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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.  
Alue sijaitsee kirjaton tuntumassa Kauppakadun ja Kausansaarentien varressa. 

  
Sijainti opaskartalla           Sijainti peruskartalla 
  
 
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi 
 
Hammashoitola-Reitala 
 
Kaavan tarkoitus 
 
Hammashoitolan käyttö tähän tarkoitukseen on loppunut. Sen seurauksena rakennuksella ei ole 
enää käyttöä asemakaavan tarkoittamana julkisena rakennuksena (Y). Alueen käyttötarkoitus on 
tarpeen muuttaa siten, että kunta voi myydä alueen yksityiseen käyttöön. Alustavana tavoitteena 
on mahdollistaa suojellulle rakennukselle monipuolinen käyttö asumiseen sekä sellaiseen yritys-
toimintaan, joka ei aiheuta ympäristöhäiriötä. 
 
Reitalan omakotitalo on ollut pääosin vuokrakäytössä asuntona. Rakennuksella ei ole käyttöä 
asemakaavan tarkoittamana julkisena rakennuksena (YL). Alueen käyttötarkoitus on tarpeen 
muuttaa siten, että kunta voi myydä alueen yksityiseen käyttöön.  
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2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
− Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireille tulosta… 
− Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä (MRA 30§) …  
− Asemakaavaehdotus pidetään nähtävänä (MRA 27 §) …. 
 
2.2 Asemakaava 
 
Hammashoitolan kortteli 105 
 
Entisen hammashoitolan alue on osoitettu  
− pääosin asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) ja  
− kunnanvirastoon toiminnallisesti kuuluva reuna-alue hallinto- ja virastorakennusten kortteli-

alueeksi (YH). 
 
AL-alueeksi muutettua entistä hammashoitolan rakennuspaikkaa on laajennettu supistamalla 
puistoa n. 820 m2. Pääosa tästä alueesta on osoitettu istutettavaksi alueen osaksi asumiseen liit-
tyviä pihatoimintoja varten. Laajennus on tarpeen sen johdosta, että osa nykyisestä rakennuspai-
kasta pysäköintialueineen (n. 340 m2) on osoitettu kunnanviraston rakennuspaikan osaksi (YH).  
 
Entisen hammashoitolan rakennuspaikan (Y) reuna-alue on liikenteellisesti olennainen osa vie-
reisen kunnanviraston (YH) käyttöä, sillä pihan kautta on kulkuyhteys kunnanvirastoon ja viras-
ton pysäköintipaikkoja sijaitsee tällä alueella. 
 
Hammashoitolan rakennus on osoitettu suojeltavaksi (sr) voimassa olevan kaavan mukaisesti. 
Rakennusoikeus on nykytilanteen mukainen (500 kerrosala-m2). 
 
Rakennettuun piha-alueeseen tukeutuen on osoitettu 100 kerrosala-m2 uutta rakennusoikeutta 
talousrakennuksia (t) varten. 
 
Kulku AL-alueelle tapahtuu nykytilanteen mukaisesti rakennuksen pohjoispuolisen liittymän 
kautta.  
 
Kulku YH-alueelle jatkuu nykytilanteen mukaisesti rakennuksen eteläpuolisen liittymän kautta. 
 
Reitalan kortteli 107 
 
Reitalan omakotitalo on ollut pääosin vuokrakäytössä asuntona. Rakennuksella ei ole käyttöä 
asemakaavan tarkoittamana julkisena rakennuksena (YL). 
 
Asuinrakennuksen ja siihen liittyvien talousrakennusten muodostaman pihapiirin alue on muu-
tettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Tavoitteena on mahdollistaa 
alueen monipuolinen käyttö asumiseen sekä sellaiseen yritystoimintaan, joka ei aiheuta ympäris-
töhäiriötä. 
 
Rakennuspaikan pinta-ala on n. 990 m2. Rakentamistehokkuus e=0,25 merkitse kokonaisraken-
nusoikeutta 247 kerrosala-m2. Se mahdollistaa vähäisen lisärakentamisen. Olemassa olevien 
piharakennusten alue on varattu talousrakennuksille (t). 
 
Kulku rakennuspaikalle on osoitettu tierasitteena (ajo) olemassa olevaa tietä pitkin YL-alueen 
kautta. Rakennuspaikan haltija vastaa siten tien ylläpidosta. 

