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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Kaava-alueen sijainti 
 
Alue sijaitsee Iitintien varressa Haravakylän itäosassa. Kaavoitettava alue käsittää pääpiirteis-
sään sen alueen, jolla Kausalan Pohjoisen asemaakaava jätettiin hyväksymättä v. 2015.  

  
 
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi 
 
Haravakylän itäosa. 
 
Kaavan tarkoitus 
 
Voimassa oleva asemakaava on osin vanhentunut. Sen uudistamisen suuntaviivat on osoitettu v. 
2011 hyväksytyssä yleiskaavassa. Kaavan laadintaan liittyy mm. seuraavia lähtökohtia ja tavoit-
teita: 
− Alue on rakentunut osittain voimassa olevan asemakaavan vastaisesti. 
− Rakenteen tiivistäminen.  
− Alueella toimivien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. 
− Alueen läpi johtavan Iitintien merkitys ja linjaus seututienä muuttuu sen jälkeen, kun maa-

kuntakaavan ja yleiskaavan  osoittama Kausalan ohitustie ja uusi yhteys Kausalaan on toteu-
tettu. Muutos seurauksena Iitintien liittymäjärjestelyt ja muut alueen liikenneratkaisut on tar-
peen pohtia muuttuvan tilanteen olosuhteiden mukaisesti. 

− Valtatien yleissuunnitelma osoittaa yksityiskohtaisesti  Iitintien uudet tiejärjestelyt. 
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2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
− Kunnanhallitus päätti 21.5.2007 Kausalan asemakaavan ajantasaistamisesta 7 vaiheessa. 
− Kunnanhallitus päätti 21.10.2013 Kausalan Pohjoisen asemakaavan muuttamisesta. Kaavoi-

tettava alue käsittää pääpiirteissään sen alueen, jolla kyseinen asemaakaava jätettiin hyväk-
symättä v. 2015.  

− Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävänä (MRA 30§) 5.2 - 6.3.2018 välisen ajan.  
− Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävänä (MRA 27 §) 17.2. - 18.3.2020 välisen ajan. 
 
2.2 Asemakaava 
 
2.21 Korttelialueet 
 
Asuntoalueet 
 
Alueelle on osoitettu 18 erillispientalon (AO, AO-1) rakennuspaikkaa, joista 9 on rakentamat-
tomia. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden ohjeellisten rakennuspaikkojen lukumäärä vä-
henee 4 rakennuspaikkaa. Kahdella rakennuspaikalla sallitaan asumisen lisäksi sellaista asumi-
seen liittyvää yritystoimintaa, joka ei aiheuta melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häi-
riötä ympäristölle (AO-1). 
 
Keskimääräinen rakennuspaikan koko on 1955 m2. Pienin rakennuspaikka on 984 m2 ja suurin 
4023 m2.  Iitintien varressa sijaitsevien rakennuspaikkojen koko kasvaa, kun voimassa olevan 
asemakaavan mukainen maantien (LT) leventämistä koskeva varaus muutetaan nykytilanteen 
mukaiseksi korttelialueeksi. Rakennusoikeus on voimassa olevan asemakaavan mukaisesti 20 % 
rakennuspaikan pinta-alasta (e=0,20).  
 
Teollisuusalue 
 
Entisen puusepänverstaan alue (nykyisin Espoon Akvaariotukku Oy, kortteli 809) on osoitettu 
teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaati-
muksia (TY). Alueelle ei saa sijoitta laitosta, joka aiheuttaa asutusta häiritsevää melua, tärinää 
tai ilman pilaantumista. Rakentamistehokkuus on voimassa olevan asemakaavan TT-varauksen 
mukaisesti e=0,40. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden rakennuspaikan pinta-ala kasvaa n. 
450 m2 ja rakennusoikeus lisääntyy n. 180 k-m2. 
 
2.22 Liikenneratkaisut 
 
Alueen liikenneratkaisu nojautuu yleiskaavan ja sitä tarkentavan valtatien yleissuunnitelman 
osoittamaan ratkaisuun (kohdat 3.22 ja 3.24). Seututieluokan Iitintie linjataan em. suunnitelmien 
osoittamalla tavalla uuteen paikkaan Luhtatiestä itään jatkuvalla osuudella. Nykyinen Iitintie jää 
Luhtatiestä itään jatkuvalla osuudella kaduksi ja asemakaava-alueen ulkopuolella yksityistieksi 
siten kuin kohdassa 3.24 esitetty valtatien yleissuunnitelma ja liitteen 1 havainnekuva osoittavat.  
 
Valtatien yleissuunnitelman tarkoittama osuus Iitintiestä on osoitettu maantien alueeksi (LT). 
Iitintien linjaus muuttuu osin uuteen paikkaan yleiskaavan osoittamalla tavalla. Vanha tie jää 
katualueeksi.  
 
Iitintien varressa sijaitseva kevyen liikenteen yhteys säilyy. Risteysalueilla nykyistä väylää jou-
dutaan siirtämään osana valtatien yleissuunnitelman osoittamia uusia tiejärjestelyjä. 
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Iitintien pohjoispuolisella alueella tieyhteydet on suunniteltu uudelleen siten, että voimassa ole-
van asemakaavan katuverkko lyhenee ja yritystoiminnan liikenne ohjataan suoraan Iitintielle. 
Voimassa olevassa asemakaavassa kaikki liikenne ohjataan asuntoalueen läpi asumista häiritse-
vällä tavalla. 
 
 2.23 Vaiheittain toteuttaminen 
 
Valtatien yleissuunnitelmassa todetaan, että valtatien uuden linjauksen toteuttaminen ei ole Lii-
kenneviraston tai Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttamisohjelmis-
sa. Maantielain mukainen yleissuunnitelma lisää mahdollisuuksia saada hanke esimerkiksi seu-
raavan hallituskauden liikennepoliittiseen selontekoon sisältyväksi toteuttamishankkeeksi. 
 
Kaavaluonnoksesta sekä kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa K-S ELY-keskus toteaa, 
että Haravakaarteen katuliittymän toteuttaminen vilkasliikenteiselle seututielle on huomattava 
liikenneturvallisuusriski nykyisten liikennejärjestelyiden tilanteessa. Liittymän toteuttaminen 
tulee kaavamääräyksissä sitoa vt. 12 yleissuunnitelmaratkaisun mukaiseen Iitintien uuden lin-
jauksen rakentamiseen, jolloin pääosa liikenteestä siirtyy uudelle tielle.  
 
Em. lausuntojen perusteella kaavan laatija esitti luonnos- ja ehdotusvaiheen jälkeen, että kaa-
vaan lisätään alla esitetty kaavan toteuttamisen ajoitusta koskeva määräys. KH päätti 3.2.2020 
sekä 21.9.2020, että seuraavaa kaavan laatijan esittämää määräystä ei sisällytetä kaavaan. 

Kadun Haravakaarre sekä korttelin 810 ja korttelin 809 rakennuspaikkojen 2 ja 3 rakenta-
minen  on sallittu vasta sen jälkeen kun valtatien yleissuunnitelman tarkoittama Iitintien uu-
si linjaus on toteutettu. 

 
 
3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.11 Alueen yleiskuvaus 
 
Alue on peltoaukeisiin rajoittuvaa kuntakeskuksen reuna-aluetta.  Kunnan hallintopalvelut sekä 
Kausalan keskeiset kaupalliset palvelut sijaitsevat n. 1 km:n etäisyydellä. Palveluihin on turval-
linen kevyen liikenteen reitti mm. Iitintien vieressä sijaitsevaa kevyen liikenteen väylää pitkin. 
Alueella on vähäisessä määrin yritystoimintaa sekä pientaloasutusta.  
 
Peruskartta hahmottaa alueen sijaintia taajamarakenteessa 
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3.12 Luonnonympäristö ja pohjavesi 
 
3.121  Luonnonympäristö 
 
Alue on osin rakennettua aluetta (kohdan 3.11 kartta), jonka pääasiallinen maakäyttö on jo 
ratkaistu voimassa olevalla asemakaavalla (kohta 3.23).  
 
Alueelle on laadittu luonnonoloja koskeva selvitys keväällä 2014 (Iitti, Kausala pohjoinen osa-
alue, Luonto- ja maisemaselvitys, Karttaako/Mikko Siitonen 2014). Selvityksen yhteenvedossa 
todetaan seuraavaa: Selvitysalueelta ei tavattu eikä siltä entuudestaan tunneta luonnonsuojelulli-
sesti merkittäviä luontokohteita tai suojeluarvojen kannalta merkittävää lajistoa. Myös maise-
mallisesti alue on vähämerkityksinen. Luonto- ja maisemaselvityksen perusteella ei ole tarpeen 
antaa kaavoitusta koskevia suosituksia. 
 
3.122 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 sijaitsevat 
n. 1 km:n etäisyydellä. Palveluihin on turvallinen kevyen liikenteen reitti mm. Iitintien vieressä 
sijaitsevaa kevyen liikenteen väylää pitkin. Valtatien ali on alikulkutunneli. 
 
