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PRIJUUTIN ALUE 
asemakaavan muutos #3491 
 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrit-
telee asemakaavan valmistelussa ja asemakaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallis-
tumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat. OAS:a, osallisten luetteloa ja. suunnittelualueen 
rajausta voidaan täydentää ja muokata tarvittaessa.  
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1. KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 
 
Suunnittelualue sijaitsee Hyrylän kylässä ja kunnanosassa, Tuusulanväylän itäpuolella. 
 
 
 
2. SUUNNITTELUALUEEN RAJAUS 
 
Alueen rajausta tarkistetaan jatkossa tarvittaessa. 
 
 

 
Suunnittelualueen alustava rajaus 
 
3. TAVOITTEET 
 
Alla lueteltuja tavoitteita täydennetään saatavan palautteen ja käytävien neuvottelujen perusteella 
kaavaprosessin aikana. 
 
Museovirasto totesi lausunnossaan 1.6.2010, että Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemä suoje-
lupäätös on hyvä lähtökohta asemakaavan tarkistamiselle: Rakennus on säilytettävä alkuperäisel-
lä paikallaan ja rakennusta on käytettävä sen kulttuurihistoriallista arvoa vastaavalla tavalla. Kor-
jaukset on tehtävä ulkoasun ja sisätilojen piirteet säilyttäen siten, että käytetään rakenteita, työta-
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poja ja materiaaleja, jotka vastaavat rakennuksen ominaisluonnetta eivätkä uhanalaista rakennus-
ta teknisesti. 
 
31.3.2014 § 29 kunnanvaltuusto on päättänyt tätä kiinteistöä koskien realisoitavien kiinteistöjen 
jatkotoimenpiteeksi ”Rakennusta ei voi siirtää, puretaan ja kaavamuutoksen valmistelu AK-
tontiksi.” On kuitenkin todettu, että purkulupaa ei kuitenkaan voida myöntää ilman, että suojelu-
tarve selvitettäisiin kaavaprosessissa. 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteet:  
 
Selvittää Prijuutin rakennuksen suojelutarve ja mahdollinen uusi käyttötarkoitus 
Tutkia mahdollisuuksia täydennysrakentaa Prijuutin tonttia 
Tutkia mahdollisuudet tehostaa Tuusulanväylän varren maankäyttöä myös Muorinpuiston ja 
Ajomiehentien päässä olevien toteutumattomien AO-tonttien osalta 
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4. PRIJUUTIN KULTTUURIHISTORIALLINEN ARVO JA SUOJELU 

 
Prijuutti 1920–30 –luvulla sen toimiessa emigranttien lastenkodin kesäsiirtolana 
Kuva: Venäläinen hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry 
 
 
Rakennushistoriallisten arvojensa osalta se on ulkoasultaan ja rakenteiltaan hyvin säilynyt, 1860-
luvulle periytyvä ja Tuusulassa jo poikkeuksellinen rakennus. Rakennuksen aiempi käyttö maa-
kauppaan ja sosiaaliseen hyväntekeväisyystoimintaan on historiallisesti kiinnostavaa, Prijuutti on 
näiden ilmiöiden edustava esimerkki. Käytön historialle antavat erityistä sisältöä maakaupan 
yhteys Hyrylän taajaman ja varuskunnan kehitykseen sekä lasten- ja vanhustenhuollon liittymi-
nen maamme venäjänkielisen väestönosan oloihin. 
 
Prijuutti on rakennushistoriallisesti poikkeuksellisen arvokas kohde. Sillä on suurta arvoa Hyry-
län taajaman maisemassa ja historiassa. 
 
