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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

Kaavan laatija 

 

KARTTAAKO OY/ DI Pertti Hartikainen 

Pakkamesatarinkatu 3, 00520 Helsinki 

puh. 09-1481943, 0400-425390 

sähköp. phartikainen(a)kolumbus.fi  

 

Kaava-alue 

 

Yleiskaavan muutosalue (0,7 ha) sijaitsee Pyhäjärven Pelinginselän Myllyniemessä. 

         C maamittauslaitos 

  

 

2 TIIVISTELMÄ 

 

Voimassa olevassa Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven vesistöalueen yleiskaavassa on maan-

mittauslaitoksen virheellisestä raja-aineistosta johtuva virhe. Yleiskaavan pohjakartan raja-

aineistossa raja on n. 30 m väärässä paikassa.  

 

mailto:phartikainen@kolumbus.fi
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Rajan sijaintia koskeva virhe korjattiin rajankäynnillä v. 2011. Sen seurauksena RA-rakennuspaikka 

jäi pääosin naapuritilalle Marlebäck. RA-rakennuspaikka kuuluu kuitenkin tilalle Myllyniemi. 

Virhe korjataan käsillä olevalla kaavamuutoksella. 

 

Kaavamuutoksella RA-rakennuspaikkaa siirretään n. 30 m. pohjoiseen siten, että rakennuspaikka 

sijoittuu voimassa olevan yleiskaavan tarkoittamalla tavalla tilan Myllyniemi 142-408-44-186 

alueelle, tilan etelärajan viereen. Rakennuspaikan koko ja rantaviivan pituus sekä rakennusoikeus ja 

muut määräykset säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisina.  

 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

3.11 Alueen yleiskuvaus  

 

Kohdan 1 karttaotteet havainnollistavat alueen sijaintia rakennetussa ympäristössä. 

 

3.12 Luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö 

 

Voimassa oleva yleiskaava nojautuu  yleiskaavoituksen yhteydessä laadittuun luonnonoloja koske-

vaan selvitykseen (Hannu Friman: Ympäristöselvitys Iitin Leininselän-Urajärven-Pyhäjärven alueen 

rantayleiskaavoitusta varten, 1998). Selvityksessä alueeseen ei kohdistu erityisiä luontoarvoja. 

 

Rakennuspaikaksi suunniteltu alue on moreeniharjannetta, joka  on talousmetsänä hoidettua varttu-

nutta mänty- ja kuusivaltaista sekametsää. Joukossa on koivuja, haapoja ja harmaaleppiä sekä yksit-

täisiä tammia ja vaahteroita karkulaisina viereiseltä Marlebäckin alueelta. 
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Ranta on peitteinen vesirajaan asti. Vesirajassa on yksittäisiä tervaleppiä. 

 
 

Alue on rakentamaton. Ympäristön rakennuskanta ilmenee kohdan 1 kartoista ja  kohdan 3.12 ilma-

kuvasta. 

 

3.13 Muinaisjäännökset 

 

Museoviraston arkeologisen rekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx

 
 

3.14 Pohjavesi 

 

Alue ei ole vedenhankinnalle tärkeää tai siihen soveltuvaa pohjavesialuetta. 

 

3.15 Maanomistus 

 

Molemmat tilat, joita kaavamuutos koskee, ovat eri yksityisen omistuksessa. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.21 Maakuntakaava 

 

Iitti kuuluu Kymenlaakson liittoon. Ympäristöministeriö vahvisti 14.12.2010 maakuntakaavan 

”Maaseutu ja luonto”  

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx
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Maakuntakaavassa alueeseen ei kohdistu varauksia tai merkintöjä. Aluetta sivuaa maakuntakaavan 

merkinnät: veneväylä ja maakunnallinen melontareitti. 

 
 

Maakuntakaavassa on annettu koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys: Maankäytön suunnitte-

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

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla 

yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen. 

 

Maakuntakaava ei ole voimassa käsillä olevalla alueella, jossa on voimassa oikeusvaikutteinen 

yleiskaava, mutta maakuntakaava on ohjeena yleiskaavaa muutettaessa. 