3.132 Rakennettu kulttuuriympäristö 
 
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaavoitus nojautuu seuraaviin selvityksiin: 
1.  Iitin Kirkonkylän- Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitys, Lahden ammattikor-
keakoulu, 2009-2010.  
2. Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008, K-S ympäristökeskus, Sirpa Törrönen.  
 
Ote osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvityksestä: Kausala-Kirkonkylän arvokkaat ympäristöt 

29. Kausala-Iitin kirkonkylä maantie Iitintie.  
Hämeenlinnasta Salpausselän harjuja pitkin Lap-
peenrantaan ja sieltä Viipuriin kulkevaa 300 km 
pituista tietä kutsutaan Ylisen Viipurintieksi. Tie on 
yksi Suomen kolmesta keskiaikaisesta pääreitistä. 
 
18. Jänispaju peltoineen 
Jänispajun tila muodostaa viehättävän aluekokonai-
suuden peltomaisemineen. Tilakeskus muodostuu 
luhtiaitasta ja 1800-luvun lopulla rakennetusta pää-
rakennuksesta. Lähiympäristössä on paljon maise-
mallisesti arvokasta vanhaa puustoa. Tila sijaitsee 
Kausalasta Iitin kirkonkylään johtavan Iitintien 
varrella. 
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Haravakylä on rakentunut Iitintiehen tu-
keutuen.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peruskartta 1964 

   
3.133 Rakennuskanta ja rakennettu ympäristö 
 
Maanmittauslaitoksen tuore ilmakuva hahmottaa rakennettua ympäristöä.    C Maanmittauslaitos 
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Korttelissa 809/1 sijaitsevassa entisessä puusepänverstaassa (kaavaehdotuksessa TY) toimii 
lemmikkieläintarvikkeita sekä koirien ja kissojen ruokia maahantuova yritys (vihreä katkoviiva). 
Voimassa olevassa asemakaavassa käyttötarkoitus on teollisuusrakennusten alue (TT). 
 
Viereisellä rakennuspaikalla (K808/10) toimii kiinteistöjen huoltotoimintaa harjoittava yritys 
(kaavaehdotuksessa AO-1). Voimassa olevassa asemakaavassa käyttötarkoitus on AO. Ulkova-
rastointi on levinnyt myös viereiselle saman omistajan toiselle kiinteistölle (kaavaehdotuksessa 
AO-1, K809/2), keltainen katkoviiva. Olemassa oleva pääsytieyhteys rakennuspaikalle K808/10 
kulkee saman omistajan rakennuspaikan K808/8 pihan kautta asumista ja turvallisuutta haittaa-
valla tavalla. Voimassa olevassa asemakaavassa pääsytie on osoitettu Kylänpääntien kautta. 
 
Lemmikieläintarvikkeiden yritys rajattu vihreällä ja kiinteistöhuoltoyritys keltaisella. 

 
 

Pääsytie rakennuspaikalle K809/1              Entinen puusepänverstas Iitintieltä katsottuna K809/1  

 
K808/2                     K808/3-4 
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K808/4    K808/5 

 
K808/7                           K808/8.  Nykyinen tieyhteys pihan kautta rakennuspaikalle K808/10 

 
Vasemmalla K808/9 ja oikealla  K809/1 

 
 
3.134 Tieverkko ja liikenneympäristö 
 
Alueen läpi johtava Iitintie on seututieluokan maantie. Tien vieressä on kevyen liikenteen väylä, 
joka johtaa Kausalan keskustaan. Valtatien kohdalla on alikulkutunneli. Yleiskaavan ja valtatien 
yleissuunnitelman osoittaman Kausalan ohitustien toteutuksen seurauksena tien liikenteellinen 
asema muuttuu käsillä olevan kaava-alueen kohdalla kaduksi. 

 



      10           
  

Iitintien liikennemäärä on n. 1560 ajoneuvoa/vrk, joista raskaita ajoneuvoja n. 60 ajon./vrk. Ke-
säaikana liikennemäärä kasvaa huomattavasti ollen n. 2200 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
 
3.135 Muinaisjäännökset 
 
Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 
 
3.136 Tekninen huolto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pääosa alueesta on veden-
jakelun ja viemäröinnin 
piirissä.  
 

3.137 Ympäristön häiriötekijät 
 
Iitintien melu 
 
Iitintien nykyinen päivämelu. Iitintien kriittinen 55 dB:n päivämelu ulottuu noin 25 m:n etäisyy-
delle tien keskilinjasta. Lähde: Valtatien 12 yleissuunnitteluun liittyvät meluselvitykset. 
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Iitintien meluennuste.  Päivämelu 2040. Lähde: Valtatien 12 yleissuunnitteluun liittyvät melu-
selvitykset. Iitintien kriittinen 55 dB:n päivämelu ulottuu noin 35 m:n etäisyydelle tulevan tien 
keskilinjasta.  

 

 
 
3.14 Maanomistus 
 
Alue on kunnan ja yksityisten omistuksessa. Suurimmat maaomistusyksiköt on osoitettu värein. 
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3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.21 Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 28.5.2008 Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja nii-
den ympäristöt -nimisen maakuntakaavan (vasen kuva). Maakuntakaavassa alue on osoitettu 
taajamatoimintojen alueeksi (A). Ympäristöministeriö vahvisti 26.11.2014 Kymenlaakson maa-
kuntakaavan, kauppa ja merialue (oikea kuva). Kaavassa on osoitettu Vt 12 uusi linjaus Jokuesta 
länteen. Maakuntakaava ei ole voimassa käsillä olevalla alueella, jossa on voimassa oikeusvai-
kutteinen yleiskaava. 

 
 
3.22 Yleiskaava 
 
Kirkonkylä-Kausalan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 25.1.2011. 
Valtatien aluetta koskeva yleiskaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa 28.6.2016. 
 
Ote voimassa olevasta osayleiskaavasta 
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Alue on osoitettu yleiskaavassa pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) ja pohjoisen 
reuna-alueen osalta maa- ja metsätalousalueeksi (M). 
 
Yleiskaavassa on osoitettu seuraavia varauksia: pientalovaltainen asuntoalue (AP), maa- ja met-
sätalousvaltainen alue (M). Kulttuurihistorian kannalta arvokkaat alueet (Iitintie) on osoitettu sk-
rajauksella (punainen katkoviiva). Pääteiden varteen on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve 
(musta palloviiva).  
 
Alueen pohjoisosan läpi on osoitettu kunnan sisäinen ulkoilun pääreitti, jonka sijainti on ohjeel-
linen (vihreä palloviiva). Alueen läpi kulkee siirtoviemäri Kausalasta Kouvolaan (v). Iitintien 
tieluokka on seututie/pääkatu. Iitintien linjaus muuttuu nykytilanteeseen verrattuna. 
 
3.23 Asemakaava 
 
Voimassa oleva asemakaava on pahasti vanhentunut mm. tieratkaisujen osalta. Iitintien leveys 
on ylimitoitettu eikä sen linjaus vastaa yleiskaavan ja valtatien yleissuunnitelman osoittamaa 
ratkaisua. Puolet rakennuspaikoista on rakentamatta ja ne sijaitsevat osin rakentamisolosuhteil-
taan epäedullisella alavalla peltoalueella. Kylänpääntietä koskeva ratkaisu perustuu siihen nyt jo 
vanhentuneeseen lähtökohtaan, että Iitintielle ei voida osoittaa suoria tonttiliittymiä. Kaikille 
Iitintien varren rakennuspaikoille, teollisuusalue (TT) mukaan luettuna, on osoitettu kulkuyhteys 
pitkän Kylänpääntien kautta. Tietä ei ole rakennettu. 
 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta 
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3.24 Valtatien yleissuunnitelma 
 
Ote VT 12 parantamisen yleissuunnitelmasta välillä Mankala-Tillola, Uudenmaan ja K-S ELY-
keskus 2016.  

  
 
Yleissuunnitelma osoittaa yksityiskohtaisesti kuinka Iitintien linjaus erkanee nykyisestä Iitinties-
tä ja osa nykyisestä Iitintiestä muuttuu vähäliikenteiseksi kaduksi. 
 
3.25 Rakennusjärjestys 
 
Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan v. 2011.  
 
3.26 Pohjakartta 
 
Kunta ylläpitää pohjakarttaa. Kaavamuutosalueen osalta pohjakartta on tarkastettu ajan tasalle v. 
2017. Kartta on hyväksytty kaavan pohjakartaksi. 
 
3.27 Laaditut suunnitelmat 
 
Asemakaavoituksen pohjaksi on olemassa seuraavia suunnitelmia: 
− Kausalan-Kirkonkylän osayleiskaava. 
− Valtatien 12 parantamisen yleissuunnitelma välillä Mankala-Tillola, Uudenmaan ja K-S 

ELY-keskukset 2016 
− Valtatien 12 parantamiseen liittyvä meluselvitys, SITO ja ELY-keskus 2015 
− Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008. 
− Iitin Kirkonkylän- Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitys, Lahden ammattikor-

keakoulu, 2009-2010.  
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Voimassa oleva asemakaava on osin vanhentunut. Sen uudistamisen suuntaviivat on osoitettu v. 
2011 hyväksytyssä yleiskaavassa. Voimassa olevan asemakaavan keskeiset puutteet ja muutos-
tarpeet on selvitetty kohdassa 1.2. 
  
