarpeiden
mukaan ja aineiston päivitys tehdään
vuosittain.

Tarkempi kuvaus:
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/
geoportal/catalog/search/resource/
details.page?uuid=%7B802F42598AB3-473A-810CFA3BE4FE5C92%7D

LÄHTÖKOHDAT – ASUNNOT JA RAKENNUKSET
RAKENNUSTEN VALMISTUMISVUOSI
MYYNNISSÄ 8/2018 (OIKOTIE):
▪ PIENTALOTONTTEJA 61 KPL
▪ RIVITALOTONTTEJA 3 KPL
▪ TEOLLISUUSTONTTEJA 12 KPL
▪ ASUNTOJA 50 KPL
▪ VAPAA-AJAN ASUNTOJA 26 KPL

ASUINRAKENNUKSET JA KESÄMÖKIT 2016
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ASUNTOKUNTIA 3456 (2017)
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RIVI- JA PIENTALOISSA ASUVIEN ASUNTOKUNTIEN OSUUS 84,1% (2016)
▪ KOKO MAAN KESKIARVO 39,7%
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VUOKRA-ASUNNOISSA ASUVIEN ASUNTOKUNTIEN OSUUS 22,4% (2016)
▪ KOKO MAAN KESKIARVO 32,2%
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ASUINPINTA-ALAA ASUNTOKUNTAA KOHDEN 91,8M2 JA HENKILÖÄ KOHDEN 47,3M2 (2017)
▪ KOKO MAAN KESKIARVO 81,4M2 JA 40,5M2

0

LÄHTÖKOHDAT
VAKITUISTEN ASUNTOJEN
LUKUMÄÄRÄ /
VAPAA-AJAN ASUNTOJEN
LUKUMÄÄRÄ
OSA-ALUEITTAIN

139/337
39/321

79/205

60/326

107/265

74/190
74/88

90/53

78/98

94/70

1081/42
19/3

129/45

106/39

149/56

73/115

LÄHTÖKOHDAT – TYÖPAIKAT

TYÖPAIKAT IITISSÄ 2015

11,4%

53,8

TYÖLLISYYSASTE 68,9% (2016)
▪ KOKO MAAN KESKIARVO 68,6%
KUNNASSA OLEVIEN TYÖPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 2114 (2015)

ASUINKUNNASSAAN TYÖSSÄKÄYVIEN OSUUS 54,0% (2016)
▪ KOKO MAAN KESKIARVO 66,4%
TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE 162,6 (2016)
▪ KOKO MAAN KESKIARVO 141,8

ELÄKELÄISTEN OSUUS VÄESTÖSTÄ 33,4% (2016)
▪ KOKO MAAN KESKIARVO 25,3%

ALKUTUOTANTO

31,6%

JALOSTUS

PALVELUT

Koko Suomen keskiarvot
▪ palveluiden osuus on noin 75,1%
▪ jalostuksen osuus on noin 20,5%
▪ alkutuotannon osuus on noin 3,2 %

LÄHTÖKOHDAT – ASUMISEN UNELMAT
Iittiläiset asuvat mielellään väljästi omassa rauhassa,
mutta kuitenkin näköetäisyydellä naapureista. Mieluisin
näkymä kodin ikkunasta olisi oma piha tai vesistö, pelto
ja metsäkin miellyttää. Naapurin pihaa tai keskustan
vilskettä ei Iitissä mielellään katsella. Iittiläiset pitävät
perinteisistä puutaloista. Monen kokoisia tontteja
tarvitaan, suurimmalle osalle riittää alle puoli hehtaaria,
mutta yli 1000 neliömetriä asuinpinta-alaa on tarpeen.

Kausalaan kaivataan monipuolisempia palveluja.
Ympäristöltä toivotaan vehreyttä ja siisteyttä. Kausalan
keskusta on monien mielestä kunnostamisen tarpeessa.
Kausalan ulkopuolella teiden tulisi olla kunnossa ja
turvallisia kaikille liikkujille. Myös virkistys- ja
retkeilymahdollisuuksia toivotaan kehitettävän.
1.