Uudenmaan ympäristökeskus teki Prijuutista 17.3.2009 Dnro UUS-2003-L-281-272 suojelupää-
töksen rakennussuojelulain nojalla. Ympäristöministeriö ei kuitenkaan vahvistanut Uudenmaan 
ympäristökeskuksen alistamaan suojelupäätöstä (YM5/531/2009). Perusteluina ministeriö esitti: 
 
”Tuusulan kunnan Hyrylän kylässä tilalla Rno 3:282 sijaitsevaa Prijuutti -nimistä rakennusta 
voidaan pitää kulttuurihistoriallisen merkityksensä vuoksi sellaisena kansallisen kulttuuriperin-
nön säilyttämiseksi suojeltavana kohteena, jota rakennussuojelulain 1 ja 2 §:ssä tarkoitetaan. 
Rakennussuojelulain 3 §:n 1 momentin mukaan rakennussuojelusta asemakaava-alueella sääde-
tään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Asemakaava-alueella rakennus voidaan määrätä suojeltavak-
si rakennussuojelulain nojalla vain, milloin siihen on rakennussuojelulain 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuja erityisiä syitä. Asiakirjoista saadun selvityksen perusteella sisätilojen osalta ei ole 
suojelun tarvetta. Koska rakennuksen säilyminen ja suojelu voidaan selvittää maankäyttö- ja 
rakennuslain säännösten nojalla asemakaavassa, sen suojelemiseen rakennussuojelulain nojalla ei 
ole erityisiä syitä.” 
 
Vuonna 2014 laaditussa rakennetun kulttuuriympäristön inventointiluonnoksessa Prijuutista to-
detaan seuraavaa:  
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”Tämä kaunis rakennus sijaitsee maantien varressa Hyrylän keskustan eteläpuolella. Prijuutin 
eli Rauhalinnan rakennutti kauppataloksi Turusta muuttanut ja Hyrylän kievarin pitäjän Aman-
da Lindbergin nainut kuopiolainen Alexander Karttunen, josta tuli Hyrylän ensimmäinen maa-
kauppias. Karttuset pyörittivät yhdessä kievaria vuodesta 1849 lähtien ja vuodesta 1863 lähtien 
myös maakauppaa, jonka pitämiseen he saivat luvan pitkällisen taistelun jälkeen. Tätä  
ennen Alexander oli toiminut kauppaneuvos Gaddin asiamiehenä ja toimittanut tarvikkeet Hyry-
län venäläiseen varuskuntasairaalaan. Karttuset ostivat Rauhanlinna -nimellä kulkeneen palstan 
Postin eli Knuuttilan tilalta vuonna 1870. Rauhalinna eli Karttusen maakaupan 2,44 hehtaarin 
tontti oli jo tätä ennen ollut heillä vuokralla vuodesta 1854 lähtien ja asuinrakennuksen eli Rau-
hanlinnan he olivat rakennuttaneet 1855-56.  
 
Karttunen on mahdollisesti sekä pitänyt kauppaa että asunut talossaan. Hänellä oli suorat yh-
teydet pietarilaisiin kauppahuoneisiin vaimonsa sisarusten kautta. Karttusen kuoltua vuonna 
1877 Rauhanlinna siirtyi kokonaisuudessaan hänen Amanda-vaimonsa haltuun. Amanda solmi 
avioliiton varuskunnan everstiluutnantti Bourchtynin kanssa 1891 ja kun aviopari kuoli vuonna 
1908, siirtyi tila everstin pojan haltuun, joka myi kiinteistön samana vuonna Venäläiselle Hyvän-
tekeväisyysyhdistykselle Suomessa ry:lle. Rauhanlinnassa toimi tästä eteenpäin venäläinen las-
tentarha ja vanhusten kesäkoti. Tältä ajalta on peräisin myös Prijuutti-nimi; venäjän sana prijut 
tarkoittaa suoja/hoivapaikkaa mutta myös lastenkotia. Pihapiiriin kuului tuolloin myös Rauhan-
linnaa vanhempi maalaistalo, joka korjattiin pikkulasten taloksi - se sijaitsi päärakennuksen 
päädystä rakennuksen mitan verran eteläänpäin ja pitkä sivu Rauhanlinnan päätyä vasten. Las-
tenkotitoiminta jatkui kesään 1967 asti, jonka jälkeen se loppui tyystin. Tuusulan kunta osti Pri-
juutin vuonna 1973 kaikkine rakennuksineen - aitta piti jäädä myyjälle, siirtoehdolla. Ostoa seu-
ranneet vuodet kiisteltiin puretaanko rakennus piharakennuksineen vai kunnostetaanko se jo-
honkin käyttöön. Syksyllä 1976 talo piharakennuksineen päätettiin laittaa vuokrattavaksi, jolloin 
keraamikot Leena Paloheimo ja Anna-Maria Osipow vuokrasivat talon piharakennuksen eli 
vanhan keittiörakennuksen kera työskentely- ja asuintiloikseen 25 vuodeksi. Samalla he kunnos-
tivat rakennuksen ja liittivät kunnan vesijohtoverkkoon. Vuokralaiset poistuivat 2003, mikä käy-
tännössä päästi vandaalit valloilleen: ikkunat ja uunit särjettiin, lattioilla poltettiin nuotioita 
kunnes ikkunat peitettiin vanereilla19. Rakennus jätettiin käytännössä lahoamaan samaan ta-
paan kuin Kellokoskella sijaitseva Toimela, koska kumpaisenkaan historiaan ei liity merkittävää 
korkeakulttuurin edustajaa. 
 