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

 
Kunnanhallitus päätti 21.5.2007 Kausalan asemakaavan ajantasaistamisesta 7 vaiheessa.  
Kunnanhallitus päätti 21.10.2013 käsillä olevan alueen asemakaavan muuttamisesta. 
 
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 21.10.2013 Kausalan Pohjoisen asemakaavan muuttamisesta. Kaavoitetta-
va alue käsittää pääpiirteissään sen alueen, jolla kyseinen asemaakaava jätettiin hyväksymättä v. 
2015.  
 
4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä.  Kaavan laatija teki kannanot-
toja koskevan 2.5.2017 päivätyn yhteenvedon ja vastineen (erillinen asiakirja).  
 
4.331 Valmisteluvaiheen palaute 
 
Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30§)   
5.2-6.3.2018 välisen ajan. Kaava laatija teki luonnoksen palautetta koskevan yhteenvedon ja 
antoi sitä koskevan vastineen 20.12.2019 (erillinen asiakirja). 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antoivat: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, KSS Verkko Oy, Kymenlaakson pelastus-
laitos ja rakennuslautakunta.  
 
Kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa K-S ELY-keskus toteaa, että Haravakaarteen katu-
liittymän toteuttaminen vilkasliikenteiselle seututielle on huomattava liikenneturvallisuusriski 
nykyisten liikennejärjestelyiden tilanteessa. Liittymän toteuttaminen tulee kaavamääräyksissä 
sitoa vt. 12 yleissuunnitelmaratkaisun mukaiseen Iitintien uuden linjauksen rakentamiseen, jol-
loin pääosa liikenteestä siirtyy uudelle tielle.  
 
Em. lausunnon perusteella kaavan laatija esitti, että kaavaan lisätään seuraavassa esitetty kaavan 
toteuttamisen ajoitusta koskeva määräys. Kunnanhallitus päätti 3.2.2020, että seuraavaa kaavan 
laatijan esittämää määräystä ei sisällytetä kaavaan. 
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Kadun Haravakaarre sekä korttelin 810 ja korttelin 809 rakennuspaikkojen 2 ja 3 rakenta-
minen on sallittu vasta sen jälkeen kun valtatien yleissuunnitelman tarkoittama Iitintien uusi 
linjaus on toteutettu. 

 
Lausunnoissa ei esitetty muuta huomautettavaa kaavan sisällön osalta. 
Mielipiteet 
 
Luonnoksesta jätettiin viisi mielipidettä. Niissä vastustettiin voimassa olevan asemakaavan mu-
kaisen AO-rakennuspaikan ja virkistysalueen (VP) muuttamista teollisuuskäyttöön (TY) mm. 
sen vuoksi, että ne aiheuttavat merkittävää haittaa asumiselle ja ympäristölle sekä alentavat 
asuntoalueen arvoa. 
 
Espoon Akvaariotukku ilmoitti vastustavansa Haravakaarre- nimisen kadun osoittamista omis-
tamansa rakennuspaikan kautta, koska katu estää tarpeellisen hallin rakentamisen rakennuspai-
kan sisääntulotien viereen. Mielipiteen mukaan se on ainoa mahdollinen hallin paikka. Katuliit-
tymä on nykytilanteessa vaarallisessa paikassa eikä katu sen vuoksi voi palvella raskasta liiken-
nettä.  Akvaariotukku ei tarvitse tietä, joka palvelee vain naapurin tarvetta. Tieyhteys naapuriin 
pitää osoittaa voimassa olevan kaavan periaatteiden mukaisesti.  
 
Tekninen lautakunta käsitteli luonnosvaiheen palauetta17.9.2019 ja päätti, että rakennuspaikko-
jen 809/1 ja 808/10 omistajien kanssa neuvotellaan vielä siinä tarkoituksessa, että löydetään 
mm. tiejärjestelyjä koskeva yhteisymmärrys esim. vapaaehtoiseen tilusvaihtoon perustuen.  
 
Teknisen lautakunnan käsittelyn 17.9.2019 jälkeen kaavan laatija valmisteli kaksi uutta vaihto-
ehtoa (kohta 4.442), joiden perusteella tekninen johtaja on kuullut rakennuspaikkojen 809/1 ja 
808/10 omistajia. Kuuleminen osoitti, että vapaaehtoiselle tilusvaihdolle ei ole edellytyksiä. 
 
Kaikkien valmisteluvaiheen kuulemisten perusteella kaavan laatija valmisteli kaavaehdotuksen, 
jonka tekninen lautakunta hyväksyi vähäisin muutoksin siinä tarkoituksessa, että KH asettaa 
kaavan ehdotuksena nähtäville. KH päätti 3.2.2020, että kaavan toteuttamisen ajoitusta koskevaa 
määräystä (mm. Haravakaarre) ei sisällytetä kaavaan. 
 
4.332 Ehdotusvaiheen palaute 
 
Asemakaavaehdotus pidettiin MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 17.2. - 18.3.2020 välisen ajan.  
Lausunnon antoivat: K-S ELY-keskus, Kymenlaakson museo, KSS Verkko Oy (ei huomautetta-
vaa) ja rakennuslautakunta (ei huomautettavaa). Yksi muistutus jätettiin.  
 
Kaava laatija teki ehdotusvaiheen palautetta koskevan yhteenvedon ja antoi sitä koskevan vasti-
neen 21.7.2020 (liite 3). 
 
Lausunnot 
 
K-S ELY-keskus 
 
K-S ELY-keskus toisti jo luonnosvaiheessa esittämänsä mukaisesti, että Haravakaarteen katuliit-
tymän toteuttaminen vilkasliikenteiselle seututielle on huomattava liikenneturvallisuusriski ny-
kyisten liikennejärjestelyiden tilanteessa. Liittymän toteuttaminen tulee kaavamääräyksissä sitoa 
vt. 12 yleissuunnitelmaratkaisun mukaiseen Iitintien uuden linjauksen rakentamiseen, jolloin 
pääosa liikenteestä siirtyy uudelle tielle.  
 
Em. lausunnon perusteella kaavan laatija esitti, että kaavaan lisätään seuraavassa esitetty kaavan 
toteuttamisen ajoitusta koskeva määräys. KH päätti 19.9.2020, että seuraavaa kaavan laatijan 
esittämää määräystä ei lisätä kaavaan. 
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Kadun Haravakaarre sekä korttelin 810 ja korttelin 809 rakennuspaikkojen 2 ja 3 rakenta-
minen on sallittu vasta sen jälkeen kun valtatien yleissuunnitelman tarkoittama Iitintien uusi 
linjaus on toteutettu. 
 

KH perusteli päätöstään seuraavasti:  
Haravakaarteen liittymän molempien puolien näkymäalueet voidaan laajentaa turvalliseksi ja 
nopeusrajoitus voidaan laskea Iitintiellä liittymän kohdalla 30 km/h. Kyseinen ehto odottaa ohi-
tustien valmistumista haittaisi kohtuuttomasti alueen yritystoimintaa. 
 
Kymenlaakson museo 
 
Kaava-alueen läpi kulkee vanha kulttuurihistoriallisesti arvokas Iitintie. Kymenlaakson museo 
on huomauttanut lausunnossaan OAS:sta sekä kaavaluonnoksesta, että tie tulee ottaa huomioon 
asemakaavakartalla ja -määräyksissä. Kaavaehdotuksessa näin ei ole kuitenkaan tehty. Asema-
kaavaan on lisättävä merkintä, joka kertoo Iitintien kulttuuriympäristöarvosta. 

 
Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun osalta ei ole huomautettavaa. 
 
Kyseinen lausunto on tullut kuntaan 8.3.2018, mutta kirjaamisvirheen seurauksena sitä ei toimi-
tettu kaavan laatijalla. Lausunnon perusteella kaavaan lisättiin ehdotusvaiheen nähtävänä olon 
jälkeen vähäisenä muutoksena seuraava määräys: 

Iitintie on arvokas rakennetun kulttuuriympäristön alue. Ympäristöä muuttavissa toimissa 
on otettava huomioon vaikutus maakunnallisesti ja/tai paikallisesti arvokkaaseen rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön. 

