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   Päiväys 11.5.2022  

 

PUKKILA      

SEURAKUNTATALO 

ASEMAKAAVAN MUUTOS  

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön oh-

jelmointia. Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä 

sekä vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitettu asuk-

kaita, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on antaa perustiedot kaavahankkeesta ja sen 

valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen 

valmisteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja interne-

tissä ja sitä täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan. 

 

1.  Suunnittelun tarve sekä lähtökohtia ja tavoitteita 

 

Seurakuntatalon käyttö tähän tarkoitukseen on loppunut eikä voimassa olevan asemakaavan mu-

kaista seurakunnallisten rakennusten (YK) käyttötarvetta enää ole nähtävissä. Alueen käyttötarkoi-

tus on siten tarpeen muuttaa.   

 

Alue liittyy välittömästi koulun alueeseen ja lähiliikuntapaikkaan, minkä vuoksi kaavamuutoksen 

tarve tutkitaan YK-aluetta laajempana kokonaisuutena. Työn käynnistysvaiheessa tunnistettiin seu-

raavia muutostarpeita voimassa olevaan asemakaavaan nähden: 

− YK- alueen käyttötarkoituksen muutos siinä tarkoituksessa, että olemassa olevaa seurakuntasa-

lia ja samassa rakennuksessa sijaitsevia asuntoja ja kerhohuonetta voidaan tarkoituksenmukai-

sesti käyttää asumiseen ja sellaiseen yritystoimintaan, joka ei aiheuta haittaa asumiselle. 

− YK-alueen rakentamaton pohjoisosa on sijainniltaan niin keskeinen, että alue on tarpeen varata 

ennalta arvaamattomia julkisia tarpeita varten. 

− Koulun alueen vähäinen laajentaminen ennen muuta koulun ahtaan pysäköintialueen laajenta-

mista varten. 

− Tarpeettoman kevyen liikenteen väylän poistaminen YK- ja AL-alueen välistä. 

− Lähiliikunta-alueena toimivan puiston (VP) käyttötarkoituksen muutos VU-alueeksi vastaamaan 

todellista käyttöä ja aluerajauksen sovittaminen nykytilanteeseen. 

− Lähiliikunta-alueen pysäköintialueena toimivan puiston (VP) käyttötarkoituksen muutos 

yleiseksi pysäköintialueeksi (LP). 

− Jatkossa vain kirkon pysäköintitarvetta palvelevan LPA-alueen käyttöoikeuden täsmennys siten, 

että alue varataan vain seurakunnan tarvetta varten. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on 

varattu myös seurakuntatalon aluetta varten. 

− Kirkkoa vastapäätä olevan liittymän poistaminen ja korvaaminen lähiliikuntapaikan LP-alueen 

liittymällä. Liittymä jää palvelemaan vain naapurikiinteistölle ajoa. 
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2.  Alueen kuvaus 

 

2.1 Sijainti 

 

 
Suunnittelualue sijaitsee Keskustien vieressä kirkkoa vastapäätä. 

 

2.2 Suunnittelualueen yleiskuvaus 

 

Peruskartta ja ilmakuva hahmottavat rakentamistilannetta ja alueen maankäyttöä. Alueella sijaitsee 

entinen seurakuntatalo ja sen yhteydessä olevia asuntoja sekä lähiliikunta-alue ja kirkon pysäköinti-

alue. Vieressä on koulu ja pientaloasutusta. 

  
Peruskartta 2021, C maanmittauslaitos    Ilmakuva 2021         C maanmittauslaitos 
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3.  Suunnittelutilanne 

 

3.1  Maakuntakaava 

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 Uusimaa-kaavan 

2050 kokonaisuuden. Kaava tuli voimaan hallinto-oikeu-

den päätöksellä 24.9.2021.  

 

 

 

 

 

 
 Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta 

 

Pukkilan kuntakeskus on osoitettu symbolimerkinnällä (punainen pallo): Keskustatoimintojen 

alue, pieni keskus. Kohdemerkinnällä osoitetaan pienet keskukset, jotka ovat kuntien hallinnollisia 

keskuksia tai asumisen, työpaikkojen ja palveluiden keskittymiä.  

Kohdemerkintää koskevat seuraavat suunnittelumääräykset: 

• Aluetta on kehitettävä tiiviinä ja toiminnallisesti monipuolisena palveluiden, työpaikkojen ja asu-

misen keskittymänä ottaen huomioon sekä asumisen että elinkeinoelämän tarpeet. 

