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Kausalan asemakaavan Hoijakantien alueen kaavamuutos, hyväksyminen 

 

484/10.02.03/2020 

 

Tekninen lautakunta 29.04.2020 § 33 

  

Kunnanhallitus teki kokouksessaan 17.2.2020 § 31 kaavan 

laatimispäätöksen koskien Kausalan asemakaavan Hoijakantien alueen 

kaavamuutosta. 

 

Kaavan laatija DI Pertti Hartikainen/Karttaako Oy on laatinut 7.4.2020 

päivätyn  kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus (kartta merkintöineen ja 

kaavaselostus) jaetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 

Kaavaselostuksen mukaan kaavamuutoksella poistetaan voimassa olevaan 

asemakaavaan nähden alueelta toteutumaton katuvaraus (Hoijakankuja) ja 

kaksi ohjeellista rakennuspaikkaa yhdistetään yhdeksi rakennuspaikaksi. 

Hoijakankujan poistamisen seurauksena yksi rakentamaton rakennuspaikka 

liittyy katuun (Hoijakantie) rakennuspaikan sisäisen tieyhteyden 

välityksellä, joka voidaan toteuttaa ns. kaulatonttina tai tierasitteena. 

Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon sekä vesijohto- ja 

viemäriverkkoon. Hoijakankujan katuvarauksen poistamisen seurauksena 

kaavan toteuttaminen ei aiheuta kunnalle erityisiä kustannuksia; 

kuntatalouden kannalta kaavamuutos on siten edullinen. Alue on 

suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti edelleen 

erillispientalojen (AO) alueeksi. Rakentamistehokkuus (e=0,20) sekä 

enimmäiskerrosluku (Iu3/4) säilyvät voimassa olevan asemakaavan 

mukaisina. 

 

Kysymyksessä on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaava. Vähäisen 

asemakaavan muutoksen ollessa kyseessä 

- osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) ei tarvita (MRL 63 § 2. 

mom.)  

-  valmisteluvaiheen kuuleminen voidaan hoitaa ja on hoidettu 

neuvottelemalla maanomistajien kanssa (MRA 30 §); kaava voidaan siis 

asettaa suoraan ehdotuksena nähtäville 

- kaavaehdotuksen nähtävänäoloajaksi riittää 14 pv (MRA 27 § 1 mom). 

- osallisten piiri on pieni ja lausuntoja (MRA 28 §) on tarpeen pyytää vain 

rakennuslautakunnalta, ympäristöpalveluilta ja Kausalan Lämpö Oy:lta. 

- kaavaa ei hyväksy valtuusto, vaan kunnanhallitus hallintosäännön 26.1.§:n 

6h-kohdan mukaan. 

 

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037. 

 

Ehdotus Tekninen johtaja: 
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 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että tämä päättää 

selostusosassa mainitun perusteella MRA 27 §:n ja 28 §:n mukaisesti 

 

 1. asettaa 7.4.2020 päivätyn Hoijakantien alueen kaavamuutosehdotuksen 

nähtäville 14 päivän ajaksi  

 

 2. tiedottaa nähtävilläpidosta kunnan verkkosivuilla ja Iitinseutu- lehdessä. 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. 

Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. 

 

 3. pyytää kaavaehdotuksesta lausunnon rakennuslautakunnalta, 

ympäristöpalveluilta ja Kausalan Lämpö Oy:lta nähtävilläoloajan kuluessa. 

 

Päätös Tekninen lautakunta: 

 

 Merkittiin, että puheenjohtaja Janne Aalto poistui esteellisenä kokouksesta 

tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kirjautumalla ulos Teams-

yhteydestä. Jääviyden peruste: naapuruus ja hakijalle annettu 

ennakkokannanotto asiassa. Puheenjohtajana tässä asiassa toimi 

varapuheenjohtaja Riitta Alestalo. 

 

 Merkittiin, että kunnanhallituksen edustaja  Juha Vierumäki saapui 

kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.41. 

 

 Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 ________ 

 

Kunnanhallitus 18.05.2020 § 88 

  

7.4.2020 päivätty kaavaehdotus (kartta merkintöineen ja kaavaselostus) 

jaetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh. 040 735 3967 

 

Ehdotus Kunnanjohtaja: 

 

Kunnanhallitus päättää päättää selostusosassa mainitun perusteella MRA 27 

§:n ja 28 §:n mukaisesti: 

1. asettaa 7.4.2020 päivätyn Hoijakantien alueen 

kaavamuutosehdotuksen nähtäville 14 päivän ajaksi  

2. tiedottaa nähtävilläpidosta kunnan verkkosivuilla ja Iitinseutu- 

lehdessä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus 

kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen 

nähtävänäoloajan päättymistä. 

3. pyytää kaavaehdotuksesta lausunnon rakennuslautakunnalta, 

ympäristöpalveluilta ja Kausalan Lämpö Oy:lta nähtävilläoloajan 

kuluessa. 
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Päätös kunnanhallitus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. 