24.2. - 17.3.2022 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.11 Alueen yleiskuvaus 
 
Alue on keskeistä kuntakeskuksen aluetta. Kunnan hallintopalvelut sekä Kausalan keskeiset 
kaupalliset palvelut sijaitsevat alueen välittömässä läheisyydessä. Palveluihin on turvallinen 
kevyen liikenteen yhteys.  
 
Kohdan 1.1 peruskartta hahmottaa alueen sijaintia taajamarakenteessa. 
 

 
Tuore ilmakuva hahmottaa rakennettua ympäristöä ja luonnonoloja.                    C Maanmittauslaitos 
 
3.12 Luonnonympäristö ja pohjavesi 
 
3.121  Luonnonympäristö 
 
Alue on rakennettua aluetta (kohdan 3.11 ilmakuva), jonka pääasiallinen maakäyttö on jo 
ratkaistu voimassa olevalla asemakaavalla (kohta 3.23).  
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Alueelle on v. 2011 laadittu luonnonoloja koskeva selvitys voimassa olevan asemakaavan laa-
dintaa varten (Keskusta-alue - Ravilinnan ympäristöarviointi, biologi Jouko Sipari, 4.9.2011).  

 
Hammashoitolan ympäristö 
 

 
AL-alueeksi muutettava voimassa olevan kaavan mukainen VP-alue on hammashoitolan piha-aluetta. 
 

 
Reitalan rakennuspaikalle jophtava tie        Reitalan pihapiiri on luonnonmukaista aluetta 
 
3.122 Pohjavesi 
 
Alue ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta.  
 
3.13 Rakennettu ympäristö 
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3.131 Väestö, työpaikat ja palvelut 
 
Kausalan asukasluku on noin 4000 asukasta. Kausalan keskeiset kaupalliset palvelut sijaitsevat 
alueen vieressä. Palveluihin on turvallinen kevyen liikenteen yhteys. 
 
3.132 Rakennettu kulttuuriympäristö 
 
Alue ei sisälly valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2010) 
tai valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (VN 1995). 
 
Olemassa olevat selvitykset: 
− Iitin Kirkonkylän- Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitys, Lahden ammattikor-

keakoulu, 2009-2010.  
− Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008, K-S ympäristökeskus, Sirpa Törrönen.  
 
Seuraava yhteenveto perustuu em. osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitykseen. 
 
Arvokkaat ympäristöt 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitykseen sisältyvät kohteet. Hammashoitola on kohde 8 
 

 
Hammashoitola sisältyy osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvityksen kohdeluetteloon. 
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3.133 Rakennuskanta ja rakennettu ympäristö 
 
Kohdan 3.11 ilmakuva hahmottaa rakennettua ympäristöä. 
 

 
 

 
Osa hammashoitolan alueesta liittyy liikenteen ja pysäköinnin osalta kunnanviraston rakennuspaikkaan.  
 

  
Reitalan päärakennus lienee 1930-luvulta 
 
3.134 Tieverkko ja liikenneympäristö 
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Kauppakatu on entinen maantie ja on toiminnallisesti taajaman kokoojakatu. 
 
3.135 Muinaisjäännökset 
 
Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 
 
3.136 Tekninen huolto 
 
Alue on vedenjakelun, viemäröinnin ja kaukolämmön piirissä.  
 
3.137 Ympäristön häiriötekijät 
 
Alue ei ole maanteiden melualuetta eikä alueeseen liity muitakaan ympäristöhäiriöitä. 
 
3.14 Maanomistus 
 
Alue on kunnan omistuksessa.  
 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.21 Maakuntakaava 
 
Iitti on siirtynyt Päijät-Hämeen liittoon alkuvuodesta 2021, mutta Kymenlaakson vaihemaakun-
takaavat ovat vielä voimassa Iitin osalta.  
Ympäristöministeriö vahvisti 28.5.2008 Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ym-
päristöt -nimisen maakuntakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti 26.11.2014 Kymenlaakson 
maakuntakaavan, kauppa ja merialue.  
 

  Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta 
Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). 
 
3.22 Yleiskaava 
 
Kirkonkylä-Kausalan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 25.1.2011.  

 
Osayleiskaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. 
 
3.23 Asemakaava 
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Asemakaavan muutos koskee yleisten rakennusten aluetta (Y), julkisten lähipalveluiden aluetta 
(YL) ja puistoa (VP). 
 

 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaavamuutosalueet rajattu punaisella katkoviivalla. 
 
Asemakaavamerkintöjä: 

 

 

  

 
 
3.25 Rakennusjärjestys 
 
Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan v. 2011.  
 