Prijuutti on rakennettu kahdessa vaiheessa. Pohjoisimmat kuusi huonetta on ryhmitetty yhtenäi-
sen sydänseinän varaan, kun sen sijaan eteläpään kaksi huonetta poikkeavat niistä leveydeltään.  
Myös ikkunat ovat erilaisia, eteläpäässä ne ovat neliruutuiset, vanhassa osassa 6-ruutuiset. Ete-
läpää on mahdollisesti nuorempi. Tällöin myös tienpuoleinen koristeellinen, seitsenkulmainen  
kuisti olisi hieman myöhäisempi. Se muistuttaa Tuusulan pappilan samanlaista kuistia, joka on 
1800-luvun lopulta. Pihan puolella on kaksi avokuistia, joista pohjoisempi on ollut aiemmin suu-
ri, satulakattoinen umpikuisti: vain oven päällä on ollut pieni kolmiruutuinen ikkuna ja eteläsei-
nällä pieni kuusiruutuinen ikkuna. Kuisti on myös verhoiltu samaan tapaan kuin itse rakennus. 
Hirsirakennus on yksikerroksinen ja satulakattoinen. Erittäin leveä (10 tuuman lautoja) vaaka-
ponttivuoraus on tyylillisesti vielä empireä, mutta ikkunoiden rikasmuotoiset kehyslaudat viittaa-
vat jo vuosisadan jälkipuoliskon vaihteleviin tyyleihin.  
 
Rakennuksen julkisivu on tärvelty hiekkapuhaltamalla aiemmat maalikerrokset pois ja maalaa-
malla karvaisiksi muuttuneet panelit paksulla lateksikerroksella. Eteläpäädyssä on rakennettu 
valesokkeli, josta on todennäköisesti rakenteellista haittaa. Hirsinen piharakennus on hävinnyt 
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vuoden 1986 jälkeen, käytännössä muut piharakennukset keittiörakennusta lukuun ottamatta 
purettiin kiinteistön siirryttyä Tuusulan kunnan haltuun ja keittiörakennus purettiin vuonna 
2002. Rakennus on uhanalainen, sillä hylättyyn rakennukseen on murtauduttu useasti ja sen si-
säpihalle on sytytelty nuotioita. Rakennuksen ikkunat on peitetty vanerilevyin. Rakennuksesta 
puuttuvat vesikourut ja syöksytorvet mikä edesauttaa rakennuksen hidasta tuhoutumista - mikään 
museonäkökulma ei estä sadevesijärjestelmän asentamista. Prijuutin pihapiirissä kasvaa run-
saasti kulttuurisidonnaisia kasveja, mutta varsinaiset istutukset on vuosien saatossa kadonneet. 
Talousrakennuksia ei pihapiirissä enää ole ja ympäristö on radikaalisti muuttunut - lähinnä si-
jaitseva kulttuurikohde Gästgifars on kaukana monikaistaisen tien takana. Prijuutin uudiskäyttö 
julkisena tilana merkitsisi nykymääräyksin ja -periaattein käytännössä tuhoutumista.  
 
