Sopivasti lähellä
– idylli Kouvolan ja Lahden välissä
Iitti on viihtyisä ja menestyvä maalaiskunta noin tunnin matkan päässä Helsingistä.
Iitti on reilun kuudentuhannen asukkaan maalaisidyllinen,
elinvoimainen ja kehittyvä kunta Päijät-Hämeessä. Kunta
koostuu monipuolisesti palvelevasta kuntakeskuksesta ja
aktiivisista kylistä sekä upeasta luonnosta, jonka vesistörikkaus
ja kaunis luonto tarjoavat viihtyisän asuinympäristön lisäksi
virikkeitä vuoden ympäri.
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Tutustu Iittiin!
www.iitti.fi

Ruuhkattomuus ja väljyys helpottavat arkea

Sujuva arki muodostuu hyvistä peruspalveluista, yrittäjämyönteisyydestä ja monipuolisista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista. Lapsiperheet arvostavat kompaktissa elinympäristössä sitä, että kaikki on sopivasti lähellä – päiväkodit, koulut
ja harrastusmahdollisuudet sijaitsevat toistensa äärellä. Myös
suurempien naapurikaupunkien Lahden ja Kouvolan tarjonta
on nopeasti saavutettavissa.

VISIT LAHTI

Perustamisvuosi

1870

Kirkkopitäjä 1539

Asukkaita (2020)

6 654
Pinta-ala

687 km²

Heinola

Maarekisterikyliä

Lahti

19

Valtatiet ja junarata vievät nopeasti
pääkaupunkiseudulle ja lähikaupunkeihin.
Heinola-Kuusankoski-reitin kautta
Iitti yhdistyy vesiteitse
Järvi-Suomeen.

IITTI
Kuusankoski
KAUSALA

Iitin kunta
Käyntiosoite
Rautatienkatu 20

Kouvola

Helsinki
150 km

Postiosoite
PL 32, 47401 Kausala
puh. 020 615 9600
(vaihde)
www.iitti.fi

Avoinna
ke-pe 10–18, la 10–16
(kesä-elokuu su 10–16)
Kymenrannantie 1,
Kausala
aivan vt 12 vieressä.
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Omaan kotiin Iittiin
Iitti on erinomainen paikka asua.
Oma koti voi löytyä läheltä kuntakeskusta palveluiden ääreltä
tai rauhalliselta maaseudulta läheltä luontoa ja järvimaisemia.
Iitin kunnan tonttitarjonnasta löytyy monen kokoisia vaihtoehtoja erilaisiin asumisen tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.
Sorronniemi, Ainola ja Pohjanmäki ovat hyviä vaihtoehtoja
omaa rauhaa ja asumisen väljyyttä rakastaville. Väljien
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Lue lisää tonttitarjonnasta!

www.iitti.fi/ihastu

tonttien lisäksi kunnassa on vastattu jatkuvasti kasvavaan
pienempien omakotitalotonttien kysyntään Mikkolanpellon
alueella.
Rakennuslupaprosessi on nopea – parhaimmillaan luvan saa
alle kuukaudessa. Hae lupaa sähköisesti osoitteessa lupapiste.fi!

iitinisannointi.fi
Jari Lehtonen 040 592 9815 | Jouko Koskelainen 044 980 7535
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Erilaisia tonttialueita
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Tonttien hinnat alkaen

3 €/m2
Loma-asuntoja

2600

Ryhmäpuutarha-alueen
mökkitontteja

50

Matkailuajoneuvopaikkoja

83

Mikäli oman kodin rakentaminen ei ole ajankohtaista, tarjoaa Iitin Vuokratalot monen
kokoisia vaihtoehtoja vuokra-asumiseen sekä kerros- että rivitaloissa. Iitin Vuokratalot Oy
on Iitin kunnan kokonaan omistama yhtiö, jolla on omistuksessaan 25 vuokrataloa, joissa
on yhteensä 338 asuntoa. Myös rakentajat voivat asua rakennusprojektinsa ajan edullisesti
vuokra-asunnossa.
www