3.26 Pohjakartta 
 
Kunta ylläpitää pohjakarttaa. Kartta on hyväksytty kaavan pohjakartaksi. 
 
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Reitalan omakotitalo on ollut pääosin vuokrakäytössä asuntona. Rakennuksella ei ole käyttöä 
asemakaavan tarkoittamana julkisena rakennuksena (YL). 
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Alueen käyttötarkoitus on tarpeen muuttaa siten, että kunta voi myydä alueen yksityiseen käyt-
töön. Tavoitteena on mahdollistaa suojellulle rakennukselle monipuolinen käyttö asumiseen 
sekä sellaiseen yritystoimintaan, joka ei aiheuta ympäristöhäiriötä. 
 
Reitalan entisen omakotitalon käyttö kunnan sosiaalitoimen käytössä on loppunut. Sen seurauk-
sena rakennuksella ei enää ole käyttöä asemakaavan tarkoittamana julkisena rakennuksena (YL). 
Alueen käyttötarkoitus on tarpeen muuttaa siten, että kunta voi myydä alueen yksityiseen käyt-
töön.  
  
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

 
Kunnanhallitus päätti käsillä olevan alueen asemakaavan muuttamisesta 17.5.2021. 
 
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 kaavamuutoksen vireille tulosta 17.5.2021. 
 
4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
− Asemakaavaluonnos pidetään nähtävänä (MRA 30§) …  
− Asemakaavaehdotus pidetään nähtävänä (MRA 27 §) …. 

 
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. 

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

jen turvaamisesta.  
− Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston 

jatkuvuudesta. 
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4.42 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet 
 
4.421 Yleiskaavan asettamat tavoitteet 
 
Yleiskaava osoittaa alueen kehittämisen keskeiset tavoitteet (kohta 3.22). Osayleiskaavassa alue 
on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. 
 
4.43 Suunnittelun tarve ja tavoitteet 
 
Hammashoitolan alue 
− Hammashoitolan käyttö tähän tarkoitukseen on loppunut. Sen seurauksena rakennuksella ei 

ole enää käyttöä asemakaavan tarkoittamana julkisena rakennuksena (Y). 
− Alueen käyttötarkoitus on tarpeen muuttaa siten, että kunta voi myydä alueen yksityiseen 

käyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa suojellulle rakennukselle monipuolinen käyttö asumi-
seen sekä sellaiseen yritystoimintaan, joka ei aiheuta ympäristöhäiriötä. 

− Entisen hammashoitolan rakennuspaikan (Y) reuna-alue on liikenteellisesti olennainen osa 
viereisen kunnanviraston (YH) käyttöä, sillä pihan kautta on kulkuyhteys kunnanvirastoon ja 
viraston pysäköintipaikkoja sijaitsee tällä alueella. Kyseinen rakennuspaikan osa on tarpeen 
osoittaa asemakaavassa kunnanviraston käyttöön YH-alueeksi. 

− Rakennuspaikan supistumisen seurauksena sitä on tarpeen laajentaa pysäköintiä ja piha-
toimintoja varten. Mahdollinen laajennussuunta on alueen pohjoispuolella. Puistomainen ym-
päristö kuitenkin säilytetään.  

− Rakennuspaikalle pyritään osoittamaan rakennusoikeus tarpeellisia talousrakennuksia varten.   
 
Reitalan alue 
− Reitalan omakotitalo on ollut pääosin vuokrakäytössä asuntona. Rakennuksella ei ole käyttöä 

asemakaavan tarkoittamana julkisena rakennuksena (YL). Sen seurauksena rakennuksella ei 
enää ole käyttöä asemakaavan tarkoittamana julkisena rakennuksena (YL). 

− Alueen käyttötarkoitus on tarpeen muuttaa siten, että kunta voi myydä alueen yksityiseen 
käyttöön.  

− Tavoitteena on luoda edellytykset rakennusten tarkoituksenmukaiselle käytölle ja edistää 
siten vaalimisen arvoisen pihapiirin säilymistä. 

− Tavoitteena on mahdollistaa alueen monipuolinen käyttö asumiseen sekä sellaiseen yritys-
toimintaan, joka ei aiheuta ympäristöhäiriötä. 

− Kulku rakennuspaikalle on tarkoitus järjestää tierasitteena olemassa olevaa tietä pitkin YL-
alueen kautta. 

