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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Kaava-alueen sijainti

Alue sijaitsee Kausalan keskustassa Kauppakadun ja Iitintien risteyksessä

1.2

Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi
Kansantalo.
Kaavan tarkoitus
Keskusta-Ravilinnan asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa 5.3.2013. Käsillä oleva
Kansantalon alue sisältyi käsittelyssä olleeseen kaavaan, mutta mm. Kansantalon osalta kaava
jätettiin hyväksymättä maanomistajan (Kansantalo Oy) muistutuksen perusteella.
Kaavan supistamiseen päädyttiin koska kaavaehdotuksesta jätettiin sellainen muistutus, joka
antoi aiheen pohtia kaavaratkaisu uudelleen. Muistutuksen huomioonottoon ei otettu kantaa.
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TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet








Kunnanhallitus päätti 21.5.2007 Kausalan asemakaavan ajantasaistamisesta 7 vaiheessa.
Kunnanhallitus päätti 21.2.Keskusta-Ravilinnan alueen asemakaavan muuttamisesta.
Ehdotuksen nähtävänä olon jälkeen kaava-aluetta supistettiin jättämällä hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle mm. Kansantalon alue.
Kansantalon alueen kaavoitus käynnistettiin uudelleen. OAS on päivätty 7.5.2013.
Luonnos nähtävänä (MRA 30 §) 2.6.-3.7.2014
Ehdotus nähtävänä (MRA 27 §) ….
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2.2

Asemakaava

Kansantalon alue on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti edelleen asuin- ,liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Liikerakennusten osuutta kokonaisrakennusoikeudesta on rajattu siten, että se on enintään 25 %.
Rakennusoikeus on 1200 k-m2 (merkitsee tehokkuutta e=0,47), kun se voimassa olevassa asemakaavassa on 900 k-m2. Rakennuspaikan pinta-alasta saa rakentamiseen käyttää kuitenkin vain
25 %, joten koko rakennusoikeuden käyttäminen edellyttää ainakin kaksikerroksista rakentamista. Enimmäiskerrosluku osittain kolmikerroksisen ratkaisun salliva IIu2/3.
Kaava mahdollistaa olemassa olevan rakennuksen säilyttämisen tai sen korvaamisen uudella.
Uusi rakennus tulee sijoittaa rakennuspaikan länsiosaan (nuolimerkinnät). Tällä ratkaisulla rakennus suojaa oleskelupihaa Iitintien melulta ja rakennus sijoittuu katuun nähden samalla tavalla
kuin kadun varteen suunnitellut muut uudet rakennukset. Myös Iitintin varressa rakennuksen
sijoitus tukee Iitintien raittimaista rakentamista.
Liikenne rakennuspaikalle johdetaan Ruotukujan kautta. Nykytilanteen mukainen suora liittymä
Kauppakadulle on kielletty. Rakennuspaikan pohjoisosan kautta on säilytetty rasitteena oleva
ajo-oikeus (ajo) pohjoispuoliselle rivitalon rakennuspaikalle 3.
Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/50 kerros-m2, mikä merkitsee 24 autopaikkaa. Havainnekuva (kohta 6.2) osoittaa miten ne voidaan sijoittaa.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.11

Alueen yleiskuvaus

Alue on rakennettua taajama-aluetta. Ilmakuva hahmottaa alueen olosuhteita

3

3.12

Luonnonympäristö ja pohjavesi

3.131

Luonnonympäristö

Alue on rakennettua pihapiiriä.
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 hallintopalvelut sijaitsevat käsillä olevan alueen välittömässä läheisyydessä.
3.132

Rakennuskanta ja rakennettu ympäristö

Kunnan hallinnollinen keskus ja pääosa Kausalan kaupallisista palveluista sijoittuvat tälle alueelle. Kohdan 3.11 ilmakuva hahmottaa rakennettua ympäristöä.
3.133

Rakennettu kulttuuriympäristö

Alue ei sisälly valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2010)
tai valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (VN 1995).
Osa alueesta sisältyy maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (seuraava kuva):
Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöalueet (Kymenlaakson seutukaavaliitto
1992).

32. Kausalan koulu
33. Ravilinna
34. Pankinmaa
35. Harjula
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Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaavoitus nojautuu edellisten lisäksi seuraavaan selvitykseen:
1. Iitin Kirkonkylän- Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitys, Lahden ammattikorkeakoulu, 2009-2010.
Seuraava yhteenveto perustuu em. selvitykseen.
Kansantalon seudun arvokkaat ympäristöt.
Arvokkaat ympäristöt

Iitin Kirkonkylän- Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitykseen sisältyvät kohteet. (Iitin Kirkonkylän- Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitys, Lahden ammattikorkeakoulu,
2009-2010).
Kansantalo on kohde 6.

