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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Kaava-alueen sijainti 
 

 
Suunnittelualue sijaitsee Keskustien vieressä kirkkoa vastapäätä. 
  
 
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi 
Seurakuntatalo 
 
Kaavan tarkoitus 
Seurakuntatalon käyttö tähän tarkoitukseen on loppunut eikä voimassa olevan asemakaavan 
mukaista seurakunnallisten rakennusten (YK) käyttötarvetta enää ole nähtävissä. Alueen käyttö-
tarkoitus on siten tarpeen muuttaa.   
 
Alue liittyy välittömästi koulun alueeseen ja lähiliikuntapaikkaan, minkä vuoksi kaavamuutok-
sen tarve tutkitaan YK-aluetta laajempana kokonaisuutena. 
 
 
1.3 Kaavan laatija 
 
KARTTAAKO OY 
Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki 
Pertti Hartikainen, dipl. ins. 
p. 0400-425390  
email: phartikainen@kolumbus.fi 
www.karttaako.fi 

mailto:phartikainen@kolumbus.fi
mailto:pertti.hartikainen@karttaako.fi
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2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
Kaavoitus on käynnistetty Pukkilan seurakunnan aloitteesta. 
Kunnanhallitus päätti 27.12.2021 asemakaavan vireille tulosta. 
Kaavaluonnos pidetään nähtävänä MRA 30 §:n mukaisesti ... 
Kaavaehdotus pidetään nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti … 
 
2.2 Asemakaava 
 
2.21 Korttelialueet 
 
Seurakuntatalon ja sen yhteydessä olevien asuntojen muodostama kokonaisuus on osoitettu 
asuin, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-1). Kaava mahdollistaa seurakuntatalo-
käytöstä poistetun rakennuksen tarkoituksenmukaisen käytön myös tulevaisuudessa. Rakennus-
paikan pinta-ala on 5404 m2. Rakennusala ja rakennusoikeus (700 kerrosala-m2) myötäilevät 
olemassa olevaa tilannetta. Lisäksi talousrakennuksia varten on osoitettu 150 kerrosala-m2 
rakennusoikeutta kaavassa osoitetulle rakennusalalle (t). Liike- ja toimistorakennusten osuus 
sallitusta kerrosalasta on enintään 60 %. Alueelle ei saa sijoittaa sellaista liiketoimintaa, joka 
aiheuttaa haittaa asumiselle. Toiminnan ympäristövaikutusten tulee olla rinnastettavissa toimis-
tokäyttöön. Puustoinen piha-alueen osa on osoitettu istutettavaksi alueen osaksi, jossa on oltava 
puita ja pensaita. 
 
Voimassa oleva asemakaavan mukaisen YK-alueen rakentamaton pohjoisosa on osoitettu ennal-
ta arvaamattomia julkisia tarpeita varten julkisten lähipalveluiden alueeksi (YL). Rakennuspai-
kan pinta-ala on 1474 m2. Rakentamistehokkuus e=0,25 merkitsee rakennusoikeutta 368 kerros-
ala-m2. Alueen merkitys perustuu keskeiseen sijaintiin taajamarakenteessa sekä mm. koulun ja 
lähiliikunta-alueen läheisyyteen. 
 
Voimassa oleva asemakaavan mukaisesta YK-alueesta on osoitettu lisäaluetta koulun alueeseen 
(YO) ennen muuta koulun alueen pysäköintitarvetta varten.  
 
2.22 Liikenneratkaisu  
 
Kaava nojautuu olemassa olevaan tiestöön. Kulkuyhteys entisen seurakuntatalon alueelle tapah-
tuu LP-alueen kautta, kun aiemmin kulku on hoidettu LPA-alueen kautta kirkon kohdalla ole-
vasta suojatien viereisestä liittymästä. Kyseinen liittymä jää palvelemaan vain viereiselle AO-
rakennuspaikalle ajoa nykytilanteen mukaisella tavalla. 
 