 
 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne 
 
5.11 Mitoitus 
 
Hammashoitolan rakennusoikeus on nykytilanteen mukainen (500 kerrosala-m2), minkä lisäksi 
on osoitettu 100 kerrosala-m2 uutta rakennusoikeutta talousrakennuksia varten. 
 
Reitalan rakennuspaikan pinta-ala on n. 990 m2. Rakentamistehokkuus e=0,25 merkitse koko-
naisrakennusoikeutta 247 kerrosala-m2.  
 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
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Hammashoitolan alueella kaavalla ei suunnitella oleellisia muutoksia nykytilanteeseen. Raken-
nussuojelumerkintä (sr) ja puistomaisen piha-alueen laaja istutusaluemerkintä turvaavat, ettei 
ympäristössä tapahdu merkittäviä muutoksia. 
 
Reitalan alueella kaavalla ei suunnitella oleellisia muutoksia nykytilanteeseen. 
 
5.3 Aluevaraukset  
 
5.31 Korttelialueet 
 
Hammashoitolan kortteli 105 
 
Entisen hammashoitolan alue on osoitettu  
− pääosin asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) ja  
− kunnanvirastoon toiminnallisesti kuuluva reuna-alue hallinto- ja virastorakennusten kortteli-

alueeksi (YH). 
 
AL-alueeksi muutettua entistä hammashoitolan rakennuspaikkaa on laajennettu supistamalla 
puistoa n. 820 m2. Pääosa tästä alueesta on osoitettu istutettavaksi alueen osaksi asumiseen liit-
tyviä pihatoimintoja varten. Laajennus on tarpeen sen johdosta, että osa nykyisestä rakennuspai-
kasta pysäköintialueineen (n. 340 m2) on osoitettu kunnanviraston rakennuspaikan osaksi (YH).  
 
Entisen hammashoitolan rakennuspaikan (Y) reuna-alue on liikenteellisesti olennainen osa vie-
reisen kunnanviraston (YH) käyttöä, sillä pihan kautta on kulkuyhteys kunnanvirastoon ja viras-
ton pysäköintipaikkoja sijaitsee tällä alueella. 
 
Hammashoitolan rakennus on osoitettu suojeltavaksi (sr) voimassa olevan kaavan mukaisesti. 
Rakennusoikeus on nykytilanteen mukainen (500 kerrosala-m2). 
 
Rakennettuun piha-alueeseen tukeutuen on osoitettu 100 kerrosala-m2 uutta rakennusoikeutta 
talousrakennuksia (t) varten. 
 
Kulku AL-alueelle tapahtuu nykytilanteen mukaisesti rakennuksen pohjoispuolisen liittymän 
kautta.  
 
Kulku YH-alueelle jatkuu nykytilanteen mukaisesti rakennuksen eteläpuolisen liittymän kautta. 
 
Reitalan kortteli 107 
 
Reitalan omakotitalo on ollut pääosin vuokrakäytössä asuntona. Rakennuksella ei ole käyttöä 
asemakaavan tarkoittamana julkisena rakennuksena (YL). Asuinrakennuksen ja siihen liittyvien 
talousrakennusten muodostaman pihapiirin alue on muutettu asuin-, liike- ja toimistorakennus-
ten korttelialueeksi (AL). Tavoitteena on mahdollistaa alueen monipuolinen käyttö asumiseen 
sekä sellaiseen yritystoimintaan, joka ei aiheuta ympäristöhäiriötä. 
 
Rakennuspaikan pinta-ala on n. 990 m2. Rakentamistehokkuus e=0,25 merkitse kokonaisraken-
nusoikeutta 247 kerrosala-m2. Se mahdollistaa vähäisen lisärakentamisen. Olemassa olevien 
piharakennusten alue on varattu talousrakennuksille (t). 
 
Kulku rakennuspaikalle on osoitettu tierasitteena (ajo) olemassa olevaa tietä pitkin YL-alueen 
kautta. Rakennuspaikan haltija vastaa siten tien ylläpidosta. 
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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 alueella, jossa on voimassa oikeusvaikut-
teinen yleiskaava. 
 
5.412 Yleiskaava 
 
Yleiskaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.22. Kaavamuutos on sopusoinnussa yleiskaavan 
keskustatoimintojen C merkinnän kanssa. 
 
5.42 Vaikutus rakennettuun ympäristöön 
 
5.421 Yhdyskuntarakenne 
 
Kaavaratkaisu nojautuu olemassa olevaan maakäyttöön.  Kaavamuutoksella ei ole merkitystä 
yhdyskuntarakenteen kannalta. 
 