• Alueen sijainti ja laajuus on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että kes-

kustatoimintojen alue muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen keskustahakuisiin toimintoihin pai-

nottuvan kokonaisuuden. 

• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen saavutettavuuteen jouk-

koliikenteellä sekä kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen. Suunnittelussa on osoitettava 

riittävät alueet henkilöautojen ja polkupyörien paikalliselle liityntäpysäköinnille pääkaupunkiseu-

dun ulkopuolella ja polkupyörien liityntäpysäköinnille pääkaupunkiseudulla. 

• Keskuksen kehittämisessä tulee vaalia ja hyödyntää ympäristön erityis- ja ominaispiirteitä. 

• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja varau-

duttava sään ääri-ilmiöihin. 

• Alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. 

 

Kaava-alue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tär-

keää aluetta ja pohjavesialuetta 
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Missä maat on mainiommat: 

 

 

  
 

3.2   Yleiskaava 

 

Alueella ei ole yleiskaavaa. 

 

3.3   Asemakaava 

 

Kaavamuutosalue muodostuu kolmesta eri kaavasta, jotka on vahvistettu 2.11.1981 (VP lähilii-

kunta-alue), 16.9.1983 (seurakuntatalon alue) ja 20.8.1998 (koulun alue). Tarkemmin: 

https://pukkila.karttatiimi.fi/?setlanguage=fi 

 

https://pukkila.karttatiimi.fi/?setlanguage=fi
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaavamuutosalueen rajaus on osoitettu sinisellä katkoviivalla. 

 

Kaavamerkintöjä, tarkemmin (https://pukkila.karttatiimi.fi/?setlanguage=fi): 

VP  Puisto.  

VU  Ohjeellinen urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. 

YK  Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue  

LPA  Autopaikkojen korttelialue. 

LYS  Yleinen tie suoja ja näkemäalueineen. Liittyminen on sallittu vain kaavassa erikseen 

[nuolella] osoitetuissa kohdissa 

e=0,20  Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. 

 Jalankululle varattu tie 

 Yleiselle jalankululle varattu alueen osa 

 

4.   Selvitykset 

 

Muinaisjäännökset 

 

Muinaisjäännösten osalta nojaudutaan Museoviraston laatimiin selvityksiin. Museoviraston mui-

naisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

 

https://pukkila.karttatiimi.fi/?setlanguage=fi
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Kulttuuriympäristö 

 

Alueen merkitys kulttuuriympäristössä selvitetään kaavoituksen yhteydessä. 

 

Luonnonolot ja maisema 

 

Alueen luonnonolot ja maisema selvitetään asemakaavoituksen yhteydessä.  

 

5.  Osalliset 

   

Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toi-

mialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen 

vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisia ovat ennen muuta: 

 

Osalliset maaomistajat, asukkaat ja elinkeinonharjoittajat 

− Alueen ja sen naapuritilojen maanomistajat, asukkaat ja elinkeinonharjoittajat. 

 

Kunnan viranomaistahot 

− Tekninen lautakunta 

− Rakennus- ja ympäristölautakunta 

  

Valtion viranomaiset / aluehallinto 

− Uudenmaan ELY-keskus 

− Uudenmaan liitto 

− Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 

− Porvoon museo 

 

Muut 

− Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

− Kymenlaakson Sähköverkko Oy 

  

6.  Selvitettävät vaikutukset 

 
Kaavan vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavien ominaisuuksien osalta 

1. Yhdyskuntarakenne 

2. Taloudelliset vaikutukset 

− Yhdyskuntatekniikka 

3. Ympäristölliset vaikutukset 

− Luonnonolot ja maisema 

− Kulttuuriympäristö 

4. Liikenteelliset vaikutukset 

− Liittyminen taajaman tieverkkoon 

− Kevyen liikenteen yhteydet ja turvallisuus 

5. Sosiaaliset vaikutukset 

 

7.   Suunnittelun päätöksentekovaiheet sekä osallistumismenettelyt 
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7.1  Kaavamuutoksen vireille tulo 

 

Kaavoitus on käynnistetty Pukkilan seurakunnan aloitteesta. Pukkilan kirkkoneuvosto päätti 

16.2.2021, että Pukkilan seurakunta hakee kaavamuutosta tilalle Nylund 616-402-5-44.  