Prijuutista ei ole tehty rakennusinventointia eikä tarkkaa rakennushistoriallista selvitystä paikan 
päällä ja tämä olisi syytä tehdä mahdollisimman pian korjausten ja uudiskäyttöä silmälläpitäen. 
Kuntoarvio ei ole rakennushistoriallinen selvitys ja Härön 1980-luvulla laatima selvitys ylimal-
kainen. Prijuutti on rakennus- ja paikallishistoriallisesti poikkeuksellisen arvokas kohde. Sillä on 
suurta arvoa Hyrylän taajaman maisemassa ja historias-
sa. I LUOKAN KOHDE”  
 
Prijuutin kunto 
 
Ote kuntokartoituskatselmuksesta:  
 
”Yhteenvetona totean Prijuutti -nimisen rakennuksen ole-
van nykyisellään erittäin huonossa kunnossa ja rakennuk-
sen käyttö mihin tahansa tarkoitukseen edellyttäisi perus-
teellisia uudistamis- ja korjaustoimenpiteitä.” 
 
5. KAAVATILANNE  
 
5.1 Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriö vahvisti 8.11.2006 maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan 22.6.2010. 
Aluetta koskeva 2. vaihemaakuntakaava on tekeillä. 
 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen 
aluetta (ruskea alue). Suunnittelualueen vieritse kulkeva 
Tuusulanväylä on merkitty tällä osuudella valtatieksi. 
Suunnittelualue on merkitty pohjavesialueeksi (pv).  
 
5.2 Yleiskaava 2010 
 
Koko kunnan kattavassa oikeusvaikutuksettomassa yleis-
kaavassa 2010 (KV 15.5.1989) suunnittelualue on merkitty 
kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK), jonka pohjois- ja 
itäpuolella on pientalovaltaista asuinaluetta (AP). Suunnit-
telualueen keskellä on lähivirkistysaluetta (VL), jolle on 
merkitty seudullinen ulkoilureitti (palloviiva). Alueen ete-
läosa on osoitettu merkinnöillä AP ja AK.  
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5.3 Tuusulan strateginen yleiskaava 2040 
 
Prijuutin alue on osoitettu AK-merkinnällä kerrostalojen 
alueeksi. Yleiskaava on strateginen, eikä luonnosvai-
heessa ole otettu kantaa yksittäisten rakennusten suoje-
luun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Osayleiskaava, Hyrylän laajentumissuunnat 
(HyLa) 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 9.4.2001 Hyry-
län laajentumissuuntien osayleiskaavan 
(HyLa), joka on laadittu oikeusvaikutteise-
na vaihekaavana sitten, että maa- ja metsä-
talouteen, virkistykseen ja suojeluun tarkoi-
tetut alueet sekä erityis- ja vesialueet on 
määritelty, mutta muiden yhdyskuntaraken-
tamiseen tarkoitettujen alueiden käyttötar-
koitukseen, mitoitukseen ja tehokkuuteen ei 
osayleiskaava ota kantaa. Näillä alueilla 
rakentamista ohjaa rakennusjärjestys. Lii-
kenneverkko ei ole osayleiskaavassa oike-
usvaikutteinen. 
 
Suunnittelualueelle ei osayleiskaavassa ole 
käyttötarkoitusmerkintää. Alue on merkitty 
vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohja-
vesialueeksi (pv-1), jolla on kielletty kaikki 
pohjaveden laatua ja määrää heikentävät 
toimenpiteet. Näille alueille rakennettaessa 
tulee varmistaa pohjavesien laadun ja mää-
rän säilyminen. 
 
Viereinen Tuusulanväylä on merkitty kanta-
tieksi, jonka vierellä on kevyen liikenteen 
reitti. Tuusulanväylän toisella puolella on 
kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus (sr-14 -merkintä). 
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5.4 Asemakaava 
 
Suunnittelualue on asemakaavoitettu (Ajomiehentie-rakennuskaava #45, LH 29.5.1978). Välit-
tömästi suunnittelualueen länsipuolella on n. 7 ha suuruinen asemakaavoittamaton alue. 
 