 
Muistutus 
 
Yksi muistutus jätettiin. Siinä vastustettiin kaavaratkaisua, koska kaavalla häiritään elinkeinoa ja 
yrittämistä sekä muistutuksen mukaan tehdään kahden kasvavan yrityksen toiminta mahdotto-
maksi. Muistutuksessa vastustetaan Haravakaarre- nimisen kadun osoittamista muistuttajan 
omistaman rakennuspaikan kautta, koska katu estää tarpeellisen hallin rakentamisen rakennus-
paikan sisääntulotien viereen. Muistutuksen mukaan se on ainoa mahdollinen hallin paikka. Ka-
tuliittymä on nykytilanteessa vaarallisessa paikassa eikä katu sen vuoksi voi palvella raskasta 
liikennettä.  Muistuttaja ei tarvitse tietä, joka palvelee vain naapurin tarvetta. Tieyhteys naapu-
riin pitää osoittaa voimassa olevan kaavan periaatteiden mukaisesti.  
 
Muistutuksen sisältöä koskeva tarkempi yhteenveto sekä kaavan laatijan vastine siihen on esitet-
ty liitteessä 3. KH päätti, että kaavaa ei muutettu muistutuksen johdosta. 

 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
4.41 Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet 
 
Valtioneuvosto on päättänyt tarkisteutuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös 
tuli voimaan 14.12.2017. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tulee 
edistää mm. kuntien kaavoituksessa. Seuraavassa on esitetty ne tavoitteet, jotka koskevat konk-
reettisesti käsillä olevaa kaavaa. 
 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
− Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väes-

töryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liik-
kumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

− Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne 
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 
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Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
− Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshait-

toja. 
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
− Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvo-

jen turvaamisesta.  
− Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yh-

teyksien säilymistä.  
− Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston 

jatkuvuudesta. 
− Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyö-

dyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- 
ja metsäalueiden säilymisestä. 

 
4.42 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet 
 
4.421 Yleiskaavan asettamat tavoitteet 
 
Yleiskaava osoittaa alueen kehittämisen keskeiset tavoitteet (kohta 3.22). Alue on osoitettu 
yleiskaavassa pääosin asuntoalueeksi (AP) ja pohjoisen reuna-alueen osalta maa- ja metsäta-
lousalueeksi (M, MA). 
 
4.422 Valtatien yleissuunnitelman asettamat lähtökohdat 
 
Valtatien yleissuunnitelman asettamat lähtökodat on selvitetty kohdissa 3.24. 
 
4.43 Työn käynnistysvaiheen tavoitteet 
 
Kaavan laadintaan liittyy mm. seuraavia lähtökohtia ja tavoitteita: 
− Alue on rakentunut osittain voimassa olevan asemakaavan vastaisesti. 
− Rakenteen tiivistäminen.  
− Alueella toimivien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. 
− Alueen läpi johtavan Iitintien merkitys ja linjaus seututienä muuttuu sen jälkeen, kun maa-

kuntakaavan ja yleiskaavan osoittama Kausalan ohitustie ja uusi yhteys Kausalaan on toteu-
tettu. Muutos seurauksena Iitintien liittymäjärjestelyt ja muut alueen liikenneratkaisut on tar-
peen pohtia muuttuvan tilanteen olosuhteiden mukaisesti. 

− Valtatien yleissuunnitelma osoittaa yksityiskohtaisesti Iitintien uudet tiejärjestelyt. 
 
4.44 Tutkitut vaihtoehdot 
 
Kunnanhallitus päätti 21.10.2013 Kausalan Pohjoisen asemakaavan muuttamisesta. Käsillä ole-
va kaavoitettava alue käsittää pääpiirteissään sen alueen, jolla kyseinen asemaakaava jätettiin 
hyväksymättä v. 2015 (kaava-aluetta supistettiin).  
 
4.441 Tutkitut vaihtoehdot ennen kaava-alueen supistusta 
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Ennen kaavan supistamista käsillä olevan alueen tieverkon osalta tutkittiin kolme vaihtoehtoa. 
Kaikissa vaihtoehdoissa korttelialueet oli osoitettu yleiskaavan mukaisesti asuntoalueeksi. 
 

Nähtävänä ollut kaavaluonnos laadittiin vaihtoehdon VE2 pohjalta (alla oleva kaavaote).  
 
Luonnosvaiheen jälkeen kaava-aluetta supistettiin 
jättämällä mustalla katkoviivalla rajattu alue pois 
kaavasta.  
 
Supistaminen perustui mm. korttelin 809 
kehittämistä koskevaan lisäselvitystarpeseen sekä 
Iitintien uutta linjausta koskevaan 
täsmennystarpeeseen siten kuin kaavan laatijan 
vastineesta 2.9.2014 ilmenee. 
 
 
 

 
4.442 Tutkitut vaihtoehdot käsillä olevassa kaavaprosessissa 
 
Käsillä oleva kaava on valmisteltu pääpiirteissään sille alueelle, jossa kaava jätettiin hyväksy-
mättä kohdan 4.441 osoittamalla tavalla. 

 
Kaavaluonnos 18.12.2017 (viereinen kaavaote) oli 
nähtävänä 5.2 - 6.3.2018. 
 
Luonnoksessa oli olemassa olevan TY-
rakennuspaikan viereen osoitettu uusi TY-
rakennuspaikka. Olemassa oleva AO-
rakennuspaikka oli osoitettu TY-alueeksi.  
 
Kulku TY-alueille ja korttelin 810 uusille AO-
rakennus-paikoille oli osoitettu uuden kadun (Ha-
ravakaarre) kautta. 
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Luonnosta koskevan kuulemisen perusteella valmisteltiin alla olevat vaihtoehdot VE4 ja VE5, 
joista kuultiin TY- ja AO-1-alueiden omistajia. VE4 perustuu vapaaehtoiseen tilusvaihtoon, jolla 
olisi vältetty kadun Haravakaarre rakentaminen ja olisi turvattu TY-rakennuspaikalle luonteva 
laajentuminen pohjoiseen. Suoritetun maanomistajien kuulemisen perusteella ei vapaaehtoiseen 
tilusvaihtoon ole edellytyksiä. Kaavaehdotus on valmisteltu vaihtoehdon VE5 pohjalta. 

 
 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne 
 
5.11 Mitoitus 
 
Alueelle on osoitettu  
− 18 erillispientalon (AO, AO-1) rakennuspaikkaa, joista 9 on rakennettu.  Voimassa olevaan 

asemakaavaan nähden rakennuspaikkojen lukumäärä vähenee 4 rakennuspaikkaa.  
− 1 teollisuusrakennusten (TY) rakennuspaikkaa olemassa olevan tilanteen mukaisesti. 
 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Kaavalla suunniteltu rakentaminen on luonteeltaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen täy-
dentämistä. Maankäyttö on pääpiirteissään voimassa olevan asemakaavan mukainen. Alueella ei 
ole erityisiä luontoarvoja. 
 
5.3 Aluevaraukset  
 
5.31 Korttelialueet 
 
5.311 Pientalojen korttelialueet 
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Alueelle on osoitettu 18 erillispientalon (AO, AO-1) rakennuspaikkaa, joista 9 on rakennettu. 
Voimassa olevaan asemakaavaan nähden ohjeellisten rakennuspaikkojen lukumäärä vähenee 4 
rakennuspaikkaa. Kahdella rakennuspaikalla (AO-1) sallitaan asumisen lisäksi sellaista asumi-
seen liittyvää yritystoimintaa, joka ei aiheuta melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häi-
riötä ympäristölle. 
 
Keskimääräinen rakennuspaikan koko on 1955 m2. Pienin rakennuspaikka on 984 m2 ja suurin 
4023 m2.  Iitintien varressa sijaitsevien rakennuspaikkojen koko kasvaa, kun voimassa olevan 
asemakaavan mukainen maantien (LT) leventämistä koskeva varaus muutetaan nykytilanteen 
mukaiseksi korttelialueeksi. 
 
Rakennusoikeus on voimassa olevan asemakaavan mukaisesti 20 % rakennuspaikan pinta-alasta 
(e=0,20).  
 
Enimmäiskerrosluku on kaksitasoratkaisun mahdollistava Iu3/4 tai II. 
 
5.312 Teollisuusrakennusten korttelialue 
 
Entisen puusepänverstaan alue (nykyisin Espoon Akvaariotukku Oy, kortteli 809) on osoitettu 
teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaati-
muksia (TY). Alueelle ei saa sijoitta laitosta, joka aiheuttaa asutusta häiritsevää melua, tärinää 
tai ilman pilaantumista. Rakentamistehokkuus on voimassa olevan asemakaavan TT-varauksen 
mukaisesti e=0,40.  
 
Voimassa olevaan asemakaavaan nähden rakennuspaikan pinta-ala kasvaa n. 450 m2 ja sen seu-
rauksena rakennusoikeus lisääntyy n. 180 k-m2. 
 
Enimmäiskerrosluku on kaksi. 
 
5.32 Muut alueet 
 
5.321 Katu- ja liikennealueet 
 
Iitintien länsiosa on seututieluokan tietä ja se on osoitettu maantien alueeksi (LT) valtatien yleis-
suunnitelman tarkoittamalla tavalla.  
 
Valtaosa Iitintien alueesta on osoitettu kaduksi valtatien yleissuunnitelman tarkoittamalla taval-
la.  Kadun aluevarauksen leveys on lunastetun tiealueen mukainen. Voimassa olevaan asema-
kaavaan verrattuna tiealueen aluevarus kapenee n. 9-10 m. 
 