Hirsirunkoinen Kansantalo on rakennettu 1920-luvulla.
Rakennuksen perustuksessa on käytetty sekä lohkokiveä
että betonia. Julkisivu on kokenut erilaisia muutoksia.
Kymenlaakson museo toteaa kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa seuraavaa:
1920-luvulla rakennettu työväentalo, ns. Kansantalo, kuuluu Iitin kulttuurihistoriaan. Työväen- ja seurantalot ovat
yleisestikin ottaen arvokas osa suomalaista kulttuuri- ja rakennusperinnettä. Ne ilmentävät usein
keskeisen sijaintinsa puolesta paikkakunnan historiaa. Kansantalo sijaitsee Kausalan keskustan
välittömässä läheisyydessä kyläkuvassa näkyvänä. Rakennuksen nykyisestä käyttöasteesta ja sen
kunnosta museolla ei ole tarkempaa tietoa. Kaavaluonnoksen rakennusoikeus, johtaisi rakennuksen purkamiseen. Rakennustaiteen näkökulmasta talo ei edusta enää 1920-luvulle tyypillistä
arkkitehtuuria ja nykyinen ulkoasu on saanut vaikutteensa 1900-luvun puolenvälin jälkeen.
Kymenlaakson museo pitää rakennusta paikallisesti merkittävänä, todeten että se kuuluu myös
laajempaan yhteiskunnallisen ja poliittisen historian kerrostumiin . Näin se edustaa sellaista rakennusten ryhmää, jolla on näkyvä sijansa suomalaisessa rakennusperinteessä. Tavoitteena tuleekin olla säilyttävä ratkaisu historiallisen ja kylä kuvallisen arvon perusteella.
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Kauppakadun pienipiirteisen raittimaisen ympäristön suljettu tilavaikutelma on säilynyt hyvin,
vaikka rakennuskanta on pääosin uudistunut. Rakennukset ovat lähellä tietä ja pysäköintialueet
ovat sivussa siten, että ne eivät hallitse raitin ympäristökuvaa (Lentokuva Vallas 2007). Punainen kansantalo on kuvan yläreunassa

3.134

Muinaismuistot

Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja.
3.135

Tekninen huolto

Alue on vedenjakelun ja viemäröinnin sekä kaukolämmön piirissä. Kaukolampölinja sijaitsee
Ruotukujalla. Rakennuspaikan läpi johtaa itä-länsisuunnassa vesijohto ja viemäri. Ne jäävät
suunnitellun rakennuksen alle siten, että linjat joudutaan siirtämään Ruotukujalle ja
Kauppakadulle.
3.138

Ympäristön häiriötekijät

Iitintien melu
Iitintien nykyinen liikennemäärä on noin 2400 ajoneuvoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on
noin 10 %. Vuoden 2030 ennustetilanteessa liikennemäärä on 2900 ajoneuvoa/vrk. Ennustilanteessa kriittinen 55 dBA:n päivämelualue (nopeusrajoitusoletus 40 km/t.) ulottuu enimmillään
noin 25 m:n etäisyydelle ajoradasta ja kriittinen 45 dBA:n yömelualue enimmillään noin 50 m:n
etäisyydelle ajoradasta (liite 2).
Iitintien nykyinen (2006) päivämelu on esitetty seuraavassa kuvassa. Lähde: Valtatien 12 yleissuunnitteluun liittyvät meluselvitykset, 2010. Kriittinen 55 dB:n päivämelu ulottuu noin 55 m:n
etäisyydelle ajoradan keskilinjasta.
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Valtatien ja Iitintien nykyinen päivämelu

3.14

Maanomistus

Pääosan alueesta omistaa Kansantalo Oy.
3.2

Suunnittelutilanne

3.21

Maakuntakaava

Ympäristöministeriö on vahvistanut 28.5.2008 Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt -nimisen maakuntakaavan.
3.22

Yleiskaava

Kirkonkylä-Kausalan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 25.1.2011.
Yleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C).
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Ote 25.1.2011 hyväksytystä yleiskaavasta

3.23

Asemakaava

Ote voimassa olevasta asemakaavasta.