Tutustu asuntoihin ja tee hakemus! www.iitinvuokratalot.fi

Iitin kunta on aktiivinen loma-asumiskunta. Kunta huolehtii vapaa-ajan asukkaistaan lähettämällä heille vuosittain kattavan tieto- ja palvelupaketin. Iitin kauniit maisemat ja helppo
saavutettavuus kiinnostavat vakituisten asukkaiden lisäksi vapaa-ajan asukkaita. Leininrannan
2,3 hehtaarin matkailuvaunualue sijaitsee Iitin kunnassa 900 metrin päässä Lahti–Kouvolavaltatiestä eli Vt 12:sta. Yhä useammat nauttivat Iitistä ympäri vuoden – muun muassa
Radansuun ryhmäpuutarhan 50 mökkitonttia ovat ympärivuotisessa käytössä.
www

Tutustu loma-asukkaan Iittiin! www.iitti.fi/loma-asuminen
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Mukav västi
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keskus

TUNNEMME NÄMÄ
KULMAT
Asuntoasioissa,
käänny puoleemme

www.iitinvuokratalot.fi
040 4833 765

kouvola@spkoti.fi
050 371 3350

kausala@spkoti.fi
05 371 3367

Sp-Koti | Kouvolan Kotikeskus Oy
Kauppalankatu 4, 45100 Kouvola | Merrankuja 2, 47400 Kausala
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Palvelut
Iitti tarjoaa kattavat ja monipuoliset palvelut kaikille ikäluokille.
Kunta tervehtii vastasyntyneitä vauvarahalla, ja hieman
vanhemmille lapsille varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksessa lapsi kohdataan yksilönä, ja
jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka tukee lapsen kasvua, kehitystä ja
oppimista. Uusi luontoon ja liikkumiseen keskittyvä päiväkoti
valmistui vuonna 2020.

Puhtaasti
parasta
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Kouluverkosto on kattava ja tarjoaa mahdollisuuksia opiskella
ala-asteelta lukiokoulutukseen asti. Iitissä perusopetusta
annetaan kolmessa alakoulussa, yläkoulussa sekä Kausan
koulun erityisopetusyksikössä, joka toimii hajautetusti. Iitin
lukiossa on monipuolinen koulukohtaisten syventävien ja
soveltavien kurssien valikoima. Koulut tarjoavat muun muassa
yrittäjyys- ja teknologiakasvatusta sekä tekevät myös aktiivista
kansainvälistä yhteistyötä.
TEHOKASTA HOITOA TURVALLISESTI

050 4059 802

Kausalan Kuntoutus

Rautatienkatu 15, 47400 Kausala | www.kausalankuntoutus.com

Varhaiskasvatus
Perusopetus
Iitin lukio
Nuorisotila Nuokku

Kirjasto palvelee monipuolisella valikoimallaan ympäri vuoden. Kirjastossa palvelee
myös kunnan asiakaspalvelupiste Iitti-piste.
Iitti-pisteessä tarjotaan myös Digitukipalvelua. Digituen tarkoituksena on auttaa
asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen
käyttöön sekä sähköiseen asiointiin.

Peruskouluja
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Päiväkoteja

Iitissä on oma terveysasema, joka tarjoaa asukkaille kattavat perusterveydenhuollon
palvelut sekä kesällä 2021 Iittiin valmistuu uusi sote-keskus.
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Kunnan tehostetun palveluasumisen yksikön Salmikodin ja muiden kunnallisten palvelujen
lisäksi ikääntyneille on tarjolla monipuolisesti yksityisten tuottamia palveluja. Yksityiset
palvelut täydentävät kunnan tarjontaa muillakin sektoreilla, ja Iitistä saakin kaiken arkeen
tarvittavan.

Monipuoliset jätehuollon palvelut iittiläisille
Kausalan jäteasema

Ekopisteet

Sahatie 17 A, 47400 Kausala
ma, ke 10-18
ti
11-16
lisäksi avoinna toukokuussa la 9-14

10 ekopistettä Iitin alueella
• 2 Ringin ekopistettä
• 8 Kymenlaakson Jätteen
täydentävää ekopistettä

Huom. maksuvälineenä käy
vain pankkikortti

Tarkista lähin pisteesi:
www.kierratys.info

Jätteenkuljetukset

Kiertävät keräykset
• Vaarallisten jätteiden keräys
• Kiertävä jäteasema Vuolenkoskella
• Puutarhajätteiden noutopalvelu

Tyhjennämme kotisi jäteastiat
• asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
• p. 05 744 3474
Ekokaari 50
46860 Keltakangas
vaihde: 05 744 3400

Jäteneuvonta
• Ympäristökasvatus peruskoululaisille
• Jätekatosneuvonta taloyhtiöille
• Asukasneuvonta p. 05 744 3473
Roskaviestilehti kahdesti
vuodessa
joka kotiin!