5.422 Palvelut ja sosiaaliset vaikutukset 
 
Asunnot ja työpaikat tukeutuvat palveluiden osalta Kausalan taajaman palveluihin, jotka sijait-
sevat alueen välittömässä läheisyydessä. Palveluihin johtaa turvallinen kevyen liikenteen väylä. 
 
Kaavaratkaisu perustuu pääosin olemassa olevaan tilanteeseen eikä sillä ole nähtävissä erityisiä 
sosiaalisia vaikutuksia.  
 
5.423 Virkistysalueet  
 
Hammashoitolan alueen kaavamuutoksella supistetaan voimassa olevan asemakaavan mukaista 
puistoa. Kyseinen alue ei ole ollut yleisessä virkistyskäytössä. Perinteisesti ja tosiasiallisesti se 
on kuulunut hammashoitolan rakennuspaikaan.  
 
5.424 Liikenteelliset vaikutukset 
 
Kaavaratkaisu nojautuu olemassa olevaan tilanteeseen. 
 
5.425 Rakennettu kulttuuriympäristö 
 
Hammashoitolan rakennus on osoitettu suojeltavaksi (sr) voimassa olevan kaavan mukaisesti. 
Rakennusoikeus on nykytilanteen mukainen (500 kerrosala-m2). Rakennettuun piha-alueeseen 
tukeutuen on osoitettu 100 kerrosala-m2 uutta rakennusoikeutta talousrakennuksia (t) varten.  
 
Hammashoitolan käyttö julkisena rakennuksena on loppunut. Sen seurauksena rakennuksella ei 
ole enää käyttöä asemakaavan tarkoittamana julkisena rakennuksena. Käyttötarkoituksen muu-
toksella luodaan edellytykset rakennusten taloudelliselle käytölle. Ratkaisulla edistetään raken-
nuksen säilymisen edellytyksiä. 
 
5.426 Vesihuolto  
 
Alue on vedenjakelun viemäröinnin piirissä.  
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5.43 Vaikutus luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Kysymyksessä on osin rakennettu alue. Korttelialueet ovat pääpiirteissään voimassa olevan 
asemakaavan mukaisia korttelialueita.  
 
Hammashoitolan alueella kaavalla ei suunnitella oleellisia muutoksia nykytilanteeseen. Puisto-
maisen piha-alueen laaja istutusaluemerkintä turvaa, ettei ympäristössä tapahdu merkittäviä 
muutoksia. 
 
Reitalan alueella kaavalla ei suunnitella oleellisia muutoksia nykytilanteeseen. 
 
5.44 Taloudelliset vaikutukset 
 
Suunnitellut muutokset eivät aiheuta kunnalle kaavan toteuttamista koskevia kustannuksia.  
 
Käyttötarkoituksen muutos luo edellytykset julkisesta käytöstä poistuneiden rakennusten talou-
dellisen käytön jatkumiselle. 
 
Kulku Reitalan rakennuspaikalle on osoitettu tierasitteena (ajo) olemassa olevaa tietä pitkin YL-
alueen kautta. Rakennuspaikan haltija vastaa siten tien ylläpidosta. 
 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
Havainnekuva ilmakuvalla 
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KARTTAAKO OY   
 

 
Pertti Hartikainen, dipl. ins. 
 
Liitteet 
1.  Seurantalomake 
 
Erilliset asiakirjat 
− Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 142 Iitti Täyttämispvm 21.02.2022
Kaavan nimi Hammashoitola-Reitala
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,3810 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten t ilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,3810

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 0,3810 100,0 847 0,22 0,0000 347
A yhteensä 0,3029 79,5 847 0,28 0,3029 847
P yhteensä
Y yhteensä 0,0781 20,5 0 -0,2211 -500
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä -0,0818
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 1 500

Alamerkinnät



Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 0,3810 100,0 847 0,22 0,0000 347
A yhteensä 0,3029 79,5 847 0,28 0,3029 847
AL 0,3029 100,0 847 0,28 0,3029 847
P yhteensä
Y yhteensä 0,0781 20,5 0 -0,2211 -500
Y -0,1587 -500
YL 0,0418 53,5 0 -0,0987 0
YH 0,0363 46,5 0 0,0363 0
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä -0,0818
VP -0,0818
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 1 500
Asemakaava 1 500
Ei-asemakaava
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