Iittiläiset ovat halukkaita tekemään pientä
pintaremonttia, mutta osa haaveilee vanhan talon
perusteellisesta remontoinnista tai kokonaan uuden
talon rakentamisesta. Löytyy joukosta niitäkin, jotka
eivät vasaroinnin parissa viihdy laisinkaan. Useimmille
sopivan kokoinen asunto on kooltaan 75-200
neliömetriä.
Iittiläiset liikkuvat mieluiten omalla autolla, jotkut
pyörällä tai kävellen. Harvempi innostuu käyttämään
julkisia kulkuneuvoja tai kimppakyytejä. Suuri osa
iittiläisistä on valmis käymään koulussa tai töissä reilun
puolen tunnin matkan päässä. Päivittäisiä palveluita
ollaan valmiita hakemaan jopa 20 kilometrin päästä,
mutta tämä jakaa tasaisesti mielipiteitä. Useimmille
sopiva matka on jossain yhden ja viidentoista kilometrin
välillä.

Lähes puolet vastaajista pitivät eniten yllä olevan kuvan
mukaisesta perinteisestä puutalosta.
Iittiläisten asumisen unelmia selvittävä kysely tehtiin
keväällä 2018. Vastauksia kyselyyn saatiin 128 kappaletta.

LÄHTÖKOHDAT
TRENDIT

KAUPUNGISTUMINEN
DIGITALISAATIO

MONIPAIKKAINEN ASUMINEN

LAINSÄÄDÄNTÖ
SUUNNITTELUOHJEET
VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
YHTEISKUNTASITOUMUS
VALTAKUNNALLISET
ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET

VALTAKUNNALLISET HANKKEET JA
SUUNNITELMAT

BIOTALOUSSTRATEGIA

PAIKALLISET TAVOITTEET

KUNTASTRATEGIA

PAIKALLISET HANKKEET JA
SUUNNITELMAT

KAAVAT

MAAKUNTAUUDISTUS

KYMIRING
KIMOLAN KANAVA
VT12 UUSI LINJAUS IITIN KOHDALLA
UUSI PÄIVÄKOTI
TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN PARANTAMINEN
TUULIVOIMAPUISTO
VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA
RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN

MAANKÄYTÖN NYKYTILA

ASUMISEN SIJAINTI

PALVELUJEN SIJAINTI
INFRAN KUNTO
SUURIN OSA MAAPINTA-ALASTA MAA- JA
METSÄTALOUSALUEITA

LÄHTÖKOHDAT TOIMINNALLISET
KESKITTYMÄT

VUOLENKOSKI

TOIMINNALLISET
KESKITTYMÄT

Iitin keskustaajaman Kausalan toiminnot ovat
levittäytyneet melko laajalle alueelle, mutta
kuitenkin kävelyetäisyydelle toisistaan. Taajamaa
jakaa valtatie 12, jonka molemmin puolin
sijaitsee tärkeitä keskustatoimintoja.

Iitissä on useita aktiivisia kyliä. Kyliä yhdistää
toiminnan keskittyminen yhden tai useamman
rakennuksen yhteyteen. Tällaisia ovat esimeriksi
kylätalot, seuratalot ja koulut. Osassa kyliä myös
mm. uimarannat ja muut virkistyspaikat ovat
toiminnallisia keskittymiä. Iitissä on vahva
metsästyskulttuuri, jonka myötä metsästysmajat
ovat monessa kylässä toiminnallisia keskuksia.
KymiRingin moottoriurheilu- ja
koulutuskeskuksen ympäristöön Tillolaan voi
tulevaisuudessa kehittyä yhdenlaisensa kylä ja
toiminnallinen keskus, joskin asutuksen rooli voi
olla vähäinen ja toiminnot keskittyvät
enemmänkin virkistykseen, matkailuun ja
teollisuuteen.

PERÄ-MANKALA
KYMENTAKA
SÄYHTEE

LYÖTTILÄ
KIRKONKYLÄ
RADANSUU

JOKUE
HIISIÖ
KAUSALA

TILLOLA /
KYMIRING
PERHENIEMI
SÄÄSKJÄRVI

KUUKSO

HAAPAKIMOLA

KEHITYSKUVAN VISIO
ASUMINEN JA RAKENTAMINEN
Yhdyskuntarakenne säilyy nykyisen kaltaisena. Asumisratkaisuja
kehitetään monipuolisemmiksi koko kunnan alueella.
Rakennusmateriaalina suositaan puuta.
Haja-asutusalueilla rakentamisessa huomioidaan lähiympäristön
ominaisuudet ja edistetään vanhojen rakennuspaikkojen uusiokäyttöä.
Haja-asutusalueilla ei tarpeettomasti rajoiteta erilaisia asumisen
muotoja tai tonttikokoja.
Kausalassa lisätään erikokoisten tonttien tarjontaa ja rakentamista
ohjataan yhtenäiseen suuntaan alueittain. Kausalan läheisyydessä
oleville ranta-alueille ja alakoulun pohjoispuolelle ohjataan uutta
asumista. Kausalan ohitustien rakentamisen yhteydessä huolehditaan,
ettei Kausalan yhdyskuntarakenne lähde siirtymään kohti uutta
tielinjausta. Yhteys nykyiseen keskustaan suunnitellaan vetovoimaiseksi
ja säilytetään maaseutumaisuus uuden tien ympäristössä.