 ________ 

 

Kunnanhallitus 15.06.2020 § 123 

  

7.4.2020 päivätty kaavaehdotus on ollut nähtävillä 20.5. - 3.6.2020 ja siitä 

pyydettiin lausunnot rakennuslautakunnalta, ympäristöpalveluilta ja 

Kausalan Lämpö Oy:lta nähtävilläoloajan kuluessa. 

 

Lausunnon antoi rakennuslautakunta, joka totesi, ettei sillä ole 

huomautettavaa kaavanmuutosehdotuksesta. Muistutuksia ei jätetty. 

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh. 040 735 3967 

 

Ehdotus Kunnanjohtaja: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy Kausalan asemakaavan muutoksen Hoijakantien 

alueella 7.4.2020 päivätyn kaavaehdotuksen (kaavakartta määräyksineen, 

kaavaselostus) mukaisena selostusosassa ja kaavaselostuksessa mainituin 

perustein. 

 

Tästä kaavapäätöksestä tiedotetaan MRA 94 §:n mukaisesti. 

 

Kaavan voimaantulosta kuulutetaan MRA 93.2 §:n mukaisesti. 

Voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on saanut lainvoiman, ellei 

tarvittaessa valitusajan jälkeen käytetä MRL 201 §:n mukaista määräystä, 

jolloin kuuluttaminen voidaan tehdä välittömästi määräyksen antamisen 

jälkeen. 

 

Voimaan tullut kaavapäätös lähetetään tiedoksi MRA 95.2 §:n mukaisesti 

pykälässä mainituille viranomaisille. 

 

Päätös kunnanhallitus: 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. 

 ________ 

 

 

  Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 17.6.2020 

 

 

 Jarkko Salonen 

 pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Yhteystiedot Iitin kunta 
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 Rautatienkatu 20-22, PL 32 

 47401 Kausala 

 puh. 020 615 9600 

 faksi 020 615 9617 

 kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi 

 

Jakelu Kaavamuutoshakemuksen tekijät  

 Kaakkois-Suomen ELY-keskus  

 Rakennuslautakunta  
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IITIN KUNTA  OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

Kunnanhallitus Nähtävillä   

 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perus-

teet 

 

 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kuntavalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

 

Pykälät:115, 117, 122, 125, 128-129, 131-133 

 

 

 

 

 

 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

 

Pykälät:116, 124, 126-127, 130 

 

 

 

 

 

 

 Hallintolainkäyttölain 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaati-

musviranomai

nen 

ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 

IITIN KUNNANHALLITUS 

Käyntiosoite: Rautatienkatu 20, Kausala 

Postiosoite: PL 32, 47401 Kausala 

Sähköpostiosoite: kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi 

Puhelinvaihde: 020 615 9600 

Fax: 020 615 9617 

 

 

Pykälät 116, 124, 126-127, 130 

 

 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimusaikaa  laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 

 

 

Oikaisuvati- 

muksen 

Ks. jäljempänä 
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sisältö ja 

toimittaminen 
                                                                                                                                     Liitetään pöytäkirjaan 
 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviran 

omainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 

päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se. Joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 

on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 

sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio, Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 

Puhelin: 029 56 42502 (asiakaspalvelu), Puhelinvaihde: 029 56 42500 

Faksi: 029 56 42501 

Sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi, Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Kunnallisvalitus, pykälät        123                                                                                                Valitusaika 

                                                                                                                                 30 päivää 

 

Hallintovalitus, pykälät             118-121,                                                                              Valitusaika 

                                                                                                                                               30 päivää antopäivästä 

____________________________________________________________________________________________ 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax        Pykälät                   Valitusaika 

Markkinaoikeus                                                                                                                     14 päivää  

Radanrakentajantie 5, 

00520 HELSINKI 

Puhelinvaihde: 029 56 43300 

Faksi: 029 564 3314 

Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus. fi 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

 

 Oikaisuvaatimuksessa/valituskirjassa on ilmoitettava 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

• muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimuksessa/valituskirjassa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi, ammatti ja kotikun-

ta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 

oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa /valituskirjassa on ilmoitettava 

myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituk-

set oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai esimiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimukseen/valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todis-

tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta. 

 

Oikaisuvaatimukseen/valituskirjaan on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaati-

muksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu-

kaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 

 

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oi-

kaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- /vali-

tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen 

asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin 

välityksellä. Postiin asiakirjat on Jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- /valitusajan 

päättymistä 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                     pykälät 
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Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                                      pykälät 

         

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1. 1.2019 alkaen vireille tulevissa 

asioissa 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeuden-

käyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 

§'ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteelta myöskään asioissa, joiden käsittely 

tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n 

nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle                                                                                                                       Liitetään 
pöytäkirjaan 