 

Pukkilan kunnanhallitus päätti 27.12.2021:  

1) käynnistää Seurakuntakodin ja sen lähialueiden asemakaavallisen tarkastelun päätöksen liitteessä 

esitetyllä alueella  

2) nimetä kaavanlaatijaksi Pertti Hartikaisen  

3) että Pukkilan seurakunnan ja Pukkilan kunnan välille laaditaan kaavoitussopimus, jossa sovitaan 

mm. kustannusten jaosta  

4) nimetä kaavaprosessin ohjausryhmään valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajan. 

 

Kunnanhallitus päätti 22.2.2022 hyväksyä kaavamuutosalueelle laaditun periaateluonnoksen 

12.2.2022.   

 

Pukkilan kirkkoneuvosto päätti 3.3.3022 hyväksyä kaavamuutosalueelle laaditun periaateluonnok-

sen 12.2.2022.   

 

7.2  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos asetetaan yhtä aikaa nähtäville kun-

nanvirastoon ja kunnan kotisivuille internettiin 30 päivän ajaksi. Suunnitelma on nähtävänä myös 

tämän jälkeen koko kaavoitustyön ajan ja sitä korjataan tarpeen mukaan (MRL 62 §, MRA 30 §). 

 

7.3  Asemakaavaluonnos 

 

Kunnanhallitus asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen MRA 30 

§:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille.  

 

Tiedottaminen 

− Kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja niissä lehdissä, joissa kunnan ilmoitukset julkaistaan. 

− Tiedote internetissä kunnan kotisivuilla.  

− Kirjeet alueen maanomistajille sekä suunnittelualueeseen rajautuville maanomistajille. 

 

Osallisilla on mahdollisuus antaa kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen mielipide nähtävänäoloai-

kana. Kunnanhallituksen päättää mielipiteiden huomioon ottamisesta. 

 

7.4  Asemakaavaehdotus 

 

Kunnanhallitus asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 

kunnanvirastoon ja internettiin kunnan kotisivuille. Osallisilta viranomaisilta pyydetään lausunto 

(MRA 28 §).  

 

Tiedottaminen 

− Kuulutus kunnan ilmoitustaululla ja niissä lehdissä, joissa kunnan ilmoitukset julkaistaan. 

− Ilmoitus internetissä kunnan kotisivuilla. 

− MRA 27 §:n 4 momentin mukainen kirjallinen ilmoitus toimitetaan toisella paikkakunnalla asu-

valle maanomistajille. 
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Osallisilla on mahdollisuus antaa kunnanhallitukselle osoitettu lausunto tai kirjallinen muistutus 

nähtävänäoloaikana.  

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin (MRL 65 § 2 mom.). 

Kunnanhallituksen päätös lausuntojen ja muistutusten huomioon ottamisesta. 

 

7.5  Hyväksymisvaihe 

 

Pukkilan kunnanvaltuusto päättää asemakaavan hyväksymisestä. Kirjallinen ilmoitus asemakaavan 

hyväksymisestä lähetetään Uudenmaan ELY-keskukselle ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti 

pyytäneet ja ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67§). 

 

Päätös asemakaavan hyväksymisestä saatetaan yleisesti tiedoksi, niin kuin kunnalliset ilmoitukset 

kunnassa julkaistaan (MRL 200§ 2 mom). 

 

Asemakaava tulee voimaan 30 päivän kuluttua hyväksymispäätöksestä kuuluttamisen jälkeen, mi-

käli päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen. Asemakaavan voimaantulosta kuulutetaan samalla 

tavoin kuin hyväksymispäätöksestä. 

 

8. Aikataulu 

 
Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 6/2022 

Asemakaavaluonnos 

− luonnos nähtäville ja lausuntojen pyytäminen, 6-7/2022 

Asemakaavaehdotus 

− ehdotus nähtäville ja lausuntojen pyytäminen, 9-10/2022 

− hyväksymiskäsittely valtuustossa 12/2022 

 

9. Yhteystiedot 

 

Pukkilan kunta 

 

Kunnanjohtaja Katarina Helander 

puh. 050 343 7418 

sähköp: katarina.helander@pukkila.fi 

 

Kaavan laatija 

 

DI Pertti Hartikainen 

KARTTAAKO OY. Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki 

p. 0400-425390,  phartikainen@kolumbus.fi 
 

mailto:katarina.helander@pukkila.fi
mailto:phartikainen@kolumbus.fi