Kirkon pysäköintialue (LPA) on varattu edelleen tähän tarkoitukseen, mutta entisen seurakunta-
talon alueella ei enää ole käyttöoikeutta siihen. Osa LPA-alueesta on osoitettu nykytilanteen 
mukaisesti istutettavaksi alueen osaksi, jossa on oltava puita ja pensaita. 
 
Lähiliikunta-aluetta varten on varattu yleinen pysäköintialue (LP) olemassa olevan tilanteen 
mukaisesti. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on puistoa. 
 
 2.23 Virkistysalueet 
 
Taajaman lähiliikunta-alueen käyttötarkoitus on muutettu urheilu- ja virkistyspalveluiden alu-
eeksi (VU), kun alue on voimassa olevassa kaavassa puistoa. Alueelle saa sijoittaa 200 kerros-
ala-m2 alueen käytön kannalta tarpeellisia huoltotiloja, josta osa on jo olemassa. Voimassa 
olevassa asemakaavassa ei rakennusoikeutta ole osoitettu. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.11 Alueen yleiskuvaus 
 
Peruskartta ja ilmakuva hahmottavat rakentamistilannetta ja alueen maankäyttöä. Alueella 
sijaitsee entinen seurakuntatalo ja sen yhteydessä olevia asuntoja sekä lähiliikunta-alue ja kirkon 
pysäköintialue. Vieressä on koulu ja pientaloasutusta. 

   
Peruskartta 2021, C maanmittauslaitos    Ilmakuva 2021         C maanmittauslaitos 
  
3.12 Luonnonympäristö, pohjavesi 
 
Alue on rakennettua aluetta (kohdan 3.11 kuvat). Keskustien toisella puolella on kirkko. Alue 
rajautuu koulun alueeseen. 
 

 
Alueella sijaitsee taajaman lähiliikunta-alue 
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Pohjavesi 
 
Koko kaava-alue on vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. 
 
3.13 Rakennettu ympäristö 
 
3.131 Väestö, työpaikat, palvelut 
 
Seurakuntalaon siipiosassa on asuntoja. Vieressä on koulu ja pientaloasutusta.  
 
Taajaman palvelut sijaitsevat välittömässä läheisyydessä. Palveluihin johtaa kevyen liikenteen 
väylä Keskustien vieressä. 
 
3.132 Rakennuskanta ja rakennettu ympäristö 
 

 
 

 
Seurakuntatalo ja sen jatkeena oleva asuntosiipi.  
 

 
Alue rajautuu koulun pysäköintialueeseen 
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Keskustien varressa on kevyen liikenteen väylä. Kirkon kohdalla on suojatie ja ajoneuvoliittymä. 
 
3.133 Muinaisjäännökset  
 
Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä.  
 
3.134 Tekninen huolto 
 
Alue on vedenjakelun ja viemäröinnin piirissä. 
 
3.135 Liikenne ja ympäristön häiriötekijät 
 
Keskustien nykyinen liikennemäärä on n. 1570 ajoneuvoa vuorokaudessa.  Nopeusrajoitus 
kaavamuutosalueen kohdalla on 40 km/t. Tien häiriö ei ulotu korttelialueelle. 
 
3.14 Maanomistus 
 

 
Alue on seurakunnan (violetti) ja kunnan (vihreä) omistuksessa. 
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3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.21 Maakuntakaava 
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 Uusimaa-kaavan 2050 kokonaisuuden. Kaava tuli 
voimaan hallinto-oikeuden päätöksellä 24.9.2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta 
 

Pukkilan kuntakeskus on osoitettu symbolimerkinnällä (punainen pallo): Keskustatoiminto-
jen alue, pieni keskus. Kohdemerkinnällä osoitetaan pienet keskukset, jotka ovat kuntien hallin-
nollisia keskuksia tai asumisen, työpaikkojen ja palveluiden keskittymiä.  
Kohdemerkintää koskevat seuraavat suunnittelumääräykset: 
• Aluetta on kehitettävä tiiviinä ja toiminnallisesti monipuolisena palveluiden, työpaikkojen ja 

asumisen keskittymänä ottaen huomioon sekä asumisen että elinkeinoelämän tarpeet. 
• Alueen sijainti ja laajuus on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että 

keskustatoimintojen alue muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen keskustahakuisiin toimintoi-
hin painottuvan kokonaisuuden. 

• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen saavutettavuuteen 
joukkoliikenteellä sekä kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen. Suunnittelussa on 
osoitettava riittävät alueet henkilöautojen ja polkupyörien paikalliselle liityntäpysäköinnille 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja polkupyörien liityntäpysäköinnille pääkaupunkiseudulla. 

• Keskuksen kehittämisessä tulee vaalia ja hyödyntää ympäristön erityis- ja ominaispiirteitä. 
• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja 

varauduttava sään ääri-ilmiöihin. 
• Alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. 
 
Kaava-alue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti 
tärkeää aluetta ja pohjavesialuetta 
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Missä maat on mainiommat: 
 

 

 

 
 
3.22 Yleiskaava 
 
Alueella ei ole yleiskaavaa. 
 
3.23 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 

 
3.24 Rakennusjärjestys 
 
Pukkilan kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 15.3.2013. 
 
3.25 Pohjakartta 
 
Pohjakartta on hyväksytty 21.6.2010. Pohjakartta on ajan tasalla asemakaavoitettavan alueen 
osalta. 

https://pukkila.karttatiimi.fi/?setlanguage=fi
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Seurakuntatalon käyttö tähän tarkoitukseen on loppunut eikä voimassa olevan asemakaavan 
mukaista seurakunnallisten rakennusten (YK) käyttötarvetta enää ole nähtävissä. Alueen käyttö-
tarkoitus on siten tarpeen muuttaa.   
 
Alue liittyy välittömästi koulun alueeseen ja lähiliikuntapaikkaan, minkä vuoksi kaavamuutok-
sen tarve tutkitaan YK-aluetta laajempana kokonaisuutena. 
 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  
 
Kaavoitus on käynnistetty Pukkilan seurakunnan aloitteesta. Pukkilan kirkkoneuvosto päätti 
16.2.2021, että Pukkilan seurakunta hakee kaavamuutosta tilalle Nylund 616-402-5-44.  
 
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
4.31 Osalliset 
 
Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadit-
tava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvi-
oida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).  
 
4.32 Vireilletulo 
 
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. 
 
4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
Valmisteluvaiheen kuuleminen 
 
Kunnanhallitus päätti 22.2.2022 hyväksyä kaavamuutosalueelle laaditun periaateluonnoksen 
12.2.2022.   
 
Pukkilan kirkkoneuvosto päätti 3.3.3022 hyväksyä kaavamuutosalueelle laaditun periaateluon-
noksen 12.2.2022.   
 
Kaavaluonnos pidetään nähtävänä MRA 30 §:n mukaisesti …. 
 
Kaavaehdotus 
 
Kaavaehdotus pidetään nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti …… 
 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 
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4.41 Maakuntakaavan asettamat tavoitteet 
 
Alueella ei ole yleiskaavaa, joten maakuntakaava ohjaa asemakaavoitusta. 
 
Maakuntakaavan asettamat tavoitteet ilmenevät kohdasta 3.21. 
 
4.42 Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet 
 
Valtioneuvosto on päättänyt tarkisteutuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös 
tuli voimaan 14.12.2017. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tulee 
edistää mm. kuntien kaavoituksessa. Seuraavassa on esitetty ne tavoitteet, jotka koskevat konk-
reettisesti käsillä olevaa kaavaa. 
 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestö-

ryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikku-
mis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

• Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi raken-

taminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan 
muutoin. 

• Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshait-
toja. 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvo-

jen turvaamisesta.  
• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyk-

sien säilymistä.  
• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston 

jatkuvuudesta. 
• Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyö-

dyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja 
metsäalueiden säilymisestä. 
 

4.43 Kaavoituksen käynnistysvaiheen tavoitteet 
 
Seurakuntatalon käyttö tähän tarkoitukseen on loppunut eikä voimassa olevan asemakaavan 
mukaista seurakunnallisten rakennusten (YK) käyttötarvetta enää ole nähtävissä. Alueen käyttö-
tarkoitus on siten tarpeen muuttaa.   
 
Alue liittyy välittömästi koulun alueeseen ja lähiliikuntapaikkaan, minkä vuoksi kaavamuutok-
sen tarve tutkitaan YK-aluetta laajempana kokonaisuutena. Työn käynnistysvaiheessa tunnistet-
tiin seuraavia muutostarpeita voimassa olevaan asemakaavaan nähden: 
• YK- alueen käyttötarkoituksen muutos siinä tarkoituksessa, että olemassa olevaa seurakunta-

salia ja samassa rakennuksessa sijaitsevia asuntoja ja kerhohuonetta voidaan tarkoituksenmu-
kaisesti 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 laajen-
tamista varten. 

• Tarpeettoman kevyen liikenteen väylän poistaminen YK- ja AL-alueen välistä. 
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• Lähiliikunta-alueena toimivan puiston (VP) käyttötarkoituksen muutos VU-alueeksi vastaa-
maan 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. 

 
4.5 Tutkitut vaihtoehdot 
 
Aloitusvaiheessa pohdittiin vaihtoehtoa, jonka mukaan seurakuntatalon käyttämätön pohjoisosa 
olisi suunniteltu asumiseen. Ratkaisusta luovuttiin alueen keskeiseen sijaintiin perustuvan 
merkityksen vuoksi. 

  
Periaateluonnos 19.1.2022.         Jatkoheittelyn pohjaksi valittu periaateluonnos 9.2.2022 
 
 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan mitoitus 
 
Kaavan rakennusoikeuden taso säilyy voimassa olevan kaavan mukaisena. Korttelialueen raken-
nusoikeus supistuu 80 kerroala-m2 ja virkistysalueen rakennusoikeus lisääntyy nykyiseen raken-
tamistilanteeseen nähden noin 150 kerrosala-m2. 
 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Kaava nojautuu pääpiireissään voimassa olevan asemakaavan mukaisiin korttelialueisiin ja 
rakennusoikeuteen. Käyttötarkoituksen muutoksen merkitys on ympäristön kannalta vähäinen. 
 
5.3 Aluevaraukset  
 
5.31 Korttelialueet 
 
Seurakuntatalon ja sen yhteydessä olevien asuntojen muodostama kokonaisuus on osoitettu 
asuin, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-1). Kaava mahdollistaa seurakuntatalo-
käytöstä poistetun rakennuksen tarkoituksenmukaisen käytön myös tulevaisuudessa. Rakennus-
paikan pinta-ala on 5404 m2. Rakennusala ja rakennusoikeus (700 kerrosala-m2) myötäilevät 
olemassa olevaa tilannetta. Lisäksi talousrakennuksia varten on osoitettu 150 kerrosala-m2 
rakennusoikeutta kaavassa osoitetulle rakennusalalle (t). Liike- ja toimistorakennusten osuus 
sallitusta kerrosalasta on enintään 60 %. Alueelle ei saa sijoittaa sellaista liiketoimintaa, joka 
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aiheuttaa haittaa asumiselle. Toiminnan ympäristövaikutusten tulee olla rinnastettavissa toimis-
tokäyttöön. Puustoinen piha-alueen osa on osoitettu istutettavaksi alueen osaksi, jossa on oltava 
puita ja pensaita. 
 