PALVELUT
Palveluita järjestetään riittävästi koko Iitin alueella sekä kunnan,
yritysten että yhdistysten toimesta. Liikkuvia palveluita kehittämällä
sekä nopeiden ja varmojen tietoliikenneyhteyksien avulla palveluiden
saatavuus säilyy ja paranee. Myös kevyen liikenteen yhteyksien
parantaminen edistää palveluiden saavutettavuutta.

LIIKENNE JA TIEVERKKO
Yksityisautoilu säilyy pääasiallisena kulkutapana Iitissä. Kausalan
alueella liikenne rauhoittuu ohitustien rakentamisen myötä ja keskustan
ja Ravilinnan alueen välinen yhteys paranee. Kevyen liikenteen
yhteyksien kehittäminen parantaa liikenneturvallisuutta ja luo
mahdollisuuksia arki- ja vapaa-ajan liikuntaan. Etenkin taajaman
ulkopuolella asuvien nuorten ja lasten liikkuminen helpottuu. Maa- ja
metsätalouden, jätehuollon ja pelastustoiminnan kuljetusten
vaatimukset huomioidaan väylärakennushankkeiden yhteydessä ja
väylät pidetään kunnossa.

ELINKEINOT
Tillolan teollisuusaluetta laajennetaan hyviin liikenneyhteyksiin,
nykyisiin yrityksiin ja KymiRingin ympärille muodostuvaan
elinkeinoalueeseen tukeutuen. Teollisuusalueilla pyritään huomioimaan
kiertotalouden kehittämisedellytykset.

Tietoliikenneyhteyksien parantaminen mahdollistaa tietotyön ja luovien
alojen yrittäjyyden kehittymisen Iittiin. Tätä sekä etätyötä tukemaan
Kausalaan perustetaan yhteisöllinen työtila, joka kokoaa yhteen
tietotyötä ja luovaa työtä tekeviä henkilöitä ja yrityksiä, ja mahdollistaa
siten myös uuden yritystoiminnan.
KymiRing ja Kimolan kanava lisäävät matkailua Iitin alueella. Matkailu
on tulevaisuudessa monen iittiläisen sivuelinkeino. Kausalan
venevalkaman ympäristöä hyödynnetään jatkossa iittiläisten
kesäolohuoneena ja veneilijät pysähtyvät sinne virkistäytymään.
Virkistystoiminnot tukeutuvat hyvinvoivaan luontoon.
Biotalouden kokonaisvaltainen edistäminen yhteistyössä ympäröivien
kuntien kanssa lisää alueen elinvoimaisuutta. Se luo hyvät edellytykset
luontoon ja kulttuuriympäristöön tukeutuville matkailu- ja
virkistyspalveluille maisemallisesti ja toiminnallisesti. Iitissä
huolehditaan maa- ja metsätalouden edellytyksistä, panostetaan
kestävään puun- ja ruuantuotantoon ja niiden kehittämiseen. Iitissä
kehitetään hajautettua energiantuotantoa.

TAAJAMAKUVA JA MAISEMA
Kausalan keskustan jalankulkuympäristöä kehitetään viihtyisäksi ja
taajamakuvaa parannetaan. Ravilinnan aluetta ja sen lähiympäristöä
kehitetään virkistys- ja oppimisympäristönä osana keskustaa. Valtatien
ja rautatien ympäristöjä kehitetään miellyttäviksi väyliksi saapua
Kausalaan.
Uusien ja kunnostettavien rakennusten soveltumisesta ympäröivään
miljööseen huolehditaan. Pihat hoidetaan hyvin ja kannustetaan
ekologisuuteen. Tieympäristöjen kasvillisuus pidetään siistinä ja kauniit
näkymät avonaisina. Elinvoimainen maatalous säilyttää peltomaisemat
avoimena.