Kylänpääntie ja Haravakaarre ovat rakentamattomia katuvarauksia. Ne korvaavat voimassa ole-
van kaavan mukaisen pitemmän Kylänpäätie-nimisen katuvarauksen. 
 
5.322 Suojaviheralue 
 
Suojaviheralue (EV) ja sille osoitettu ajo-merkintä turvaa pääsytien ympäröiville pelloille (M) ja 
kortteliin 810. Sille sijoittuu olemassa vesijohtoja viemäreitä sekä jäteveden pumppaamo.  
 
Kaavamääräyksen mukaan EV-alueelle saa sijoittaa yhdyskuntateknisiin järjestelmiin, verkos-
toihin ja niiden huoltoon liittyviä johtoja, putkia, rakennelmia ja laitteita.  
 
5.323 Maa- ja metsätalousalueet 
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Kaavan reuna-alueella sijaitsevia voimassa olevan asemakaavan mukaisia virkistysalueita (VP) 
ja korttelialueita (AO) on muutettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) olemassa olevaa maakäytön 
mukaisesti. 
 
5.4 Kaavan vaikutukset 
 
5.41 Maakuntakaavan ja yleiskaavan ohjausvaikutus 
 
5.411 Maakuntakaava 
 
Maakuntakaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.21. Kaavaratkaisu on maakuntakaavan mukai-
nen. Maakuntakaava ei ole voimassa käsillä olevalla alueelle, jossa on voimassa oikeusvaikut-
teinen yleiskaava. 
 
5.412 Yleiskaava 
 
Yleiskaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.22.  
 
Alue on osoitettu yleiskaavassa pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) ja pohjoisen 
reuna-alueen osalta maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 

Asemakaavan AO- ja AO-1- varaukset ovat sopusoinnussa yleiskaavan AP-varauksen kanssa. 
 

Asemakaavan M- varaus on sopusoinnussa yleiskaavan M- varauksen kanssa. 
 

Asemakaavan TY- varaus on ristiriidassa yleiskaavan AP- varauksen kanssa. Poikkeaminen on 
perusteltua, koska kysymyksessä on pitkään yritystoiminnan käytössä ollut alue ja se on varattu 
voimassa olevassa asemakaavassa teollisuusalueeksi. Myös rakentamistehokkuus on voimassa 
olevan asemakaavan mukainen. TY-merkinnän kaavamääräys on ympäristövaikutusten osalta 
tiukempi kuin voimassa olevan kaavan TT-merkintä, joka ei aseta vaatimuksia teollisuustoimin-
nan ympäristövaikutuksille. 

 
Iitintien alueeseen kohdistaa yleiskaavan sk-merkintä (punainen pistekatkoviiva). Yleiskaavan 
kaavamääräys: Arvokas rakennetun kulttuuriympäristön alue. Ympäristöä muuttavissa toimissa 
on otettava huomioon vaikutus maakunnallisesti ja / tai paikallisesti arvokkaaseen rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. 

Merkintä tarkoittaa Ylisen Viipurintien valtakunnallisesti arvokasta historiallista tietä (kohta 
3.132). Tien liikenteellinen merkitys vähenee, sen jälkeen kun yleiskaavan (kohta 3.22) valta-
tien yleissuunnitelman (kohta 3.24) tarkoittamat valtatien ja Iitintien uudet linjaukset on to-
teutettu. Tiehen ei kohdistu sellaista parantamis- tai rakentamistarvetta, mikä voisi vaarantaa 
tien kulttuurihistoriallisen merkityksen. 
 
Iitintietä koskee seuraava asemakaavan määräys, jolla toteutetaan yleiskaavan tarkoitus: Ii-
tintie on arvokas rakennetun kulttuuriympäristön alue. Ympäristöä muuttavissa toimissa on 
otettava huomioon vaikutus maakunnallisesti ja/tai paikallisesti arvokkaaseen rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. 

 
Kevyen liikenteen yhteystarve pääteiden varressa. 

Kevyen liikenteen yhteyksiin on varauduttu yleiskaavan ja valtatien yleissuunnitelman 
(3.24)tarkoittamalla tavalla siten kuin havainnekuva (kohta 6.2 ja liite 1) osoittavat. 
 

Kunnan sisäinen ulkoilun pääreitti, jonka sijainti on ohjeellinen. 
Reitti toteutuu asemakaavan M-alueella yleiskaavan tarkoittamalla tavalla jo toteutuneen 
käytännön mukaisesti. 
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Alueen läpi kulkee siirtoviemäri Kausalasta Kouvolaan (v) 
Asemakaavassa on osoitettu johtovaraus. 

 
5.42 Vaikutus rakennettuun ympäristöön 
 
5.421 Yhdyskuntarakenne 
 
Kaavaratkaisu nojautuu korttelialueiden osalta olemassa olevaan maakäyttöön, jota täydennetään 
yleiskaavan ja voimassa olevan asemakaavan suuntaviivojen mukaisesti. 
 
Kausalan ohitustien toteutuksen jälkeen Iitintien länsipää (Luhtatiestä länteen) muuttuu taaja-
man sisääntulotieksi yleiskaavan ja valtatien yleissuunnitelman tarkoittamalla tavalla. Samalla 
Iitintien liikennemäärä lisääntyy osuudella Luhtatiestä länteen. Muu osa Iitintiestä muuttuu vä-
häliikenteiseksi kaduksi ja asemakaava-alueen ulkopuolella yksityistieksi.  
 
5.422 Palvelut ja sosiaaliset vaikutukset 
 
Asunnot ja työpaikat tukeutuvat palveluiden osalta Kausalan taajaman palveluihin, jotka sijait-
sevat 1 km etäisyydellä. Palveluihin johtaa turvallinen kevyen liikenteen väylä. 
 
Kaavaratkaisu perustuu pääosin olemassa olevaan tilanteeseen eikä sillä ole nähtävissä erityisiä 
sosiaalisia vaikutuksia.  
 
5.423 Virkistysalueet  
 
Kaavan reuna-alueella sijaitsevia voimassa olevan asemakaavan mukaisia virkistysalueita (VP) 
on muutettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja suojaviheralueeksi (EV) olemassa olevan maa-
käytön mukaisesti. EV-alue mahdollistaa pääsyn vapaaseen luontoon.  Voimassa olevan asema-
kaavan mukaisiin virkistysalueisiin ei ole tarvetta. 
 
5.424 Liikenteelliset vaikutukset 
 
Alueen liikenneratkaisu nojautuu yleiskaavan ja sitä tarkentavan valtatien yleissuunnitelman 
osoittamaan ratkaisuun (kohdat 3.22 ja 3.24). Seututieluokan Iitintie linjataan em. suunnitelmien 
osoittamalla tavalla uuteen paikkaan Luhtatiestä itään jatkuvalla osuudella. Nykyinen Iitintie jää 
Luhtatiestä itään jatkuvalla osuudella kaduksi ja asemakaava-alueen ulkopuolella yksityistieksi 
siten kuin kohdassa 3.24 esitetty valtatien yleissuunnitelma ja liitteen 1 havainnekuva osoittavat.  
 
Valtatien yleissuunnitelman tarkoittama osuus Iitintiestä on osoitettu maantien alueeksi (LT). 
Iitintien linjaus muuttuu osin uuteen paikkaan yleiskaavan osoittamalla tavalla. Vanha tie jää 
katualueeksi.  
 
Iitintien varressa sijaitseva kevyen liikenteen yhteys säilyy. Risteysalueilla nykyistä väylää jou-
dutaan siirtämään osana valtatien yleissuunnitelman osoittamia uusia tiejärjestelyjä. Havainne-
kuva (liite 1) havainnollistaa tilannetta. 
 
Iitintien pohjoispuolisella alueella tieyhteydet on suunniteltu uudelleen siten, että voimassa ole-
van asemakaavan katuverkkovaraus lyhenee ja teollisuusalueen liikenne ohjataan suoraan Iitin-
tielle. Voimassa olevassa asemakaavassa teollisuusalueen liikenne ohjataan asuntoalueen läpi 
asumista häiritsevällä tavalla. 
 
5.425 Haravakaarteen liittymän liikenneturvallisuus 
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Kaavaluonnoksesta sekä kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa K-S ELY-keskus toteaa, 
että Haravakaarteen katuliittymän toteuttaminen vilkasliikenteiselle seututielle on huomattava 
liikenneturvallisuusriski nykyisten liikennejärjestelyiden tilanteessa. Liittymän toteuttaminen 
tulee kaavamääräyksissä sitoa vt. 12 yleissuunnitelmaratkaisun mukaiseen Iitintien uuden lin-
jauksen rakentamiseen, jolloin pääosa liikenteestä siirtyy uudelle tielle.  
 
Em. lausuntojen perusteella kaavan laatija esitti luonnos- ja ehdotusvaiheen jälkeen, että kaa-
vaan lisätään alla esitetty kaavan toteuttamisen ajoitusta koskeva määräys. KH päätti 3.2.2020 
sekä 21.9.2020, että seuraavaa kaavan laatijan esittämää määräystä ei sisällytetä kaavaan. 