Voimassa oleva asemakaavan mukaisen YK-alueen rakentamaton pohjoisosa on osoitettu ennal-
ta arvaamattomia julkisia tarpeita varten julkisten lähipalveluiden alueeksi (YL). Rakennuspai-
kan pinta-ala on 1474 m2. Rakentamistehokkuus e=0,25 merkitsee rakennusoikeutta 368 kerros-
ala-m2. Alueen merkitys perustuu keskeiseen sijaintiin taajamarakenteessa sekä mm. koulun ja 
lähiliikunta-alueen läheisyyteen. 
 
Voimassa oleva asemakaavan mukaisesta YK-alueesta on osoitettu lisäaluetta koulun alueeseen 
(YO) ennen muuta koulun alueen pysäköintitarvetta varten.  
 
5.32 Liikennealueet 
 
Kaava nojautuu olemassa olevaan tiestöön. Kulkuyhteys entisen seurakuntatalon alueelle tapah-
tuu LP-alueen kautta, kun aiemmin kulku on hoidettu LPA-alueen kautta kirkon kohdalla ole-
vasta suojatien viereisestä liittymästä. Kyseinen liittymä jää palvelemaan vain viereiselle AO-
rakennuspaikalle ajoa nykytilanteen mukaisella tavalla. 
 
Kirkon pysäköintialue (LPA) on varattu edelleen tähän tarkoitukseen, mutta entisen seurakunta-
talon alueella ei enää ole käyttöoikeutta siihen. Osa LPA-alueesta on osoitettu nykytilanteen 
mukaisesti istutettavaksi alueen osaksi, jossa on oltava puita ja pensaita. 
 
Lähiliikunta-aluetta varten on varattu yleinen pysäköintialue (LP) olemassa olevan tilanteen 
mukaisesti. 
 
5.33 Virkistysalueet 
 
Taajaman lähiliikunta-alueen käyttötarkoitus on muutettu urheilu- ja virkistyspalveluiden alu-
eeksi (VU), kun alue on voimassa olevassa kaavassa puistoa. Alueelle saa sijoittaa 200 kerros-
ala-m2 alueen käytön kannalta tarpeellisia huoltotiloja, josta osa on jo olemassa. Voimassa 
olevassa asemakaavassa ei rakennusoikeutta ole osoitettu. 
 
5.4 Kaavan vaikutukset 
 
5.41 Suhde maakuntakaavaan  
 
Maakuntakaavan sisältö selvitetty kohdassa 3.21. 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. Asemakaava on sopusoinnussa kohdemerkintää koskevien maakuntakaavan suun-
nittelumääräysten kanssa. 
 
Kaava-alue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeää 
aluetta, jota koskevat suunnittelumääräykset ilmenevät kohdasta 3.21. Seurakuntatalon alueen 
käyttötarkoituksen muutos ei ole ristiriidassa aluetta koskevien suunnittelumääräysten kanssa. 
 
Kaava-alue on pohjavesialuetta. Käyttötarkoituksen muutos ei vaaranna pohjavesialuetta koske-
vaa suunnittelumääräyksen tarkoitusta (kohta 3.21). Asemakaavaa koskevat tiukat pohjaveden 
suojelua koskevat määräykset.  
 
5.42 Liikenteelliset vaikutukset 
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Kaava nojautuu olemassa olevaan tiestöön ja olemassa oleviin pysäköintialueisiin. Liittymistä 
Keskustielle rajoitetaan voimassa olevaa kaavaa enemmin. Kirkon kohdalla oleva liittymä 
siirretään turvallisempaan paikkaan olemassa olevan liittymän kohdalle. Kulkuyhteys entisen 
seurakuntatalon alueelle tapahtuu LP-alueen kautta, kun aiemmin kulku on hoidettu LPA-alueen 
kautta kirkon kohdalla olevasta suojatien viereisestä liittymästä. Kyseinen liittymä jää palvele-
maan vain viereiselle AO-rakennuspaikalle ajoa nykytilanteen mukaisella tavalla. 
 