 

3.22 Yleiskaava 

 

Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 23.5.2000 hyväksymä Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven 

vesistöalueen oikeusvaikutteinen yleiskaava. 

 

Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Muutosalue osoitettu sinisellä katkoviivalla 

 
 

Voimassa olevassa yleiskaavassa uusi rakennuspaikka (1RA) on osoitettu tilalle Myllyniemi 

44:186. Tilan Marelebäck (44:187, nykyisin 44:209) ranta-alue on osoitettu AM-alueeksi. 
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3.23 Ranta-asemakaava  

 

Alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavaa. 

 

3.24 Rakennusjärjestys 

 

Iitin rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.7.2011. 

 

3.25 Pohjakartta 

 

Pohjakarttana on käytetty numeerista maastokarttaa (peruskartta) ja kiinteistöjen osalta ajan tasalla 

olevaa numeerista kiinteistörajakarttaa (NRK).  

 

 

4 YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 

Kunnanhallitus päätti kaavamuutoksen vireille tulosta 6.5.2019. KH päätti 

 käynnistää Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan tilan Myllyniemi ja tilan Marle-

bäck osalta  

 kaavanmuutoskustannuksia ei peritä ko. maanomistajilta, koska kyseessä on maanmittauslaitok-

sen virheellisestä raja-aineistosta aiheutuneen virheen korjaus. 

 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

 

4.21 Osalliset 

 

Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimi-

alaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen 

vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

 

Osalliset on todettu erillisessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

  

4.22 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleiskaavan muuttamista koskeva luonnos pidettiin näh-

tävänä (MRA 30 §) 4.11-3.12.2019. Alueen omistajille ja naapureille tiedotettiin kirjeitse. 

 

Yhtään mielipidettä ei jätetty.  

 

Lausunnot 

 Rakennuslautakunta 6.11.2019: Ei huomautettavaa. 

 Museovirasto 26.11.2019: Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain (295/1963) 

rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. Arkeologisen kulttuu-

riperinnön osalta ei tarvita lisäselvityksiä. Ei huomautettavaa. 
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 Kymenlaakson museo 9.12.2019: Kaava-alue rajautuu etelässä kulttuurihistoriallisesti merkittä-

vään Marlebäckin kartanoalueeseen. Seutu on kokonaisuudessaan osa Lyöttilän kulttuurimaise-

maa. Selvitykset ovat riittäviä . Ei  huomautettavaa. 

 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 12.12.2019: Yleiskaavamuutos korjaa virheellisestä raja-

aineistosta johtuneen virheen. Muutos on yleiskaavan sisältövaatimusten (MRL 39 §) mukainen. 

 

Kaavaehdotus pidetään nähtävänä ....  

 

4.3 Yleiskaavan tavoitteet 

 

Voimassa olevassa yleiskaavassa on maanmittauslaitoksen virheellisestä raja-aineistosta johtuva 

virhe. Sen seurauksena voimassa olevan yleiskaavan mukainen uusi loma-asunnon rakennuspaikka 

(1RA) sijaitsee virheellisesti pääosin naapuritilan puolella. Virhe korjataan käsillä olevalla 

kaavamuutoksella.   

 

 

5 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 

 

5.1 Kaavan keskeinen sisältö 

 

Kaavamuutoksella RA-rakennuspaikkaa siirretään n. 30 m. pohjoiseen siten, että rakennuspaikka 

sijoittuu voimassa olevan yleiskaavan tarkoittamalla tavalla tilan Myllyniemi 142-408-44-186 

alueelle, tilan etelärajan viereen. Rakennuspaikan koko ja rantaviivan pituus sekä rakennusoikeus ja 

muut määräykset säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisina.  

 

5.2 Aluevaraukset 

 

5.21 Korttelialueet 

 

RA-aluetta koskevat kaavamääräykset säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisina. 

 

Rakennuspaikan koko on noin 4000 m
2
. 