Kadun Haravakaarre sekä korttelin 810 ja korttelin 809 rakennuspaikkojen 2 ja 3 rakenta-
minen on sallittu vasta sen jälkeen kun valtatien yleissuunnitelman tarkoittama Iitintien uusi 
linjaus on toteutettu. 
 

KH perusteli 21.9.2020 päätöstään seuraavasti:  
Haravakaarteen liittymän molempien puolien näkymäalueet voidaan laajentaa turvalliseksi ja 
nopeusrajoitus voidaan laskea Iitintiellä liittymän kohdalla 30 km/h. Kyseinen ehto odottaa ohi-
tustien valmistumista haittaisi kohtuuttomasti alueen yritystoimintaa. 
 
5.426 Rakennettu kulttuuriympäristö 
 
Kaavan vaikutus Iitintien (Ylinen Viipurintie) kulttuurihistorialliseen merkitykseen on käsitelty 
kohdassa 5.412. Alueella ei ole muita erityisiä kulttuuriympäristön arvoja. 
 
5.427 Vesihuolto  
 
Alue on pääosin vedenjakelun viemäröinnin piirissä (kohta 3.136).  
 
5.43 Vaikutus luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Kysymyksessä on osin rakennettu alue. Korttelialueet ovat pääpiirteissään voimassa olevan 
asemakaavan mukaisia korttelialueita.  
 
Alueen luontoselvityksen yhteenvedossa (3.121) todetaan seuraavaa: Selvitysalueelta ei tavattu 
eikä siltä entuudestaan tunneta luonnonsuojelullisesti merkittäviä luontokohteita tai suojeluarvo-
jen kannalta merkittävää lajistoa. Myös maisemallisesti alue on vähämerkityksinen. Luonto- ja 
maisemaselvityksen perusteella ei ole tarpeen antaa kaavoitusta koskevia suosituksia. 
 
5.44 Taloudelliset vaikutukset 
 
Alue on pääosin vedenjakelun viemäröinnin piirissä, minkä seurauksena kaavan toteuttaminen 
vesihuollon osalta on melko edullista. 
 
Kylänpääntien kadun toteuttaminen on melko epäedullista, koska n. 180 m pitkä katu on välttä-
mätön vain kolmea uutta rakennuspaikkaa varten. Rakennuspaikat ovat kunnan omistuksessa, 
joten kunta voi rakennuspaikkojen luovutuksella säädellä kadun rakentamisen tarvetta. 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa uuden katuverkon (Kylänpääntie) pituus on n. 500 m. Kaa-
vaehdotuksessa uuden katuverkon (Kylänpääntie ja Haravakaarre) pituus on n. 270 m. Katuver-
kon osalta kaava on siten voimassa olevaa asemakaavaa taloudellisempi. 
 
Valtatien tiejärjestelyjen toteutuksen jälkeen Iitintien muuttuu kaava-alueen kohdalla kaduksi, 
jonka ylläpitovastuu siirtyy valtiolta kunnalle. Muutos ei johdu kaavasta vaan valtatien tiejärjes-
telyistä. 
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5.45 Ympäristöhäiriöt 
 
Iitintien melu on selvitetty kohdassa 3.137. Uudet rakennuspaikat eivät sijoitu melualueelle. 
 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
6.1 Vaiheittain toteuttaminen 
 
6.11 Iititien uuden linjauksen ja Harvakaarteen toteuttaminen 
 
Valtatien yleissuunnitelmassa todetaan, että valtatien (ja siihen liittyen Iitintien) uuden linjauk-
sen toteuttaminen ei ole Liikenneviraston tai Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen toteuttamisohjelmissa. Maantielain mukainen yleissuunnitelma lisää mahdollisuuksia 
saada hanke esimerkiksi seuraavan hallituskauden liikennepoliittiseen selontekoon sisältyväksi 
toteuttamishankkeeksi. 
 
Kaavaluonnoksesta sekä kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa K-S ELY-keskus toteaa, 
että Haravakaarteen katuliittymän paikka on sisäkaarteessa, jossa myös viereisten tonttien kas-
villisuus rajoittaa liittymisnäkemää.  Esitetyn uuden katuliittymän toteuttaminen vilkasliikentei-
selle seututielle on huomattava liikenneturvallisuusriski nykyisten liikennejärjestelyiden tilan-
teessa. Liittymän toteuttaminen tulee kaavamääräyksissä sitoa vt. 12 yleissuunnitelmaratkaisun 
mukaiseen Iitintien uuden linjauksen rakentamiseen, jolloin pääosa liikenteestä siirtyy uudelle 
tielle.  
 
Em. lausuntojen perusteella kaavan laatija esitti luonnos- ja ehdotusvaiheen jälkeen, että kaa-
vaan lisätään alla esitetty kaavan toteuttamisen ajoitusta koskeva määräys. KH päätti 3.2.2020 
sekä 21.9.2020, että seuraavaa kaavan laatijan esittämää määräystä ei sisällytetä kaavaan. 

Kadun Haravakaarre sekä korttelin 810 ja korttelin 809 rakennuspaikkojen 2 ja 3 rakenta-
minen on sallittu vasta sen jälkeen kun valtatien yleissuunnitelman tarkoittama Iitintien uusi 
linjaus on toteutettu. 

 
6.12 Korttelialueet 
 
Kylänpääntien rakentamisen tarve riippuu kunnan korttelissa 807 omistamien rakennuspaikko-
jen 6-8 luovuttamisesta rakentamiskäyttöön.  Muiden rakennuspaikkojen toteutuksesta päättää 
niiden omistaja.  
 
6.2 Kaavan havainnollistaminen 
 
Kaavan havainnekuva on esitetty liitteessä 1. Kaavan havainnekuva ilmakuvalla on esitetty seu-
raavassa kuvassa. 
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Havainnekuva ilmakuvalla 

 
 
 
KARTTAAKO OY   
 

 
Pertti Hartikainen 
dipl. ins. 
 
Liitteet 
1.  Havainnekuva 
2.  Seurantalomake 
3.  Kaavan laatijan vastine (21.9.2020) ehdotuksesta esitettyihin lausuntoihin ja muistutukseen 
 
Erilliset asiakirjat 
− Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
− Kausala pohjoinen osa-alue, Luonto- ja maisemaselvitys, Karttaako/Mikko Siitonen 2014 
− Kaavan laatijan vastine (2.5.2017) OAS:sta esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin 
− Kaavan laatijan vastine (20.12.2019) luonnoksesta esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin 





Asemakaavan seurantalomake    Liite 2 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 142 Iitti Täyttämispvm 23.12.2019 

Kaavan nimi Haravakylän itäosa 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 21.10.2013 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus     
 

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 8,1023 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,7000 

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 7,4023 

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 8,1023 100,0 9139 0,11 0,0700 88 

A yhteensä 3,5197 43,4 7039 0,20 -0,0465 -93 

T yhteensä 0,5251 6,5 2100 0,40 0,0453 181 

V yhteensä         -2,0588   

L yhteensä 1,2992 16,0     -0,6283   

E yhteensä 0,1971 2,4     0,1971   

M yhteensä 2,5612 31,6     2,5612   

Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 8,1023 100,0 9139 0,11 0,0700 88 

A yhteensä 3,5197 43,4 7039 0,20 -0,0465 -93 

AO 3,5197 100,0 7039 0,20 -0,0465 -93 

T yhteensä 0,5251 6,5 2100 0,40 0,0453 181 

TT         -0,4798 -1919 

TY 0,5251 100,0 2100 0,40 0,5251 2100 

V yhteensä         -2,0588   

VP         -2,0588   

L yhteensä 1,2992 16,0     -0,6283   

Kadut 1,1468 88,3     0,5684   

Kev.liik.kadut         -0,0504   

LT 0,1524 11,7     -1,1463   

E yhteensä 0,1971 2,4     0,1971   

EV 0,1971 100,0     0,1971   

M yhteensä 2,5612 31,6     2,5612   

M 2,5612 100,0     2,5612   
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Liite 3 

IITTI   
HARVAVAKYLÄN ITÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS  
 
KAAVAN LAATIJAN VASTINE EHDOTUKSESTA ESITETTYIHIN  
LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSEEN 
 
Asemakaavan muuttamista ja laajentamista koskeva ehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti nähtä-
vänä 17.2. - 18.3.2020 ja siitä on pyydetty lausunnot.  
 
Jätettyjen lausuntojen ja muistutuksen johdosta esitän kaavan laatijana vastineenani seuraavaa. Kan-
nanottojen sisällön kaavan laatija on pelkistänyt. 
 
