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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Kaava-alueen sijainti 
 
Alue sijaitsee Kausalan itäisessä osassa ns. Karjalaiskylän alueella Hoijakantien ja Karjalaistien 
välisellä alueella.  

 
 
 
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi 
Hoijakantien alue. 
 
Kaavan tarkoitus 
Kausalan asemakaavan Karjalaiskylän alueen korttelin 364 tonttien 5, 6, 7 ja 8 omistajat esittä-
vät kaavanmuutosesityksessään 6.1.2020, että ko. korttelin 364 tontit 5 ja 6 yhdistetään yhdeksi 
tontiksi ja Hoijakankuja- niminen katuvaraus poistetaan kaavasta. 
 
1.3 Suunnittelija 
 
KARTTAAKO OY 
Pertti Hartikainen 
dipl. ins., yks. 167 
Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki 
p. 0400-425390 
email: phartikainen@kolumbus.fi 
www.karttaako.fi 
 
 

mailto:phartikainen@kolumbus.fi
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2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
− Maanomistaja teki 6.1.2020 kaavan muuttamista koskevan esityksen. 
− Kunnanhallitus päätti 17.2.2020 kaavan vireille tulosta. 
− Valmisteluvaiheen kuuleminen on hoidettu kuulemalla alueen maanomistajia. 
− Asemakaavaehdotus pidettiin MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä …-…2020 välisen ajan.  
 
2.2 Asemakaava 
 
Alue on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti edelleen erillispientalojen (AO) 
alueeksi. Rakentamistehokkuus (e=0,20) sekä enimmäiskerrosluku (Iu3/4) säilyvät voimassa 
olevan asemakaavan mukaisina. 
 
Voimassa olevan asemakaavaan nähden alueelta poistetaan toteutumaton katuvaraus (Hoijakan-
kuja) ja kaksi ohjeellista rakennuspaikkaa yhdistetään yhdeksi rakennuspaikaksi. Hoijakankujan 
poistamisen seurauksena yksi rakentamaton rakennuspaikka liittyy katuun (Hoijakantie) raken-
nuspaikan sisäisen tieyhteyden välityksellä, joka voidaan toteuttaa ns. kaulatonttina tai tierasit-
teena.  
 
 
3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.11 Alueen yleiskuvaus 
 
Alue on pientaloaluetta niin kuin oheisesta peruskartan otteesta ilmenee. Kaavamuutosalueella 
on yksi omakotitalo. Kausalan palvelut sijaitsevat alueen tuntumassa.  
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3.12 Luonnonympäristö ja pohjavesi 
 
3.131  Luonnonympäristö 
 
Alue on pääosin peitteistä aluetta. Osa alueesta on entistä peltoa.  

 
 
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. Kausalan keskeiset kaupalliset palvelut ja hallinto-
palvelut sijaitsevat käsillä olevan alueen tuntumassa.  
 
3.132 Rakennettu kulttuuriympäristö 
 
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaavoitus nojautuu mm. seuraaviin selvityksiin: 
1.  Iitin Kirkonkylän- Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitys, Lahden ammattikor-
keakoulu, 2009-2010.  
2. Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008, K-S ympäristökeskus, Sirpa Törrönen.  
Seuraava yhteenveto perustuu em. selvityksiin. Kohteet sijaitsevat kaava-alueen tuntumassa. 

 
Käsillä olevan kaavamuutosalueen tuntumassa olevat arvok-
kaat ympäristöt (ote laajemman alueen kartasta: Kausala-
Kirkonkylän arvokkaat ympäristöt. 
Arvokkaat ympäristöt 
 
15.Karjalaiskylä on syntynyt karjalaissiirtolaisten asuttamisen 
seurauksena. 
Ylinen Viipurintie (punainen linjaus). 
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3.133 Rakennuskanta 
 
Kaavamuutosalueella on 1980-luvulla rakennettu omakotitalo. 
 
3.134 Tieverkko ja liikenneympäristö 
 
Alue rajoittuu Hoijakantiehen, joka on voimassa olevan asemakaavan mukainen katu.   
 
3.135 Muinaisjäännökset 
 
Alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 
 
3.136 Tekninen huolto 

 
Alue on vedenjakelun ja viemäröinnin piirissä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.14 Maanomistus 
 
Alue on yksityisessä omistuksessa.  
 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.21 Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 28.5.2008 Kymenlaakson maakuntakaavan, taajamat ja nii-
den ympäristöt (vasen kuva). Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi 
(A). Ympäristöministeriö vahvisti 26.11.2014 Kymenlaakson maakuntakaavan, kauppa ja meri-
alue (oikea kuva). Kaavassa on osoitettu Vt 12 uusi linjaus Jokuesta länteen.  

  
 
3.22 Yleiskaava 
 
Kirkonkylä-Kausalan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 25.1.2011.  
Yleiskaavassa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A). 
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 Ote osayleiskaavasta. 
 
3.23 Asemakaava 
 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta 

 
 
3.24 Rakennusjärjestys 
 
Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan v. 2011. 
 
3.25 Pohjakartta 
 
Kunta ylläpitää pohjakarttaa. Pohjakartta on ajan tasalla. 
 
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Kausalan asemakaavan Karjalaiskylän alueen korttelin 364 tonttien 5, 6, 7 ja 8 omistajat esittä-
vät kaavanmuutosesityksessään 6.1.2020, että ko. korttelin 364 tontit 5 ja 6 yhdistetään yhdeksi 
tontiksi ja Hoijakankuja- niminen katuvaraus poistetaan kaavasta. 
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  
 

Kunnanhallitus päätti 17.2.2020 kaavoituksen käynnistämisestä ja päätti että kaavoituskustan-
nuksia ei peritä ko. maanomistajilta, koska kaavamuutosprosessissa selvitetään myös Hoijakan-
kujan poistaminen kaavasta. Mikäli ko. katu poistetaan, se hyödyttää kuntaa taloudellisesti. 
 