Sähköinen asiointipalvelu käytössäsi
Lisätietoa palveluista: www.kymenlaaksonjate.fi
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Keula kohti Iittiä
Tule ja löydä vertaansa vailla olevat veneilyreitit ja maaseutukohteet!
Kaunis ja vesistörikas luonto tarjoaa hyvät puitteet kotimaanmatkailuun. Päiväretkeilijälle löytyy runsaasti retkeilyreittejä,
aktiviteetteja sekä maaseutukohteita tutustuttavaksi. Iitin
maaseutukohteissa pääsee näkemään kotieläimiä ja nauttimaan lähiruoasta kuten Iitin Maatilatorin liha- ja leipomotuotteista. Iitissä kannattaa vierailla myös rauhallisessa,
Suomen kauneimpana kylänä palkitussa kirkonkylän miljöössä.
Rakennustaiteellisesti arvokas Iitin kirkonkylän ristikirkko on
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yksi Suomen viidestätoista 1600-luvulta säilyneestä puukirkosta.
Kirkonkylän kesäkahvilassa voi viettää kiireettömän nautiskeluhetken samalla vaihtuviin taidenäyttelyihin tutustuen.
Iitti on sopivasti lähellä, ja matka taittuu helposti valtatien ja
junanradan kautta tai vesiteitse Kimolan kanavaa pitkin. Kanavayhteys ja satamaverkostot kytkevät Heinolan, Iitin ja Kouvolan
alueen vesistöt keskiseen Järvi-Suomeen. Yhtenäinen vesitieyhteys Kouvolasta Kansallisveden koillisosaan Pielavedelle on
yli 400 kilometriä.

Tutustu matkailukohteisiin!
www.visitiitti.fi

VISIT LAHTI

120 kilometrin mittainen Palveleva melontareitti yhdistää
Lahden ja Iitin kunnat vesistöreitillä jatkaen olemassa olevaa
melontareittiä Kymijärveltä Nastolan alueen järvien ja jokien
kautta Kymijoelle sekä Kimolan kanavalle ja Vuolenkoskelle.
Melontareitillä Immilän koskien sekä Mankalan ja Vuolenkoskien patojen ohittaminen onnistuu vedettävillä kanoottikärryillä.
Iitissä maalaisidylliset teatteri- ja lavatanssiperinteet elävät
voimakkaina varsinkin kesäaikana. Kesäisin ovensa avaavassa
Iitin kotiseutumuseossa on paljon nähtävää ja koettavaa

1800–1900 -luvun vaihteen iittiläisistä perinteistä ja esineistä
kiinnostuneille.
Kansainvälisestikin tunnetut Iitin vuotuiset musiikkijuhlat tuovat
kamarimusiikin kylälle kesäisin. Musiikkijuhlat huipentuvat
pianonkantoon Hiidenvuoren keskiyön konserttiin. Kuntaa
vauhdittavat myös hyvät hankkeet, kuten jännittäviä elämyksiä
tarjoava KymiRing.
Tapahtumista ja kulttuurista nauttivat niin asukkaat, matkailijat
kuin kesämökkiläisetkin.

VESIVOIMAA
LÄHELTÄ.
Heleniltä saat kaikki
energiapalvelusi
samassa paketissa.
KYSY AINA HELENILTÄ

Palvelemme kaikkialla Suomessa.

helen.fi
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Iitissä on tilaa liikkua luonnossa
ja harrastaa monipuolisesti
Vain reilun puolentoista tunnin päässä ruuhka-Suomesta löytyy lukuisten pienten järvien
ja kallioisten rantojen idylli sekä vertaansa vailla olevat retkeilyreitit ja luontokohteet.
Hiidensaari ja Hiidenvuori muodostavat merkittävän kansallismaisemakohteen, jonka ympäristössä liikutaan ympäri vuoden.
Saaren itäinen osa on luonnonsuojelualuetta. Hiidensaaressa
voi retkeillä patikoiden ja maastopyörällä tai saapua vesitse
veneellä tai meloen. Puiset rappuset johtavat 60 metriä
korkean vuoren huipulle.
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Tutustu luontokohteisiin!

www.iitti.fi/luontokohteet-ja-nahtavyydet

Radansuun luontopolku on talkoovoimin rakennettu 8 kilometrin
pituinen luontopolku, joka on ollut alusta asti kovassa käytössä.
Kesällä 2020 luontopolulla laskettiin vierailleen jopa parisen
tuhatta innokasta ulkoilijaa, vaikka luontopolusta oli ennätetty
rakentaa vasta puolet.
Iitissä on lukuisia ulkoliikuntamahdollisuuksia, upean luonnon
lisäksi voi liikkua kunnan ylläpitämissä liikunta- ja ulkoilupaikoissa. Iitissä on kaksi frisbeegolfrataa: 9-väyläinen rata
ja 18-väyläinen metsärata Iitti DiscGolfPark.

