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Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa katsaus 
kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkityksel-
tään vähäisiä. 
 
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti vireillä olevat ja vireille tulevat kaava-asiat, niiden kä-
sittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen 
lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsausta on päivitetty edelliseen 
katsaukseen verrattuna lähinnä maakuntakaava-asioissa.  
 
Pukkilan kunnassa ei ole tällä hetkellä tarvetta uusille yleis- tai asemakaavoille, joten kaavoitusoh-
jelmaa ei laadita. 
 
MAAKUNTAKAAVA 
 
Uusimaa-kaava kattaa lähes koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki 
maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava maakuntakaava on valmisteltu vuosina 2016−2020. 
Uusimaa kasvaa ennusteiden mukaan jopa 550 000 asukkaalla ja 290 000 työpaikalla vuoteen 
2050 mennessä. 
 
Tullessaan voimaan Uusimaa-kaavan kokonaisuus korvaa nyt Uudellamaalla voimassa olevat maa-
kuntakaavat, lukuun ottamatta neljännen vaihemaakuntakaavan tuulivoimaratkaisua ja Östersun-
domin alueen maakuntakaavaa.  
 
Seutujen kaavojen taustavisiona toimii yleispiirteinen rakennesuunnitelma, jossa esitetään koko-
naiskuva maakunnan aluerakenteesta vuonna 2050. Rakennesuunnitelmassa ratkaistaan vain val-
takunnallisesti ja maakunnallisesti tärkeät asiat. 
 
Uusimaa-kaavan kokonaisuus sisältää kolme vaihemaakuntakaavaa, jotka on laadittu Helsingin 
seudulle, Itä- ja Länsi-Uudellemaalle. Pukkila kuuluu Itä-uudenmaan kaavaan. 
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonaisuuden 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti kaavojen 
voimaantulosta 7.12.2020.  
 
Muutoksenhakuviranomaisena toimiva Helsingin hallinto-oikeus on kuitenkin välipäätöksellään 
22.1.2021 kieltänyt valtuuston hyväksymispäätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitus-
ten perusteella. Täytäntöönpanokielto aiheuttaa sen, että maakuntakaavat eivät ole voimassa en-
nen kuin hallinto-oikeuden varsinainen päätös ratkaisee asian. 
 
YLEISKAAVAT 
 
Kunnassa ei ole tällä hetkellä tarvetta uusille osayleiskaavoille. 
Rakentamista haja-asutusalueella kontrolloidaan tarvittaessa suunnittelutarveratkaisujen avulla. 
 
 
 
 



 
 
 
ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET 
 
Asemakaavat ohjaavat yksityiskohtaisemmin rakentamista. Asemakaavalla ohjataan yleispiirteisiä 
kaavoja tarkemmin maisemakuvaa ja rakentamista sekä rakentamisen määrää, sijoittumista ja 
massoittelua. Asemakaavat laatii kunta ja hyväksyy kunnanvaltuusto. 
 
Tällä hetkellä ei ole tarvetta laatia uusia asemakaavoja. 
 
YHTEYSTIEDOT: 
 
Kaavoitusasiat: 
 
• kunnanjohtaja Juha Rehula, puh. 050 343 7418, sähköposti: juha.rehula@pukkila.fi 
• aluearkkitehti Pertti Österman, puh. 040 548 9936, sähköposti: pertti.osterman@askola.fi 
 
Pukkilan asemakaavat löytää parhaiten laittamalla hakukoneeseen ”pukkilan karttapalvelu”. 
Pukkilan rakennusjärjestys ja yleiskaavat merkintöineen ovat kunnan kotisivuilla www.pukkila.fi. 
 
Rakennusluvat, ympäristöluvat, katselmukset ja neuvonta: 
 
Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosasto: 
Puh. 040 7109 107, osoite: Askolantie 28, 07500 ASKOLA 
 
 
 
 
 