KEHITYSKUVAN VISIO - KEHITTÄMISTEEMAT
Kehityskuvan visiossa Iitin elinvoimaisuuden taustalla ovat biotalous, virkistys ja hyvinvointi sekä matkailu. Näiden toisiinsa
sidoksissa olevien teemojen kautta rakentuu iittiläisten hyvinvointi tulevaisuudessa. Teemat pohjautuvat Iitin vahvuuksien
hyödyntämiseen ja kehittämiseen, nykyiseen maankäyttöön, peruspalveluiden ja infran säilyttämiseen ja parantamiseen
sekä käynnissä oleviin hankkeisiin.

BIOTALOUS
2.

VIRKISTYS JA HYVINVOINTI
4.

MATKAILU
7.

8.
5.

3.
6.

9.

KEHITYSKUVAN TAVOITTEET
TOIMIVA TIEVERKKO

MONIPUOLISET ASUMISMAHDOLLISUUDET

Toimiva tieverkko on maaseudun elinvoiman perusedellytys. Toimivuus
tarkoittaa tarkoituksenmukaisia kulkureittejä, riittävää kunnossapitoa niin
kesällä kuin talvellakin ja turvallista liikenneympäristöä kaikkien
tienkäyttäjien kannalta. Kantavuus ja vapaa tila ovat mitoituksessa
huomioitavia asioita ja ne koskettavat erityisesti maa- ja metsätalouden
kuljetuksia, jätehuoltoa ja pelastustoimintaa.

Monipuoliset ja muunneltavat asumisvaihtoehdot osaltaan mahdollistavat
elämisen samalla paikkakunnalla erilaisissa elämäntilanteissa.
Monipaikkainen asuminen yleistyy jatkossa ja tämä muuttaa perinteisiä
asumiseen liittyviä käsityksiä.
Kehityskuvan laatimisen yhteydessä järjestettiin kysely iittiläisten asumisen
unelmista.

Iitissä on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna 2017.

TOIMIVA SÄHKÖVERKKO
Sähköverkon toimivuus korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän
ilmastonmuutoksen lisäämien rajuilmojen ja digitalisaation myötä.
Sähköverkon huolto- ja jakeluvarmuutta voidaan parantaa muun muassa
vaihtamalla ilmajohtoja maakaapeleiksi ja siirtämällä sähkölinjoja teiden
läheisyyteen.

TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET
Toimivat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat vakituisen ja vapaa-ajan
asumisen, etätyöskentelyn ja -opiskelun, yrittämisen ja peruspalvelujen
käyttämisen jatkossakin. Maaseudulla tämä on erityisen merkittävää
matkojen ollessa pitkiä. Tietoliikenneyhteyksien toimivuus voi osaltaan
vaikuttaa asuinpaikan tai yrityksen sijainnin valintaan.

TOIMIVA VESIHUOLTO
Vedenhankinta, -jakelu ja jätevesihuolto ovat merkittäviä peruspalveluja.
Vesihuoltoverkoston kunnossapidosta ja uusimisesta on huolehdittava
oikeaan aikaan. Myös pohjavesialueiden suojelusta on huolehdittava.
Alueellisesti sopivan vesihuoltojärjestelmän valinta sijainnin ja olosuhteiden
mukaan on tärkeää.
Iitissä on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelma vuonna 2018.

TOIMIVA JÄTEHUOLTO
Yleisten kierrätyspisteiden on oltava helposti saavutettavissa ja siistejä.
Toimiva jätehuolto edellyttää toimivaa tieverkkoa. Jätehuollon kehittämisen
tavoitteena on edistää kiertotalouden periaatteiden toteutumista.

VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ
Maisemallisesti ja toiminnallisesti viihtyisä ympäristö nostaa alueen
arvostusta, lisää asumismukavuutta sekä edistää matkailua. Viihtyisä
maaseutuympäristö on vahvasti sidoksissa maa- ja metsätalouteen niiden
muokatessa suurimman osan maisemasta. Rakennukset ja niiden piha-alueet
vaikuttavat asuinalueiden viihtyisyyteen ratkaisevasti. Katu- ja yleisten
alueiden siisteys ja vihreys lisäävät maisemallista viihtyisyyttä ja niiden
palvelut kuten torialueet, leikkipaikat ja uimarannat vaikuttavat
toiminnalliseen viihtyisyyteen.

TOIMIVA KIINTEISTÖRAKENNE
Toimiva kiinteistörakenne parantaa maatalouden kannattavuutta ja samalla
se parantaa liikenneturvallisuutta, kun matkat tilakeskuksista pelloille
lyhenevät.