Lintutornia

2

Vierasvenelaituria

Vapaa-aikakeskus Ravilinna tunnetaan hyvin
varustellusta kuntosalistaan ja useammista
lentopallo- ja sulkapallokentistään, lisäksi
hallissa on salibandy- ja koripallokenttä.
Pihapiirissä on urheilukenttä, pesäpallokenttä ja tenniskentät sekä skeittialue.

Vaellus- ja retkeilyreittejä

Talvella Ravilinnan pesäpallokentälle jäädytetään luistelualue. Liikuntakeskuksen
läheisyydessä sijaitsevat myös jäähalli sekä
ulkoilu- ja hiihtoreittien lähtöpiste.
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128 km

Liikuntakeskusta ympäröi ravirata, jossa
järjestetään kuuluisat Helluntairavit.

Vuoden 2021 kesällä valmistunut Eerolan
liikuntapuisto sijaitsee Kausalan taajamassa
Eerolantien varrella. Toiminnallisessa
puistossa on paljon erilaisia ulkokuntoiluvälineitä, juoksurata ja lämmittelyalue,
Dash Parkour -alue nuorille ja aikuisille
sekä leikkialue ja Iitti-linna lapsille.
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Kylät – aktiivista toimintaa
ja historian havinaa
Iitissä on 19 maarekisterikylää: Haapa-Kimola, Kauramaa, Kausala, Kimola, Kirkonkylä, Koliseva,
Koskenniska, Lyöttilä, Muikkula, Niinimäki, Perheniemi, Radansuu, Saaranen, Sitikkala, Säyhtee,
Sääskjärvi, Taasia, Tapola ja Vuolenkoski.
Iitti on kylien kunta. Kylien aktiiviset ihmiset ja kyläyhdistykset
pitävät koko Iitin virkeänä paikkana asua ja elää. Erityisellä
aktiivisuudella ja yhteishengellä kyläyhdistykset ovat toteut-

taneet merkittäviä ja isoja tapahtumia sekä hankkeita.
Vuolenkoskelle valmistunut liikuntahalli toimii tästä hyvänä
esimerkkinä. Kyläyhdistys panosti liikuntahallin rakentamiseen
runsaasti sekä euroja että talkootyötä.
Kylät olivat merkittäviä alueita jo esihistoriallisella ajalla.
Keskiaikaiset maininnat Iitin kylistä alkavat jo vuodesta
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Tutustu kyliin!

www.iitti.fi/iitin-kylat

1427 Kauramaasta (Sitikkalan ja Tapolan kylät), vuodesta 1443
Niinimäeltä ja Radansuusta, vuodesta 1460 Perheniemestä,
vuodesta 1472 Vuolenkoskelta ja vuodesta 1480 Sääskjärveltä,
Haapa-Kimolasta ja Kolisevalta. 1700-luvun lopulla ja 1800luvun alkupuolella Iittiin muodostui uusia kyliä, kuten Kymentaka, Jokue, Mankala, Kalaksue ja Kuukso.
Kymenlaaksolaisessa kulttuuriperinteessä talonpoikaiskulttuuri
näkyy parhaiten Iitin Kirkonkylässä. Kirkonkylä säilytti miljöönsä
ja rakennuksensa, minkä ansiosta se palkittiin Suomen kauneimman kylän arvonimellä vuonna 1990. Seuraavana vuonna
Norjassa pidetyssä Euroopan kaunein kylä -kilpailuissa kirkonkylä sijoittui neljänneksi. Historiallista nähtävää löytyy myös
Perheniemestä. Perheniemen eli Pärhän muistokiveen on
kaiverrettu keskiajan lopulla 1460 kylässä asuneiden perheiden
nimet.
Kesäisin useiden kylien väkiluku tuplaantuu, kun kesäasukkaat
valtaavat Kymijoen ja Urajärven rannat.