1 LAUSUNNOT 
 
1.1 Kaakkois-Suomemen ELY-keskus 
Lausunto 
− K-S ELY-keskus on lausunut asemakaavasta sen valmisteluvaiheessa 16.3.2018. Asemakaa-

van muutokselle ja laajennukselle on tarve, koska voimassa oleva asemakaava on osin van-
hentunut eikä asemakaavassa ole huomioitu uusia tiejärjestelyjä 

− Iitintien keskimääräinen vuorokautinen liikennemäärä on n. 1560 ajoneuvoa, joista raskaita 
ajoneuvoja n. 60 ajon./vrk. Kesäaikana liikennemäärä kasvaa huomattavasti ollen n. 2200 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. 

− Esitetty uusi katuliittymän paikka on sisäkaarteessa, jossa geometrian lisäksi myös viereisten 
tonttien kasvillisuus rajoittaa liittymisnäkemää. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaava-
ehdotuksessa esitetyn uuden katuliittymän toteuttaminen vilkasliikenteiselle seututielle on 
huomattava liikenneturvallisuusriski nykyisten liikennejärjestelyjen tilanteessa. 

− Mt 362:lla on suunnitellun Haravakaarteen liittymän kohdalla voimassa nopeusrajoitus 40 
km/h. Tällöin liittymisnäkemä on normaalisti 80 m molempiin suuntiin. Karttatarkastelun pe-
rusteella tällaiset näkemät eivät varmuudella ko. kohdassa toteudu nykyisellään. Liittymien 
väliset vähimmäisvälimatkat ko. tilanteessa, eli taajamien liikennepainotteisilla väylillä ja 
reuna-alueilla, pitäisi olla 150 m. Tämä ei toteudu mt 362:lla nykytilanteessa ko. kohdassa. 
Haravakaarteen rakentaminen ei kaavaehdotuksessa esitetyillä ratkaisuilla ja mitoituksella pa-
rantaisi tilannetta nykyisestä. Lähtökohtaisesti mahdollinen liittymän rakentaminen ei saa vaa-
rantaa liikenneturvallisuutta vaan suunniteltavilla liittymäjärjestelyillä tulee pystyä paranta-
maan nykytilannetta. 

− Liittymän toteuttaminen tulee sitoa vt 12 yleissuunnitelmaratkaisun mukaiseen Iitintien uuden 
linjauksen rakentamiseen, jolloin pääosa liikenteestä siirtyy uudelle tielle. Tarkemmassa suun-
nittelussa voidaan tuolloin täsmentää myös kaavaselostuksen havainnekuvissa esitettyjen ka-
tuliittymien (Haravakaarre, vanha litintien linjaus) sijaintia ja etäisyyttä toisiinsa nähden. 
Vaihtoehtoisesti asemakaavaratkaisussa voidaan esittää kulkuyhteys em. korttelialueille nyt 
voimassa olevan asemakaavan mukaisesti lounaan suunnasta Kylänpääntien kautta. 

 
Vastine 

Lausunto on saman sisältöinen ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antaman lausunnon 
(16.3.2018) kanssa. 
 
Luonnosvaiheen vastineessaan kaavan laatija esitti, että kaavaan lisätään ELY-keskuksen lau-
sunnon perusteella seuraava kaavan toteuttamisen ajoitusta koskeva määräys: 
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Kadun Haravakaarre sekä korttelin 810 ja korttelin 809 rakennuspaikkojen 2 ja 3 rakentami-
nen on sallittu vasta sen jälkeen kun valtatien yleissuunnitelman tarkoittama Iitintien uusi lin-
jaus on toteutettu. 
Vastineen päätösehdotuksesta poiketen KH päätti 3.2.2020, että ”Haravakaarteen kadun ja 
sillä sijaitsevien rakennuspaikkojen Iitintien uuden linjauksen toteuttamiseen liittyvä rakenta-
misehto poistetaan kaavaehdotuksesta.” 
 
MRL 54§:ssä määritettyjen asemakaavan sisältövaatimusten mukaan ”asemakaava on laadit-
tava siten, että luodaan edellytykset … turvalliselle … elinympäristölle.”  
 
KH:n päätöksestä 3.2.2020 ei käy selville millä perusteella ELY-keskuksen lausunnossaan 
esittämää turvallisuusnäkökohtaa ei ole tarpeen ottaa huomioon. Em. MRL 54§:ään nojautuen 
esitän vielä harkittavaksi, että päätösehdotuksen mukainen kaavamääräys lisätään kaavaan. 
Lisäyksestä täytyy kuulla kortteleiden 809, 810 ja 808 tontin 10 omistajia. 
 

Päätösehdotus 
Kaavaan lisätään ELY-keskuksen lausunnon perusteella seuraava kaavan toteuttamisen ajoi-
tusta koskeva määräys: 
Kadun Haravakaarre sekä korttelin 810 ja korttelin 809 rakennuspaikkojen 2 ja 3 rakentami-
nen on sallittu vasta sen jälkeen kun valtatien yleissuunnitelman tarkoittama Iitintien uusi lin-
jaus on toteutettu. 
 

1.2 KSS Verkko Oy 
Lausunto 

Ei huomauttamista, kunhan uuden kaava-alueen kulkuväylillä on osoitettavissa riittävä reitti 
tulevien kiinteistöjen sähkönsyöttöä sekä EV-alueelle mahdollisesti sijoitettavaa puistomuun-
tamoa ajatellen. 

Vastine 
Ei esitetty huomautettavaa. Kaava on sopusoinnussa lausunnon kanssa. 
 

1.3 Rakennuslautakunta 
Lausunto 

Ei huomautettavaa. 
 

1.4 Kymenlaakson museo 
Lausunto 

Kaava-alueen läpi kulkee vanha kulttuurihistoriallisesti arvokas litin kirkonkylälle johtava Ii-
tintie. Kymenlaakson museo on huomauttanut lausunnossaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta sekä kaavaluon-noksesta, että tie tulee ottaa huomioon asemakaavakartalla ja -määrä-
yksissä. Asemakaava-ehdotuksen kaavakartassa ja määräyksissä näin ei ole kuitenkaan tehty. 
 
Iitintien kulttuurihistoriallinen merkittävyys on huomioitu Kausalan-Kirkonkylän osayleis-
kaa-vassa merkinnällä sk, arvokas rakennetun kulttuuriympäristön alue. Ympäristöä muutta-
vissa toimissa on otettava huomioon vaikutus maakunnallisesti ja/tai paikallisesti arvokkaa-
seen rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
 
Kymenlaakson museo katsoo, että asemakaavakarttaan ja määräyksiin on lisättävä merkintä, 
joka kertoo Iitintien kulttuuriympäristöarvosta. 
 
Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä mui-
nais-jäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. Kymenlaakson museolla ei ole huomautetta-
vaa kaavaehdotuksesta arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun osalta. 
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Vastine 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta koskeva museon lausunto on tul-
lut kuntaan 8.3.2018, mutta kirjaamisvirheen seurauksena sitä ei toimitettu kaavan laatijalla.  
 
Kaavaan on perusteltua lisätä päätösehdotuksen mukaisesti lausunnon tarkoittama määräys. 
Määräys voidaan lisätä vähäisenä muutoksena ilman uusia kuulemisia. 
 

Päätösehdotus 
Kaavaan lisätään seuraava Iitintietä koskeva määräys: 
Iitintie on arvokas rakennetun kulttuuriympäristön alue. Ympäristöä muuttavissa toimissa on 
otettava huomioon vaikutus maakunnallisesti ja/tai paikallisesti arvokkaaseen rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. 
 
 

2 MUISTUTUS 
 

Muistutus on pääpiirteissään saman sisältöinen luonnosvaiheen mielipiteiden kanssa. Niihin 
kaavan laatija on antanut 20.12.2019 päivätyn vastineen. Seuraavaan on esitetty muistutusta 
koskeva pelkistetty yhteenveto. 
 
1.  Haravakaarteen tarpeellisuus ja vaihtoehdot 
 
− Vastustamme Haravakaarre nimistä katuvarausta.  
− Voimassa olevan kaavan mukainen Kylänpääntien tai Luhtakujan jatko ovat kannaltamme 

parhaat tieyhteysvaihtoehdot. Tie tulisi kunnan maille ilman yksityisten maiden lunastuksia. 
Kaavaselostuksessa (kohta 4.442) esitetty vaihtoehto VE4 on erinomainen vaihtoehto myös 
ilman tilusvaihtoa. 

− Naapurin varaston rakennuslupahakemuksen asemapiirroksesta selviää, että lupa varastolle 
on myönnetty siten että kulku varastolle menee Iitintie 24 pihatien kautta, joten kunnan ei 
tarvitse tämän varaston vuoksi tehdä Haravakaarretta ja kuluttaa kuntalaisten verorahoja tur-
haan ja haitalliseen tiehankkeeseen.  
 