AIDOSTI VUOROVAIKUTTEINEN MAANKÄYTÖN
SUUNNITTELU
Vuorovaikutus on avain onnistuneeseen maankäytön suunnitteluun
maaseudulla. Eri vuorovaikutuskeinojen hyödyntäminen monipuolisesti,
vuorovaikutus suunnittelun kannalta oikeaan aikaan sekä suunnitelmien
selkeys ja ymmärrettävyys ovat olennaisia tekijöitä vuorovaikutuksen
onnistumisessa.

HYVINVOIVA LUONTO
Luonnon hyvinvoinnista huolehditaan ensisijaisesti tukemalla eikä niinkään
rajoittamalla. Metsästäjät ja kalastajat tekevät arvokasta luonnonhoitotyötä
ja tämän kulttuurin ylläpito on tärkeää. Suojeluvaatimusten kohtuullisuus on
säilytettävä maaseutuelinkeinojen näkökulmasta.

KEHITYSKUVAN TAVOITTEET
1.

Maankäytön ja ympäristön suunnittelu pitkäjänteisesti,
johdonmukaisesti ja olosuhteiden mukaan joustavasti.

2.

Kuntalaisten, päättäjien ja viranomaisten välisen
vuorovaikutuksen parantaminen ympäristön suunnitteluun
liittyen.

3.

Nopeiden ja varmojen tietoliikenneyhteyksien
järjestäminen kaikille kuntalaisille.

4.

Sähköverkon toimintavarmuuden parantaminen.

5.

Vesihuollon kehittäminen alueellisesti
tarkoituksenmukaisesti.

6.

KEVYEN LIIKENTEEN
YHTEYSTARVE
VUOLENKOSKI

SUUNNITELTU TIELINJAUS

PERÄ-MANKALA

Liikenteen sujuvuuden, tieverkon kunnossapidon ja
liikenneturvallisuuden parantaminen.

KYMENTAKA
SÄYHTEE

7.

Liikenneväylien ja kiinteistöjen korjausvelan vähentäminen.

8.

Kevyen liikenteen käytön edistäminen.

9.

Esteettömyyden edistäminen Kausalan keskustassa ja
kylien toiminnallisissa keskuksissa.

LYÖTTILÄ
KIRKONKYLÄ
RADANSUU

JOKUE
HIISIÖ

KAUSALA

10. Virkistysalueiden ja –reittien kehittäminen.
11. Keskustaajaman ja kylien elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden
parantaminen.
12. Maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten kehittäminen.

TILLOLA /
KYMIRING

PERHENIEMI
SÄÄSKJÄRVI

KUUKSO

13. Teollisuusalueiden kehittäminen.
14. Monipuolisten ja joustavien asumismahdollisuuksien
lisääminen.
15. Luonnon hyvinvoinnista huolehtiminen ja luonnonvarojen
kestävä hyödyntäminen.
16. Kestävän energiantuotannon ja –käytön edistäminen,
huomioiden tuotantomuodon soveltuvuus alueelle.

HAAPAKIMOLA

KOKO KUNTAA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA
KEHITTÄMISTARPEET
Laaditaan kunnianhimoinen kävelyn ja pyöräilyn
edistämisohjelma. Parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä
tarpeen mukaan levittämällä pientareita, rakentamalla
uusia kevyen liikenteen väyliä ja hyödyntämällä nykyistä
tieverkkoa monipuolisemmin.
Parannetaan koulukuljetuspysäkkien turvallisuutta
lisäämällä odotustilaa, parantamalla valaistusta ja
rakentamalla pysäkkikatoksia.
Huomioidaan tieverkkoa koskevassa suunnittelussa ja
rakentamisessa maaseutuelinkeinojen, jätehuollon ja
pelastustoiminnan vaatimukset kuten vapaa tila ja
kantavuus.
Kartoitetaan luonto- ja retkeilykohteet ja suunnitellaan niitä
hyödyntäen ja täydentäen yhtenäinen ulkoilureitti koko
kunnan alueelle.
Laaditaan kyliin maankäyttösuunnitelmat ja
maisemanhoitosuunnitelmat.
Laaditaan rakentamistapasuositukset alueittain
rakentamisen ohjaamisen tueksi edistämään rakennusten
soveltuvuutta maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.
Järjestetään koulutusta liittyen mm. tilusjärjestelyihin,
pihasuunnitteluun ja vieraslajien torjuntaan.
Parannetaan kierrätyspisteiden tasoa ja ympäristöä.

KAUSALA
SUUNNITELTU TIELINJAUS
ALUEEN NYKYINEN TOIMINNALLINEN KESKUS

VENEVALKAMA

1.