T Y Ö T E R V E Y D E N

S U O M A L A I N E N

O S A A J A

Työterveys Wellamo Oy on asiakkaidensa arvostama ja valtakunnallisesti
tunnettu työterveyshuollon edelläkävijä. Kehitämme innolla ja hyvässä
hengessä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa sekä panostamme palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen. Meillä on käytössä laajat digitaaliset
palvelut.

Yrittäjä, tule
asiakkaaksemme

Kuulumme Työ ja Terveys ry:n verkostoon ja olemme Hämeen kauppakamarin jäsen. Yhtiölle on myönnetty syksyllä 2014 avainlipputunnus
suomalaisesta palvelusta ja kesäkuussa 2019 saimme ISO 9001
-laatusertifikaatin, joka on laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen
tunnetuimpia sertifiointityökaluja.
Lisää palveluistamme kotisivuiltamme www.tyoterveyswellamo.fi

Hyvinvoiva työntekijä – helmi työnantajalle

Työterveys Wellamo Oy

Yhteyshenkilömme työterveyshuoltosopimusasioissa:
toimitusjohtaja Kirsi Korttila, puh. 041 730 1687
palvelupäällikkö, p. 044 755 6808
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyoterveyswellamo.fi
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Yrittäjyys – teollisuutta,
matkailua ja etätyöskentelyä
Iitti toivottaa uudet yrittäjät lämpimästi tervetulleiksi.
Kunta toimii luotettavana kumppanina yrityksen koko elinkaaren varrella tukien, neuvoen ja konsultoiden. Elinkeino- ja
kehittämispalveluissa kunta tarjoaa maksutonta neuvontaa
yrityksille ja yrityksen perustamisesta haaveileville. Kunta
järjestää yrittäjille avoimia tapahtumia ja tilaisuuksia.

Iitin kunnan runsas maaomaisuus alueella antaa mahdollisuudet
kaavoituksella ja kaavamuutoksilla toteuttaa jokaiselle hankkeelle parhaiten soveltuva sijoituspaikka. Kunnallistekniikalla
varustetut tontit ovat yrittäjiä varten rakennusvalmiita!

Monipuoliset mahdollisuudet

Vuodesta 2021 alkaen osaksi Päijät-Hämeen maakuntaa
liitetty Iitin kunta integroituu jo nyt luontevasti monilta
toiminnoiltaan alueen muihin keskuksiin. Iitin alueellinen
kilpailukyky vahvistuu tulevaisuudessa merkittävästi –
KymiRingin ja Kimolan kanavan kaltaiset hankkeet lisäävät
Iitin tunnettuutta kansainvälisesti ja toimivat samalla
menestystekijänä alueelle sekä sen elinkeinoelämälle.

Iitin yritystontit sijaitsevat erinomaisella yritysalueella sekä
sijainnin, liikenneyhteyksien, näkyvyyden, tonttien rakennettavuuden että työvoiman saatavuuden puolesta. Ainolan uudelle
yritysalueelle on kaavoitettu teollisuus-, varasto- ja liiketontteja.
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Tutustu lisää!

www.iitti.fi/investoi

Yrittäminen kehittyy Iitissä voimakkaasti

Enabling Wellbeing
Mahdollistamme hyvinvoinnin sisäympäristöissä

Enabling Wellbeing
Mahdollistamme hyvinvoinnin sisäympäristöissä

Enabling Wellbeing

www.halton.com

Mahdollistamme hyvinvoinnin sisäympäristöissä
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Lahden seutu

PAALUPAIKKA
YRITYKSELLESI!
Iitti ja KymiRing - osa kasvavaa ja kehittyvää
Lahden seutua. Tehokas sijainti, nopeat reitit
satamiin ja kansainväliselle lentokentälle.

• www.jssuomi.fi

KymiRing ei ole pelkästään Pohjois-Euroopan
johtava moottorirata; se tarjoaa energisen
business- ja tuotekehitysympäristön ja monia
uusia mahdollisuuksia yrityksille!

www.lahtibusinessregion.ﬁ

Kysy lisää!

LADECin sijoittumistiimi on valmiina palvelukseen!
Pekka Komu
pekka.komu@ladec.ﬁ
040 741 3299

Tomi Tura
tomi.tura@ladec.ﬁ
050 323 1050

Sari Kesäniemi
sari.kesaniemi@ladec.ﬁ
050 383 8328