Kansantalon rakennuspaikka on osoitettu asuin- ja liikerakennusten alueeksi. Rakennusoikeus
on 900 kerrosala-m2 ja kerrosluku on kaksi. Liittyminen Kauppakadulle on kielletty. Rakennuspaikan kautta on osoitettu ajoyhteys (ajo) pohjoispuoliselle rivitalon rakennuspaikalle. Rakennuspaikkaan on osoitettu lisäaluetta pohjoispuolisesta AO-rakennuspaikasta (vanhaa tiepohjaa)
sekä pohjoispuolisesta rivitalon rakennuspaikasta (p).
3.24

Rakennusjärjestys

Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan v. 2011.
3.25

Pohjakartta

Kunta ylläpitää pohjakarttaa. Kaavamuutosalueen osalta pohjakartta on tarkastettu ajan tasalle v.
2011.
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3.26

Laaditut suunnitelmat

Asemakaavoituksen pohjaksi on olemassa seuraavia suunnitelmia:





Kausalan-Kirkonkylän osayleiskaava
Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä-Tillola, KS ELY-keskus 2010
Kymenlaakson kulttuuriympäristökartoitus 2008.
Iitin Kirkonkylän- Kausalan osayleiskaavan rakennuskulttuuriselvitys, Lahden ammattikorkeakoulu, 2009-2010.
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ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve

Keskusta-Ravilinnan asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa 5.3.2013. Käsillä oleva
Kansantalon alue sisältyi käsittelyssä olleeseen kaavaan, mutta mm. Kansantalon osalta kaava
jätettiin hyväksymättä maanomistajan (Kansantalo Oy) muistutuksen perusteella.
Kaavan supistamiseen päädyttiin koska kaavaehdotuksesta jätettiin sellainen muistutus, joka
antoi aiheen pohtia kaavaratkaisu uudelleen. Muistutuksen huomioonottoon ei otettu kantaa.
4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kunnanhallitus päätti 21.5.2007 Kausalan asemakaavan ajantasaistamisesta 7 vaiheessa.
Kunnanhallitus päätti 21.2.2011 käsillä olevan alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä.
4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.31

Osalliset

Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).
4.32

Vireilletulo

Kunnanhallitus päätti 21.2.2011 käsillä olevan alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä.
4.33

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Vireille tulosta ilmoitettu KH:n päätöksellä 21.2.2011
Luonnos oli nähtävänä (MRA 30 §) 2.6.-3.7.2014. Yhtään mielipidettä ei esitetty. Kaavan laatijan yhteenveto ja vastine (2.9.2014) on esitetty erillisenä asiakirjana.
Ehdotus nähtävänä (MRA 27 §) ….
4.4

Asemakaavan tavoitteet

Yleiskaavan asettamat tavoitteet
Yleiskaava osoittaa alueen kehittämisen keskeiset tavoitteet (kohta 3.22).
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5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne

5.11

Mitoitus

Rakennusoikeus on 1200 k-m2.
5.3

Aluevaraukset

5.31

Korttelialueet

Kansantalon alue on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti edelleen asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Liikerakennusten osuutta kokonaisrakennusoikeudesta on rajattu siten, että se on enintään 25 %.
Rakennusoikeus on 1200 k-m2 (merkitsee tehokkuutta e=0,47), kun se voimassa olevassa asemakaavassa on 900 k-m2. Rakennuspaikan pinta-alasta saa rakentamiseen käyttää kuitenkin vain
25 %, joten koko rakennusoikeuden käyttäminen edellyttää ainakin kaksikerroksista rakentamista.
Enimmäiskerrosluku osittain kolmikerroksisen ratkaisun salliva IIu2/3.
Kaava mahdollistaa olemassa olevan rakennuksen säilyttämisen tai sen korvaamisen uudella.
Uusi rakennus tulee sijoittaa rakennuspaikan länsiosaan (nuolimerkinnät). Tällä ratkaisulla rakennus suojaa oleskelupihaa Iitintien melulta ja rakennus sijoittuu katuun nähden samalla tavalla
kuin kadun varteen suunnitellut muut uudet rakennukset. Myös Iitintin varressa rakennuksen
sijoitus tukee Iitintien raittimaista rakentamista.
Liikenne rakennuspaikalle johdetaan Ruotukujan kautta. Nykytilanteen mukainen suora liittymä
Kauppakadulle on kielletty.
Rakennuspaikan pohjoisosan kautta on säilytetty rasitteena oleva ajo-oikeus (ajo) pohjoispuoliselle rivitalon rakennuspaikalle 3.
Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/50 kerros-m2, mikä merkitsee 24 autopaikkaa. Havainnekuva (kohta 6.2) osoittaa miten ne voidaan sijoittaa.
5.4