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 17.2.2020 kaavan vireille tulosta. 
 
4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
Valmisteluvaiheen kuuleminen on suorittu siten, että kunta on neuvotellut maanomistajan kans-
sa. 
 
Asemakaavaehdotus pidetään MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä …-….välisen ajan.  
 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
Kausalan asemakaavan Karjalaiskylän alueen korttelin 364 tonttien 5, 6, 7 ja 8 omistajat esittä-
vät kaavanmuutosesityksessään 6.1.2020, että ko. korttelin 364 tontit 5 ja 6 yhdistetään yhdeksi 
tontiksi ja Hoijakankuja- niminen katuvaraus poistetaan kaavasta. 
 
 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne 
 
5.11 Mitoitus 
 
Kaavassa on osoitettu 3 AO-rakennuspaikkaa, joiden keskimääräinen koko on 2496 m2. Näistä 
yksi on rakennettu. 
 
5.12 Palvelut 
 
Alueen asunnot tukeutuvat palveluiden osalta Kausalan taajaman palveluihin, jotka sijaitsevat 
kaavamuutosalueen tuntumassa. Palveluihin on turvallinen kevyen liikenteen yhteys.  
 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Kaavalla suunniteltu rakentaminen on luonteeltaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen vä-
häistä täydentämistä.  
 
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 
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5.3 Aluevaraukset  
 
5.31 Korttelialueet 
 
Alue on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti edelleen erillispientalojen (AO) 
alueeksi. Rakentamistehokkuus (e=0,20) sekä enimmäiskerrosluku (Iu3/4) säilyvät voimassa 
olevan asemakaavan mukaisina. 
 
Voimassa olevan asemakaavaan nähden alueelta poistetaan toteutumaton katuvaraus (Hoijakan-
kuja) ja kaksi ohjeellista rakennuspaikkaa yhdistetään yhdeksi rakennuspaikaksi. Hoijakankujan 
poistamisen seurauksena yksi rakentamaton rakennuspaikka liittyy katuun (Hoijakantie) raken-
nuspaikan sisäisen tieyhteyden välityksellä, joka voidaan toteuttaa ns. kaulatonttina tai tierasit-
teena.  
 
5.4 Kaavan vaikutukset 
 
5.41 Suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan 
 
5.411 Maakuntakaava 
 
Maakuntakaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.21. Kaavaratkaisu on maakuntakaavan mukai-
nen.  
 
5.412 Yleiskaava 
 
Yleiskaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.22. Kaavaratkaisu on sopusoinnussa yleiskaavan 
kanssa.  
 
5.42 Vaikutus rakennettuun ympäristöön 
 
5.421 Yhdyskuntarakenne 
 
Kaavalla ei suunnitella 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 alueen tuntumassa. 
 
Kaavaratkaisu perustuu olemassa olevaan tilanteeseen eikä sillä ole nähtävissä erityisiä sosiaali-
sia vaikutuksia. 
 
5.423 Liikenteelliset vaikutukset 
 
Voimassa olevan asemakaavaan nähden alueelta poistetaan toteutumaton katuvaraus (Hoijakan-
kuja). Hoijakankujan poistamisen seurauksena yksi rakentamaton rakennuspaikka liittyy katuun 
(Hoijakantie) rakennuspaikan sisäisen tieyhteyden välityksellä, joka voidaan toteuttaa ns. kaula-
tonttina tai tierasitteena.  
 
5.424 Vesihuolto  
 
Alue on olemassa olevan vedenjakelu- ja viemäriverkon piirissä (kohta 3.136). Rakennuspaikat 
rajoittuvat olemassa olevaan vesijohto- ja viemäriverkkoon. 
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5.43 Vaikutus luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Alue on voimassa olevan asemakaavan mukaista korttelialuetta tai katua. Alueella ei ole erityisiä 
luontoarvoja (kohta 3.12). 
 
5.44 Taloudelliset vaikutukset 
 
Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon sekä vesijohto- ja viemäriverkkoon 
(kohta 3.136). Hoijakankujan katuvarauksen poistamisen seurauksena kaavan toteuttaminen ei 
aiheuta kunnalle erityisiä kustannuksia. Kuntatalouden kannalta kaavamuutos on siten edullinen. 
 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
6.1 Toteuttamisen aikataulu 
 
Rakennuspaikan 5 rakennuslupahakemus on valmisteilla. 
 
 
 
KARTTAAKO OY   
 
 
Pertti Hartikainen 
dipl. ins. 
 
Liitteet 
1. Seurantalomake 
 
 



Liite 1 

Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 142 Iitti Täyttämispvm 08.04.2020 

Kaavan nimi Hoijakantien alue 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 17.02.2020 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus      

Kaava-alueen pinta-ala [ha]   Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]   

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]   

    

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 0,7488   1498 0,20 0,0000   

A yhteensä 0,7488 100,0 1498 0,20 0,0533 +107  

L yhteensä         -0,0533   

 

Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 0,7488   1498 0,20 0,0000   

A yhteensä 0,7488 100,0 1498 0,20 0,0533 +107  

AO 0,7488 100,0 1498 0,20 0,0533   

L yhteensä         -0,0533   

Kadut         -0,0533   
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