Kausalassa toiminnalliset pisteet ovat laajalle
levittäytyneenä ja ne sijaitsevat valtatien molemmin
puolin. Kaupalliset toiminnot sijaitsevat pääosin torin
läheisyydessä valtatien ja rautatien välisellä alueella.
Terveyskeskus, alakoulu, liikuntapalvelut sekä
tulevaisuudessa päiväkoti sijaitsevat valtatien
pohjoispuolella.
TERVEYSKESKUS

LUKIO
YLÄKOULU

TORI

ALAKOULU,
RAVILINNA,
PÄIVÄKOTI
SEURAKUNTAKESKUS

RAUTATIEASEMA

Keskustan vahvuutena on aktiivinen toritoiminta, jota
halutaan vahvistaa. Keskustan kehittäminen
oleskelualueena vaatii kokonaisvaltaista viihtyisyyden
parantamista koko keskustan alueella.
Ravilinnan historia liittyy hevosurheiluun ja sen
ympäristö on muotoutunut toimivaksi ja
monipuoliseksi liikunnan ja virkistyksen alueeksi, jota
on edelleen mahdollista kehittää mm.
oppimisympäristönä.
Venevalkaman sijainti lähellä keskustaa ja turvalliset
kulkuyhteydet sekä Kimolan kanavan rakentaminen
tarjoavat mahdollisuuksia kehittää aluetta
virkistysalueena.

KAUSALAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN
Kausalan keskustan
taajamakuvaa
parannetaan. Tavoitteena
on tuoda keskustan
keskeiset toiminnot
visuaalisesti lähemmäs
toisiaan ja parantaa
jalankulkuympäristön
viihtyisyyttä sekä liikenteen
sujuvuutta.

TERVEYSKESKUS

ALAKOULU

LUKIO

RAVILINNA

TORI

YLÄKOULU

SEURAKUNTAKESKUS
RAUTATIEASEMA

KAUSALAA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA
KEHITTÄMISTARPEET
Venevalkaman ja Kymenrannantien kehittäminen virkistysalueena parantamalla opastusta ja rakentamalla
puistomainen alue venevalkaman yhteyteen.
Rautatieympäristön viihtyisyyden parantaminen esimerkiksi kasvillisuutta siistimällä sekä asemaa ja sen
ympäristöä kunnostamalla.
Valtatien ympäristön viihtyisyyden parantaminen siistimällä tieympäristön kasvillisuutta ja kiveyksiä. Kevyen
liikenteen ylityspaikkojen lisääminen uuden ohitustien valmistumisen jälkeen.
Kausalan keskustan yleissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen taajamakuvan parantamiseksi.
Torin ympäristön elävöittäminen, torikahvilan rakentaminen.
Ympäristötaiteen hankkiminen Kausalaan taajamaympäristön kiinnostavuuden lisäämiseksi.
Iitintien peruskorjaus Kausalan kohdalla.
Ravilinnan ja Kausalan koulun ympäristön kehittäminen maisemallisesti ja toiminnallisesti suunnittelemalla
luontokoulualue ja asuinalue alakoulun pohjoispuolelle sekä parantamalla liikennejärjestelyjä.
Uusien asuinalueiden suunnittelu Kausalan lähialueelle Urajärven ja Kymijoen rantaan.
Toiminnallisen perhepuiston rakentaminen Kausalaan keskeiselle paikalle hyödyntäen olemassa olevia
rakennuksia ja pysäköintialueita.
Kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen Kirkonkylään, Sääskjärvelle ja Haapakimolaan.
Kevyen liikenteen yhteyden kehittäminen Kouvolan suuntaan hyödyntämällä valtatien rinnakkaistietä.
Eri kokoisten tonttien tarjonnan lisääminen.
Yhteisöllisen työtilan perustaminen erilaisia etätöitä ja luovan alan töitä tekeville henkilöille. Työtila toimisi
myös kokoontumispaikkana iittiläisille yhdistyksille.

KYLÄALUEET
Iitissä on useita aktiivisia kyliä. Kylien toiminta on useimmiten keskittynyt kylätalon, seuratalon ja/tai koulun ympäristöön,
vaikka asutus voikin olla levittäytynyt hajanaisesti. Kylillä on omat vahvuutensa, mutta kehittämistarpeet ovat monessa
kylässä keskenään hyvin samankaltaisia.

7.

8.

KUUKSO
Kyläalueen toiminta on keskittynyt
metsästysmajan ympäristöön.