5.43 Palvelujen saavutettavuus 
 
Taajaman palvelut sijaitsevat välittömässä läheisyydessä.  Palveluihin johtaa turvallinen kevyen 
liikenteen yhteys Keskustien viereistä kevyen liikenteen väylää pitkin. 
 
5.44 Sosiaaliset vaikutukset 
 
Kaavalla suunnitellulla käyttötarkoituksen muutoksella ei ole nähtävissä erityisiä sosiaalisia 
vaikutuksia. 
 
5.45 Vaikutus luonnonympäristöön 
 
Kaavalla suunnitellulla käyttötarkoituksen muutoksella ei ole erityisiä vaikutuksia luonnonym-
päristöön. Korttelialueen ja LPA-alueen puustoiset alueet on osoitettu merkinnällä ”Istutettava 
alueen osa, jossa on oltava puita ja pensaita”. 
 
5.46 Hulevedet 
 
Kaavalla suunnitellulla käyttötarkoituksen muutoksella ei ole erityistä vaikutusta hulevesien 
muodostumiseen.  
 
Kaavamääräyksen mukaan hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttää maaperään. 
Hulevesiä tulee pyrkiä viivyttämään rakennuspaikalla. Ennen kaavan toteutusta alueelle tulee 
laatia hulevesien johtamisesta ja käsittelemisestä koskeva suunnitelma. 
 
5.47 Taloudelliset vaikutukset 
 
Kaavalla suunnitellulla käyttötarkoituksen muutoksella ei ole erityisiä vaikutuksia kuntatalou-
teen.  
 
Seurakuntatalokäytöstä poistuneen rakennuksen tarkoituksenmukaisen käytön turvaava kaava-
muutos on myyntitilanteessa merkityksellinen sekä myyjän että ostajan kannalta. 
 
5.48 Vaikutus maisemakuvaan 
 
Kaavalla ei suunnitella uuttaa rakentamista voimassa olevaan kaavaan nähden.  
 
AL-1-alue on jo rakennettu. Rakentamaton YL-alue sijaitsee maisemassa piilossa.  
 
Kaavamuutoksella ei ole sanottavaa vaikutusta kirkon ympäristön kulttuurimaisemaan. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
6.1 Havainnekuva 
 

 
Kaavan havainnekuva  
 
6.2 Toteuttamisen aikataulu 
 
YL-alueen toteuttamisesta ei ole päätöksiä eikä suunnitelmia.  
 
 
KARTTAAKO OY   Pertti Hartikainen 

dipl. ins. 
Liitteet 
1. Seurantalomake 
 
 
Erilliset asiakirjat 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 



Asemakaavan seurantalomake                Liite 1 
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 616 Pukkila Täyttämispvm 22.05.2022
Kaavan nimi Seurakuntatalo
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 2,0675 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten t ilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 2,0675

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 1,9767 95,6 1419 0,07 0,0000 120
A yhteensä 0,5404 27,3 850 0,16 0,5404 850
P yhteensä
Y yhteensä 0,2043 10,3 369 0,18 -0,4454 -930
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 0,9156 46,3 200 0,02 -0,1089 200
R yhteensä
L yhteensä 0,3164 16,0 0,0139
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä

Alamerkinnät



Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 1,9767 95,6 1419 0,07 0,0000 120
A yhteensä 0,5404 27,3 850 0,16 0,5404 850
AL 0,5404 100,0 850 0,16 0,5404 850
P yhteensä
Y yhteensä 0,2043 10,3 369 0,18 -0,4454 -930
YL 0,1474 72,1 369 0,25 0,1474 369
YO 0,0569 27,9 0,0569
YK -0,6497 -1299
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 0,9156 46,3 200 0,02 -0,1089 200
VP -1,0245
VU 0,9156 100,0 200 0,02 0,9156 200
R yhteensä
L yhteensä 0,3164 16,0 0,0139
Kev.liik.kadut -0,0454
LP 0,1146 36,2 0,1146
LPA 0,2018 63,8 -0,0553
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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