2.  Lisärakentamisen edellytykset ja vaikutus yrittämiseen 
 

− Tarkoituksemme on rakentaa uusi hallirakennus turvaamaan kasvava tilantarve. Ainut jär-
kevä paikka tilavaatimukset täyttävälle hallirakennukselle on alue mihin Haravakaarretta ol-
laan kaavoittamassa.  Kaavaehdotuksessa hallirakennus on piirretty pitkulaisen malliseksi, 
sillä tontille ei jää riittävästi leveyttä mikäli Haravakaarre valmistuisi. Pitkulainen varastora-
kennus on tilankäytöllisesti erittäin epäkäytännöllinen ja hyödytön. Tämän mallisena raken-
nus ei palvele tarkoitustaan, sillä neliöitä hukkuu käytäviin. Piirretyn mallista erittäin epä-
käytännöllistä rakennusta ei tulla rakentamaan. 

− Kaavalla häiritään elinkeinoa ja yrittämistä sekä tehdään kahden kasvavan yrityksen toi-
minta mahdottomaksi. Kaavan toteutuessa se pakottaa miettimään tontilla toimivien yritys-
ten strategiat uudestaan. 

− Jo nyt yritysten kasvua on jouduttu rajoittamaan tilanpuutteen takia. Toiminta molemmissa 
yrityksissä on melutonta ja ympäristöä ja ympäristön asukkaita häiritsemätöntä.  

− Lisärakentaminen tontilla on mahdollista vain alueelle mihin Haravakaarretta ollaan piirtä-
mässä. Vanhan hallin rakenne on sellainen, että sitä ei voida laajentaa nykyaikaisten varasto-
tilojen vaatimukset täyttäen. Ainoa järkevä vaihtoehto on rakentaa uusi varastorakennus ja 
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sille ei tontilla ole muuta paikkaa kuin se mihin Haravakaarretta ollaan nyt väkisin piirtä-
mässä. 

 
3. Liikenneturvallisuus 
 
− Haravakaarteen liittymä Iitintiehen on vaarallinen ja vaikea. Näkyväisyys on erittäin huono. 

Puoliperät eivät nouse talvikelillä paikaltaan ylämäkeen. Kuorma-autot ja kaikki muut isom-
mat autot joutuvat koukkaamaan vastaantulevien kaistalle. Nopeudet nopeusrajoituksista 
huolimatta ovat paikassa monesti tuplaten korkeammat. Nykyinen tonttiliittymä on turvalli-
nen ja täyttää hyvin raskaan liikenteen vaatimukset.  

 
4. Muita näkökohtia 
 
− Tontista on jo kerran lunastettu maata (viemärille) ja lain mukaan samasta tontista ei voida 

lunastaa kahta kertaa. 
− Haravakaarre tulee viemään hallin pihasta oleellisen tilan puoliperävaunujen kääntämiselle. 

Tielinjaus haukkaa tärkeän pituuden pois piha-alueesta, jossa autot saadaan suoristettua hal-
lin ovelle peruuttamista varten. 

− Haravakaarre tekee hallin piha alueen aitaamisen mahdottomaksi, sillä tilaa ei ole. Talvella 
myös lumelle on jätettävä oma tilansa.  

− Naapurin yritystoiminta sopii paremmin muulle alueelle. Erittäin epäsiisti alue sijaitsee ai-
van Espoon Akvaariotukku Oy:n hallin rajassa kiinni ja se myös haittaa meidän imagoa ja 
vaikutelmaa asiakkaillemme. 

− Haravakaarre tuo hallin ympäristöön lisää kulkijoita ja mahdollista ilkivaltaa.  
− Vastustamme tonttimme rajan vieressä sijaitsevan viheralueen muuttamista yritystoiminnan 

alueeksi. 
− Ostaessamme kiinteistön tarkistimme Maanmittauslaitokselta onko kiinteistöllä rasitteita, 

eikä näitä ostaessamme ollut. Yllätykseksemme rasitteettomalta tontiltamme kuitenkin löy-
tyi kunnan viemäri. Papereiden mukaan tämä viemäri rajoittaa 3m alueelta rajalta tontille 
rakentamista ja näin ollen se ei millään muotoa häiritse lisärakentamisen tarvettamme. 

 
Vastine 
 

1. Haravakaarteen tarpeellisuus ja vaihtoehdot 
 
Haravakaarre on tarpeellinen pääsytieyhteyden turvaamiseksi kortteleihin/tonteille 809/2-3, 810, 
808/10. Kaavalla turvataan siis tieyhteys muistutuksen tarkoittaman naapurin varastorakennuk-
sen (808/10) lisäksi viidelle muulle tontille. 

 
Kaavaprosessin yhteydessä on tutkittu useita pääsytievaihtoehtoja, jotka on selvitetty kaava-
selostuksen kohdassa 4.4. Käsillä oleva vaihtoehto on esille tulleista toteuttamiskelpoisista vaih-
toehdoista taloudellisin. Taloudellisin vaihtoehto olisi kaavaselostuksen kohdassa 4.442 esitetty 
vaihtoehto VE4, mutta sen toteuttaminen edellyttää vapaaehtoista tilusvaihtoa. Tilusvaihdosta 
on käyty neuvotteluja, mutta kumpikaan tilausvaihdon osapuoli ei siihen ole suostunut. 

 
2. Lisärakentamisen edellytykset ja vaikutus yrittämiseen 

 
Haravakaarre supistaa rakennuspaikkaa sen länsireunassa, mutta voimassa olevaan asemakaa-
vaan nähden rakennuspaikka suurenee n. 450 m2 ja rakennusoikeus lisääntyy vastaavasti (180 k-
m2). Katuvarauksen leveys (ajorata+ojat) on 11 m. Kaava sallii rakentamisen 2,5 m:n etäisyy-
delle siitä (n. 5 m ajoradan reunasta). Kaava estää rakentamisen siten n. 13,5 m etäisyydellä 
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rajasta. Katualueella sijaitsee siirtoviemäri, jonka etäisyys rajasta on 5-6 m. Se estää rakentami-
sen n. 7 m:n etäisyydellä rajasta. Katuvaraus kaventaa siten rakennuspaikan rakentamismahdol-
lisuuksia n. 6, 5 m leveällä suikaleella.  

 
Muistutuksessa todetaan aivan oikein, että Haravakaarre estää rukosyvyydeltään tarkoituksen-
mukaisen hallin rakentamisen sisääntulotien varteen. Rakennuspaikan olemassa olevan sisääntu-
lotien ja Haravakaarteen väliin mahtuu halli, jonka runkosyvyys 10-11 m. Runkosyvyyden kas-
vattaminen tästä edellyttää nykyisen sisääntulotien siirtämistä. Se taas ei tule kysymykseen en-
nen kuin Haravakaarre on rakennettu, sillä halli tukkisi tontin pääsytieyhteyden. 

 
Tontin rakentamismahdollisuuksia arvioitaessa on vielä otettava huomioon, että kaava mahdol-
listaa olemassa olevan hallin laajentamisen rakennuspaikan pohjoisosassa (koiratarhan alueelle) 
sekä rakentamisen olemassa olevan hallin ja Iitintien välisellä alueella.  

 
3. Liikenneturvallisuus 

 
Haravakaarteen liittymän toimivuutta ja tuvallisuutta koskeva muistutus on aiheellinen.  Tältä 
osin viitataan edellä ELY-keskuksen lausuntoon sekä kaava laatijan vastineeseen ja päätösehdo-
tukseen (kohta 1.1).  

 
4. Muita näkökohtia 

 
− Tiedossa ei ole sellaista lainsäädäntöä, joka estäisi Haravakaarteen katuvarauksen sillä pe-

rusteella, että Haravakaarteen katuvarauksen alueella sijaitsee siirtoviemäri, josta on mah-
dollisesti maksettu alueen käyttöoikeuden rajoitusta koskeva korvaus. 

− Haravakaarteen kääntöpaikka sijoittuu tontin piha-alueen ulkopuolelle ja pääosin naapurin 
maalle. Huoltopihan käytettävyys paranee, koska kääntöpaikka tuo lisää tilaa raskaiden ajo-
neuvojen liikkumiselle. Kääntöpaikka ei suinkaan kavenna piha-aluetta vaan väljentää sitä 
niin kuin kaavan havainnekuvasta (kaavaselostuksen kohta 6.2 ja liite1) voi todeta. 

− Kaava ei rajoita tontin aitaamista. 
− Tontin viereinen viheralue on viheralueena tarpeeton. EV-varaus turvaa tarpeelliset viheryhteydet 

ympäristöön. 
− Valtaosa yhdyskuntia palvelevista maanalaisista johdoista (sähkö, puhelin, vesi, viemäri 

yms) on perustettu sopimusteitse eikä niitä ole viety rasitteina kiinteistörekisteriin. Johtojen 
olemassa oloa ei siten voi todeta kiinteistörekisteristä. Tilanne koskee kaikkia kuntia. Me-
nettely perustuu MRL 161 §:n säädöksiin. Vaikutta siltä, että myyjä ei kaupanteon yhtey-
dessä ole informoinut tekemästään sopimuksesta.  

 
 
Päätösehdotus 

Kuten kohdan 1.1. päätösehdotus 
 

 
Helsinki 21.7.2020   
 
 
KARTTAAKO OY   
 
 
Pertti Hartikainen 
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