KUUKSON KYLÄN ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDEEHDOTUKSET JA KEHITTÄMISTARPEET
Kehittämistarpeita ei ilmennyt tässä vaiheessa.

MAAKANSAN KYLÄT
Maakansan kyliä ovat Haapakimola,
Saaranen, Muikkula, Taasia ja Koliseva.
Kyläalueen toiminta on keskittynyt
Maakansan seuratalon ja Haapakimolan
koulun ympäristöön.

MAAKANSAN KYLIEN ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDEEHDOTUKSET JA KEHITTÄMISTARPEET
Karrala-Koliseva-luontopolun kunnostaminen ja sen kehittäminen
kokonaisuutena pitkällä aikavälillä Etelä-Iitin ulkoilukohteeksi
(opasteet, näköalapaikka, taukopaikat, parkkipaikat jne.).
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen koululta Maakansan
seuratalolle, Kausalaan ja Sääskjärvelle koululaisten turvallisemman
liikkumisen takaamiseksi ja virkistysmahdollisuuksien
parantamiseksi. Valaistus kevyen liikenteen väylille koulun
ympäristössä.
Koulun ympäristön laajentaminen yleisemmäksi oleskelupaikaksi ja
alueen tarkastelu asumisen lisäämiseksi.

Kylän oman taideteoksen rakentaminen.

SÄÄSKJÄRVI
Sääskjärven kyläalueen toiminta on
keskittynyt Kylätalon sekä Tuulispään
matonpesu- ja uimapaikan ympärille.

SÄÄSKJÄRVEN KYLÄN ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDEEHDOTUKSET JA KEHITTÄMISTARPEET
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen Sääskjärveltä Kausalaan,
Haapakimolaan ja Perheniemeen.
Sääskjärven kunnostaminen.
Kylätalon ympäristön viihtyisyyden parantaminen maisemallisesti
ja toiminnallisesti mm. parantamalla pysäköintialueen valaistusta
ja lisäämällä istutuksia.
Tuulispään uimarannan kunnostaminen ja matonpesupaikan
osittainen uusiminen.
Nopeusnäyttötaulujen hyödyntäminen ajonopeuksien
hillitsemiseksi 60 km/h alueilla.

PERHENIEMI
Perheniemen kyläalueen toiminta on
keskittynyt Haaviston seuratalon,
Kylätalon sekä Perheniemen opiston
ympäristöön.

PERHENIEMEN KYLÄN ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDEEHDOTUKSET JA KEHITTÄMISTARPEET
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Sääskjärventien ja
Perheniementien risteyksestä Perheniementien ja Tolppalankujan
risteykseen saakka.
Pururadan kunnostaminen ja reitin jatkaminen Opiston suuntaan sekä
sen ympäristön kehittäminen liikunnan ja leikin alueena.
Haaviston seuratalon ja sen ympäristön kehittäminen kylän
toiminnallisena keskuksena.
Sääskjärven virkistysalueiden ja -toimintojen kehittäminen.
Sääskjärven kunnostaminen.
Metsäläntien peruskorjaus.
Maankäyttösuunnitelman ja maisemanhoitosuunnitelman laatiminen
yhdessä maanomistajien kanssa.
Perheniemen opiston alueen kehittäminen.

KAUKAAN KYLÄT
Kaukaan kyliä ovat Hiisiö, Kurri ja
Mankala. Kyläalueen toiminta on
keskittynyt kylätalon Einolan ympäristöön.

KAUKAAN KYLIEN ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
JA KEHITTÄMISTARPEET
Liikenneturvallisuuden parantaminen Kurrintiellä ja Kuninkaantiellä
laskemalla nopeusrajoitus 40 km/h.
Tiestön kunnossapidon parantaminen. Isot kivet ja nimismiehen
kiharat hankaloittavat liikennettä.
Kurrintien ja Kuninkaantien risteyksessä olevan infotaulun
parantaminen, postilaatikkotelineen uusiminen ja alueen
yleisilmeen kehittäminen.
Opastus Pirunkalliolle ja reitin parantaminen.
Yhteisen ulkoilualueen tekeminen esimerkiksi rakentamalla laavu /
kota / liikuntapaikka / leikkipaikka / pururata.

SÄYHTEE
Säyhteen kylän toiminta on keskittynyt
seuratalon ympäristöön.

SÄYHTEEN ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
JA KEHITTÄMISTARPEET
Alueen tiestön kunnossapidon parantaminen ja päällystäminen.
Uusien vakituisten asukkaiden hankkiminen kylän alueelle.