 

Kaavamääräyksen mukaan kullekin vähintään 3000 m²:n suuruiselle rakennuspaikalle saa rakentaa 

seuraavasti: 

 Yhden loma-asunnon ja yhden lisärakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 

130 kerros-m². Lisärakennuksen enimmäiskoko on 35 kerros-m² ja sen tulee olla samassa 

pihapiirissä loma-asunnon kanssa. 

 Saunan, jonka enimmäiskoko on 25 kerros-m². 

 Muita talousrakennuksia. 

 

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on rakennuspaikan koosta riippuen 

 alle 5 000 m²:n rakennuspaikat 160 kerros-m² 

 vähintään 5 000 m²:n rakennuspaikat 200 m². 

 

Rakennuksen vähimmäisetäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta on 

 sauna 15 m 

 muut rakennukset 30 m. 

Rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyyttä koskevasta määräyksestä poikkeuksen, jos se 

maasto-olosuhteiden johdosta on perusteltua ja rakennus sopeutuu maastoon ja maisemaan. 
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Rakennuksen ja rantaviivan väliin on jätettävä riittävä suojapuusto. 

 

Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja värityk-

sen puolesta luonnonmaisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. 

 

Loma-asunnon alin rakentamiskorkeus on + 67,35 m (N2000). Tämä määräys koskee myös muita 

rakennuksia, jos niissä on veden noususta vaurioituvia rakenteita. 

 

5.22 Maa- ja metsätalousalueet 

 

Kaavamääräykset säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisina. 

 

Maa- metsätalousvaltainen alue (M) 

 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 

 

Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä 

maa- ja metsätalouden rakennuksia. 

 

Kaavamääräyksen tarkoittamaa rakennusoikeutta ei alueelle ole osoitettu. 

 

5.3 Vesi- ja jätehuolto  

 

Kaavamääräykset säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisina. Mitään jätevesiä ei saa päästää puh-

distamatta vesistöön.  

 

 

6 KAAVAN VAIKUTUKSET 

 

6.1 Suhde maakuntakaavaan 

 

Maakuntakaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.21. Maakuntakaavassa alueeseen ei kohdistu mer-

kintöjä. Maakuntakaavan yleiset määräykset: 

 

Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava erityisesti huomioon Kymijoen 

tulvaherkillä alueilla.  

Kaava määrää ELY-keskuksen suosituksen mukaisesti seuraavaa: Loma-asunnon alin raken-

tamiskorkeus on + 67,35 m (N2000). Tämä määräys koskee myös muita rakennuksia, jos niis-

sä on veden noususta vaurioituvia rakenteita. 

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla 

yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen. 

Rakentamattoman rannan pituus säilyy ennallaan, mutta yhtenäinen rakentamaton ranta su-

pistuu n. 30 m 

 

6.2 Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 

 

Muutoksella korjataan  yleiskaavassa oleva virhe.  

Maanomistajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, että  havaittu kaavan virhe korjataan. 
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6.3 Vaikutus yhtenäiseen vapaaseen rantaviivaan 

 

Rakentamattoman rannan pituus säilyy ennallaan, mutta yhtenäinen rakentamaton ranta supistuu n. 

30 m.  

 

6.4 Vaikutus luonnonoloihin ja maisemaan 

 

Alueeseen ei liity erityisiä luonnonarvoja tai erityisiä maisema-arvoja. Rakennuspaikka sijaitsee 

peitteisellä alueella siten, että rakentaminen ei aiheuta sanottavaa muutosta maisemakuvaan. Voi-

massa olevaan kaavaan nähden kaavamuutoksella ei ole merkitystä maisemakuvan kannalta. 

 

6.5 Sosiaaliset vaikutukset 

 

Rakennuspaikan vähäisellä siirrolla ei ole nähtävissä erityisiä sosiaalisia vaikutuksia. 

 

6.6 Tieyhteys 

 

Rakennuspaikalle johtaa ajokuntoinen pääsytie. 

 

 

KARTTAAKO OY  

 

 

 
Pertti Hartikainen 

dipl. ins. 

 

Erilliset asiakirjat:  

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 