Kaavan vaikutukset

5.41

Suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan

5.411

Maakuntakaava

Alue on maakuntakaavan mukainen. Maakuntakaava ei ole voimassa käsillä olevalla alueella.
5.412

Yleiskaava

Yleiskaavan sisältö on selvitetty kohdassa 3.22. Kaavaratkaisu on sopusoinnussa yleiskaavan
kanssa.
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5.42

Vaikutus rakennettuun ympäristöön

5.421

Yhdyskuntarakenne

Kaavalla ei suunnitella oleellisia muutoksia olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön eikä
sillä siten suunnitella muutoksia olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.
5.422

Liikenteelliset vaikutukset

Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon ja kevyen liikenteen verkkoon. Olemassa olevan tilanteen mukaista suoraa tonttiliittymää Kauppakadulle kaava ei salli.
5.423

Rakennettu kulttuuriympäristö

Hirsirunkoinen Kansantalo on rakennettu 1920-luvulla. Rakennustaiteen näkökulmasta talo ei
edusta enää 1920-luvulle tyypillistä arkkitehtuuria ja nykyinen ulkoasu on saanut vaikutteensa
1900-luvun puolenvälin jälkeen (kohta 3.133).
Kaavaratkaisun periaate säilyy voimassa olevan kaavan mukaisena, mutta rakennusoikeutta korotetaan.
Työväentaloa ei ole suojeltu rakennuksen huonokuntoisuuden ja ylläpidon resursseihin liittyvän
epävarmuuden perusteella. Rakennuksessa on pahoja homeongelmia. Myöskään voimassa olevassa asemakaavassa rakennusta ei ole suojeltu. Rakennus säilyy toistaiseksi, mutta on ilmeistä,
että pitkällä aikavälillä se korvataan uudella rakennuksella. Tähän vaikuttaa rakennuspaikan
keskeinen ja edullinen sijainti esim. ikäihmisten asuinpaikkana. Myös voimassa oleva asemakaava johtaa samaan lopputulokseen.
5.424

Vesihuolto ja kaukolämpö

Alue on vedenjakelun ja viemäröinnin sekä kaukolämmön piirissä. Kaukolampölinja sijaitsee
Ruotukujalla. Rakennuspaikan läpi johtaa itä-länsisuunnassa vesijohto ja viemäri. Ne jäävät
suunnitellun rakennuksen alle siten, että linjat joudutaan siirtämään Ruotukujalle ja
Kauppakadulle.
5.43

Vaikutus luontoon ja luonnonympäristöön

Kysymyksessä on rakennettu alue.
5.44

Taloudelliset vaikutukset

Rakennuspaikan läpi johtava vesijohto- ja viemärilinja joudutaan siirtämään (kohta 5.424), mistä
aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Voimassa oleva asemakaavan toteuttaminen ei välttämättä
edellytä linjojen siirtoa. Kysymyksessä on siten käsillä olevasta kaavamuutoksesta aiheutuva
lisäkustannus.
5.45

Ympäristöhäiriöt

5.451

Iitintien melu

Rakennuspaikalle on annettu seuraava meluntorjuntaa koskeva määräys:
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.
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6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteuttamisen aikataulu

Alueen toteuttamisesta ei ole päätöksiä. Rakennus säilyy toistaiseksi, mutta on ilmeistä, että pitkällä aikavälillä se korvataan uudella rakennuksella.
6.2

Kaavan havainnollistaminen

Kaavan havainnekuva.

Helsinki 2.9.2014
KARTTAAKO OY

Pertti Hartikainen
dipl. ins.
Liitteet
1. Seurantalomake
Erilliset asiakirjat
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Kaavan laatijan vastine luonnoksesta esitettyihin lausuntoihin.
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Liite 1

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta

142 Iitti Täyttämispvm

Kaavan nimi

Kansantalo

Hyväksymispvm

Ehdotuspvm

Hyväksyjä

Vireilletulosta ilm. pvm

Hyväksymispykälä

Kunnan kaavatunnus

03.09.2014

21.02.2011

Generoitu kaavatunnus
0,2540 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

0,2540

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Rakennuspaikat [lkm]
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Yhteensä

0,2540

100,0

1200

0,47

300

A yhteensä

0,2540

100,0

1200

0,47

300

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Yhteensä

0,2540

100,0

1200

0,47

300

A yhteensä

0,2540

100,0

1200

0,47

300

AL

0,2540

100,0

1200

0,47

300

Aluevaraukset

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