JOKUE
Jokuen alueen toiminta on keskittynyt
Veteraaninmajan, Jokuen urheilukentän ja
Matkakeitaan ympäristöön.

JOKUEN ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA
KEHITTÄMISTARPEET
Jokuen urheilukentän kehittäminen leikin ja liikunnan alueena.
Turvallisen kevyen liikenteen yhteyden järjestäminen Jokuentieltä
Sitikkalantielle kyläläisten lenkkeilymahdollisuuksien
parantamiseksi.
Veteraaninmajan alueen kehittäminen.

PERÄ-MANKALA
Perä-Mankalan toiminta on keskittynyt
Mankalan seuratalon ympäristöön.

PERÄ-MANKALAN ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDEEHDOTUKSET JA KEHITTÄMISTARPEET
Maantien 3631 kunnostaminen Eskolanmäen osalta ja tien
asiallinen kunnossapito ovat kylälle ja sen yritystoiminnalle
keskeisen tärkeitä asioita.

VUOLENKOSKI JA KOSKENNISKA
Vuolenkosken alueen toiminta on
keskittynyt koulun, seuratalon ja rannan
ympäristöön.

VUOLENKOSKEN JA KOSKENNISKAN KYLIEN ALUETTA
KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA
KEHITTÄMISTARPEET
Alueen kehittymistä ja väestönkasvua tukevat maankäytölliset
ratkaisut joustavasti olosuhteet huomioiden ja monimuotoiset
asumisratkaisut sekä tonttikoot mahdollistaen.

KYMENTAKA
Kymentaan alueen toiminta on keskittynyt
seuratalon ympäristöön.

KYMENTAAN ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
JA KEHITTÄMISTARPEET
Polkuverkoston kehittäminen kylän alueella
ulkoilumahdollisuuksien parantamiseksi.
Seuratalon ja sen ympäristön kehittäminen vapaa-ajanvieton
keskuksena sekä toiminnallisesti että maisemallisesti.

RADANSUU JA KIRKONKYLÄ
Kirkonkylän ja Radansuun alueen toiminta
on keskittynyt Radansuun ulkoilualueen,
Iitin kirkon ja Kesäkahvilan ympäristöön.

RADANSUUN JA KIRKONKYLÄN ALUETTA KOSKEVAT
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KEHITTÄMISTARPEET
Urajärven kunnostamisen jatkaminen mm. niittämällä järviruokoa.

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kausalasta Virransillalle saakka
nykyisen tielinjauksen mukaisena.
Liikenneturvallisuuden parantaminen Iitintiellä ajonopeuksia laskemalla.
Alueen ulkoilureittien parantaminen vesistöön tukeutuen.
Kirkonkylän venelaiturin alueen kehittäminen.
Näkymien avaaminen kirkolta ja Kesäkahvilalta Kymijoelle.
Katuympäristön parantaminen esimerkiksi rakentamalla ympäristöön
sopivia pysäkkikatoksia.

Radansuun ulkoilualueen virkistystoimintojen lisääminen.
Alueen hyödyntäminen kokonaisuutena laajemmin virkistyksen ja
oleskelun ympäristönä.

LYÖTTILÄ
Lyöttilän alueen toiminta on keskittynyt
seuratalon ympäristöön.

LYÖTTILÄN ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
JA KEHITTÄMISTARPEET
Urajärven kunnostamisen jatkaminen mm. niittämällä järviruokoa.
Talvella kerätyn järviruo’on hyödyntäminen rakennusmateriaalina
paikallisesti.

TILLOLA
10.

10.

TILLOLAN ALUETTA KOSKEVAT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA
KEHITTÄMISTARPEET
KymiRingin alueen kehittäminen tukeutuen moottorirataan,
valtatiehen ja paljon tilaa vaativan yritystoiminnan
sijoittumismahdollisuuksiin. Potentiaalisia toimialoja alueella mm.
matkailu, metsäteollisuus, logistiikka ja ajoneuvoteollisuus.
Alueen suunnittelu ympäröivää luontoa kunnioittaen ja lähialueen
virkistysarvot huomioiden. Alueen kokonaisuuden kehittämisessä
huomioitava matkailun kannalta olennaiset tekijät kuten alueelle
muodostuva miljöö.
Tillolan ampumaradan käyttöönotto uudelleen.

Tillolan alueelle on kehittymässä uutta
toimintaa rakenteilla olevan
moottoriurheilu- ja koulutuskeskus
KymiRingin ympärille.

RAPORTTI JA LÄHTEET
KUVAT
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