Korttelin 33050 eteläpäähän on asemakaavoitettu yleisten rakennusten korttelialue (Y) tehok-
kuudella e=0,20. Korttelialueelle saa kaavamääräyksen mukaan rakentaa ”lähinnä sosiaalista tai 
vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja”. Lisäksi korttelialueelle saa rakennusoikeuteen sisältyvä-
nä sijoittaa asuntoja rakennuksen hoidon vaatimaa henkilökuntaa varten. Rakennusten yksiker-
roksisia. Korttelin pinta-ala on 3280 m2, joten rakennusoikeutta on 718 kem2. Suunnittelualueen 
eteläosassa on kaksi toteutumatonta AO-24-merkinnällä osoitettu omakotitonttia.  
 
Muorinpuiston alueelle on merkitty kaksi sitovaa kevyen liikenteelle varattua aluetta, joista mo-
lemmat ovat toteutuneet. Muorinpuiston pinta-ala on 3590 m2. 
 
Suunnittelualueen pohjoispuolella, korttelin 33050 pohjoisosa on kaavoitettu asuntokerrostalojen 
korttelialueeksi (AK) tehokkuudella e=0,50, suurimman sallitun kerrosluvun ollessa III. Muorin-
kujan itäpuolella on omakotirakennusten ja rivitalojen sekä muiden kytkettyjen rakennusten kort-
telialue (AOR) tehokkuudella e=0,20, suurimman sallitun kerrosluvun ollessa I½. Vaarinpuiston 
eteläpuolella on Tuusulanväylän varressa erillispientalojen korttelialue (AO) tehokkuudella 
e=0,20 ja asuinkerrostalojen korttelialue (AK) tehokkuudella e=0,50. Muorinpuiston lounaispuo-
lella on Tuusulanväylälle varattu liikennealue (LT), jolle on merkitty kevyen liikenteen alikulkua 
varten rakennusala. 
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6. MAANOMISTUS 
 
Tuusulan kunta omistaa suunnittelualueen. 
 
 
7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Kaavamuutoksen vaikutusten arviointi liitetään kaavaselostukseen ja niitä korjataan asiantunti-
joiden, viranomaisten ja osallisten antamien mielipiteiden ja lausuntojen perusteella tarpeen mu-
kaan. Osalliset voivat osallistua myös arviointityöhön ja esittää mielipiteensä kaavan vaikutuk-
sista. Osallisten on mahdollista osallistua arviointityöhön sen edetessä ottamalla yhteyttä suun-
nittelijaan sekä lausua mielipiteensä tai jättää muistutuksensa nähtävilläolojen aikana. 
 
Suunnittelun kuluessa arvioidaan ainakin seuraavat kaavamuutoksen vaikutukset: 
vaikutukset kulttuurihistoriallisten arvojen säilymiselle 
vaikutukset lähialueen asukkaiden elinympäristöön (mm. liikennemäärä, taajamakuva, virkis-
tysmahdollisuudet) 
vaikutukset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan toteu-
tumiselle 
vaikutukset kuntatalouteen 
 
8. OSALLISET  
 
Osallisia ovat kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaavoitus saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava 
koskee. Osallisia ovat ainakin siten: 
 
1. Kaava- ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat 
2. Alueella toimivat yhdistykset 
Tuusula-seura ry, Tuusulan ympäristöyhdistys ry, Hyrylän seudun omakotiyhdistys, Tuusulan 
itäinen omakotiyhdistys ry 
3. Viranomaiset 
ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
4. Tuusulan kunta 
Maankäyttö- ja karttapalvelut, rakennuslautakunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, tek-
ninen lautakunta, kulttuurilautakunta, vammaisneuvosto, pelastuslaitos, Hyrylän kehittämistoi-
mikunta 
5. Muut 
Elisa Networks, Fortum Power and Heat Oy, Fortum Sähkönsiirto Oy, Tuusulan seudun vesilai-
tos kuntayhtymä 

 
9. TIEDOTUS JA OSALLISTUMINEN  

 
Kuulutukset 
 
Luonnoksen ja ehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä kaavan voimaantulosta julkaistaan kuu-
lutukset paikallislehdissä. Maanomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan kaavan luonnosvaihees-
ta kirjeitse. Halutessaan myös mielipiteen ja muistutusten jättäjät saavat tiedon kaavan etenemi-
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sestä kirjeitse. Kaavoitusprosessin aikana lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kaavan valmistelijaan 
(kts. kohta yhteystiedot). 
 
Vaikuttaminen 
 
Osalliset voivat jättää luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana mielipiteensä suullisesti tai kirjallises-
ti suunnittelijalle. Mielipiteiden kuitenkin toivotaan olevan kirjallisia. Ehdotusvaiheen nähtävil-
läoloaikana muistutus tulee jättää kirjallisesti. Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot liitetään 
vastineineen kaavaselostukseen, joka toimitetaan luottamuselimille asian käsittelyn yhteydessä. 
 
Mikäli kaavamuutos valmistelun aikana kaavahanke herättää runsaasti mielenkiintoa, järjestetään 
yleisötilaisuus julkisen nähtävilläolon aikana, jolloin esitellään suunnittelun tilanne, keskustel-
laan vaihtoehdoista ja kerätään mielipiteitä tai muistutuksia. Yleisötilaisuuksiin kutsutaan tällöin 
lehti-ilmoituksella osalliset, kaavan suunnittelijat ja kaavasta päättäjät. 
 
10. SUUNNITTELUVAIHEET 
 
Kaavoituksen 
vaihe 

Kuvaus Tavoiteaikataulu 

Vireille tulo Kuulutus elokuu 2014 
Osallistumis- ja 
arviointisuunni-
telma (OAS) 

OAS julkisesti nähtävillä, kerätään mielipiteitä OAS:iin 
liittyen 

elo/syyskuu 2014 

Luonnos Hyväksytään asemakaavaluonnos kuntakehityslauta-
kunnassa 

loppuvuosi 2014 

Asemakaavaluonnos nähtävillä vähintään 30 päivää 
MRA 30 § mukaisesti. Luonnoksesta tiedotetaan kuulut-
tamalla lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. 

• Alueen maanomistajille ja lähinaapureille ilmoi-
tetaan kaavaluonnoksesta kirjeitse. 

• Osallisilla on mahdollisuus mielipiteen esittämi-
seen nähtävilläolon aikana kirjallisesti tai suulli-
sesti. 

• Pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta 
• Mahdollinen yleisötilaisuus 

loppuvuosi 2014 

OAS:a tarkistetaan ja kaavaluonnos työstetään saatu-
jen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta ehdotukseksi. 

alkuvuosi 2015 

Ehdotus Asemakaavaehdotus hyväksytään kuntakehityslauta-
kunnassa ja kunnanhallituksessa 

kevät 2015 

Asemakaavaehdotus julkisesti nähtävillä vähintään 30 
päivää MRA 27 § mukaisesti 

• Ehdotuksesta tiedotetaan kuuluttamalla kunnan 
ilmoitustaululla ja paikallislehdessä. 

• Mielipiteen jättäneille osallisille ilmoitetaan kir-
jeitse. 

• Muistutukset on jätettävä kirjallisena ennen näh-
tävilläoloajan päättymistä. Muistutuksen tekijä 
voi kirjallisesti pyytää kuntaa ilmoittamaan pe-
rustellun kannanoton muistutukseensa. 

• Pyydetään lausunnot asemakaavaehdotuksesta 
• Mahdollinen yleisötilaisuus 

kevät 2015 
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OAS:a tarkistetaan ja kaavaehdotus työstetään saatu-
jen lausuntojen ja muistutusten pohjalta asemakaavak-
si. 

 
Asemakaava Esitetään hyväksyttäväksi asemakaavamuutos ja ra-

kentamisohjeet 
• kuntakehityslautakunta 
• kunnanhallitus 
• kunnanvaltuusto 

syksy 2015 
 

Valitusaika 30 päivää, jolloin osallisilla on mahdollisuus 
valittaa hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston päätökses-
tä. 

syksy 2015 

Voimaantulo Kaavan voimaantulosta kuulutetaan sanomalehdissä ja 
kunnan ilmoitustaululla. 

loppuvuosi 2015 
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