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Aluksi

Kulttuurimaisema on ihmisen käyttämää ja hoitamaa ympäristöä ja kaikki toimin-
ta jättää jonkinlaisen jäljen ympäristöön. Rakennukset liittyvät osaksi maiseman 
kokonaisuutta. Ilman taloja ei ole kylää. Kerkkoon kylä kuuluu valtakunnallisesti 
arvokkaaseen Porvoonjokilaakson maisema-alueeseen, joka on myös yksi maamme 
kansallismaisemista. 

Rakennusperinnön suojelemisessa on tarkoitus turvata rakennetun kulttuuriym-
päristön ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja 
erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.  Jokainen 
vanha talo on yksilöllinen, ja nämä erityispiirteet tekevät siitä paikallisen, aidon ja 
säilyttämisen arvoisen. Älä siis turhaan pidä talosi pieniäkään yksityiskohtia vähä-
pätöisinä. On erityisen tärkeää vaalia vanhaa ja tehdä vain hyvin harkittuja muutok-
sia, jotka sopivat ympäristön alkuperäisiin piirteisiin. Muoti-ilmiöt ja rautakauppo-
jen ulkomaiset vakiovarusteet yleensä pilaavat enemmän kuin parantavat.  Vanhan 
korjaamisessa, jos missä, huomaa yksityiskohtien merkityksen.

Vanhassa talossa ja hienossa miljöössä asuminen on nautinto. Uudisrakentajakin 
saa ilon nauttia pienipiirteisestä, vuosikymmenien aikana kehittyneestä ympäris-
töstä. Uudisrakentajan vastuu on suuri, sillä uudet rakennukset poikkeavat herkästi 
epäedukseen vanhassa ympäristössä. Siksi rakennushankkeeseen ryhtyvän on eri-
tyisen tärkeää tarkkailla ympäristöään ja pohtia, millaisen lisän oma talo ja sen piha 
ympäristöön tuovat. Tämä rakentamistapaohje antaa suuntaviivoja sekä vanhan 
korjaamiseen että uuden rakentamiseen. Tavoitteena on hoitaa ja täydentää ympä-
ristöä kestävällä tavalla.
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1 Ohjeiden tarkoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain 117§ 
edellyttää rakennuksen soveltuvan 
rakennettuun ympäristöön ja mai-
semaan sekä täyttävän kauneuden 
ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. 
Tämä rakennustapaohje selventää 
niitä vaatimuksia, joita rakentamista 
koskevat säännökset ja määräykset 
Kerkkoon kylän rakentamiselle 
asettavat. 

Rakentamistapaohjeet tuovat esille 
sellaisia kaavan periaatteita, joita on 
teknisesti vaikeaa esittää asemakaa-
vassa. Rakentamistapaohjeet ovat 
kaavan selostuksen liitteenä, ja ne hy-
väksytään samanaikaisesti asemakaa-
van kanssa. Rakennusluvan saaminen 
edellyttää rakennustapaohjeiden nou-
dattamista. Jo ennen rakennusluvan 
hakemista on syytä selvittää raken-
nustarkastajan kanssa oman ratkaisun 
sopivuus tontille. Ohjeiden tarkoitus 
on ohjata rakentamista, siten että 
asemakaavan tavoitteet toteutuvat. 
Näitä tavoitteita ovat mm. kylän tasa-
painoinen kehittäminen, historian ja 
rakennetun ympäristön huomioonot-
taminen sekä täydennysrakentamis-
mahdollisuuksien selvittäminen.

Ohjeet täydentävät asemakaavaa ja 
selvittävät mitä mahdollisuuksia ja 
vaihtoehtoja kaavamääräykset antavat 
rakentamiselle. Tarkoitus on ohjata 
rakentajaa mahdollisimman hyvään 
tontinkäyttöön siten, että omaleimai-
sen kylän pienimittakaavainen miljöö, 
kerroksellisuus, viihtyisyys ja maise-
malliset arvot säilyvät. 

Hienon kylämiljöön ja valtakunnalli-
sesti arvokkaan Porvoonjokilaakson 
maisema-alueen huomioimiseksi ra-
kentamistapaohje on poikkeuksellisen 
tarkka ja yksityiskohtainen.

2.1 Kerkkoon maiseman 
ja rakentamisen histori-
asta

Porvoonjokilaaksossa maiseman ra-
kenne on suuntautunut viimeisimmän 
jääkauden virtaussuunnan mukaisesti 
luoteesta kaakkoon. Jokilaakso on 
syntynyt kallioperän suuriin ruhjelin-
joihin. Graniitit ja granodioriitit muo-
dostavat metsäisten moreenimäkien 
ja kallioselänteiden ytimen. Laakso-
alueen pohjalle on jääkauden jälkei-
sen Litorinameren aikana kerrostunut 
hyvin viljelyyn sopivia savia. Kerkkoo 
sijaitsee kapean, harjujakson koh-
dalla. Harjun pieniä sora-, hiekka- ja 

Näkymä kylälle. Tehdasalue on kasvanut jokirantaan ja sorakuoppa erottuu sen takaa. Seuro-
jentalo näkyy kylän taustalla. Suuria puita on vain vähän kylän alueella.

Näkymä kylältä Kerkkoontien ja Lehmustonpolun 
risteyksestä. Taustalla kohoaa seurojentalo. Monet 
kuvan rakennuksista ovat säilyneet. Kuva Kerkkoon 
kyläyhdistys ry.

Viereisellä sivulla Kerkkoon pieniä tupia. 
Kuvat Kerkkoon Kyläyhdistys ry.
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hietamäkiä reunustavat moreenikum-
pareet. Laaksoalueen viljelymaat ovat 
savea ja liejusavea. Pääosa kylästä 
on rakennettu lämpimälle harjun 
reunalle. Näkymiä avautuu viljeltyyn 
jokilaaksoon. Kylän taustalla on 
Jaakkolankallion metsäselänne, jonka 
lakialue on pääosin rakentamaton. 
Vallitseva tuulensuunta on lounaasta. 
Avoimet peltoalueet lisäävät tuulen 
vaikutusta kylän lounaisella reunalla.

Ensimmäiset asumisen merkit alu-
eella ovat noin 8000 vuoden takaa. 
Henttalasta on löydetty yksi Suomen 
edustavimmista kivikautisista asuin-
paikoista. Vaikka kivikauden asuin-
paikkoja kylässä on useita, rauta- ja 
pronssikaudelta ei ole asumiseen viit-
taavia löytöjä.

Kerkkoon kylän nimi esiintyy ensim-
mäistä kertaa lähteissä vuonna 1542. 
Tuolloin nimi kirjoitettiin Kerckoby. 
Myöhempiä kirjoitusasuja ovat mm. 
Kärcko, Kärkåå, Kärckö, Kierko ja 
Kiärkå. Nimen on oletettu pohjau-
tuvan henkilönnimeen Kerkko tai 
Gerko. 

1500-luvulla Kerkkoon yksitoista tilaa 
kuului Porvoon kuninkaankartanon 
alaisuuteen, mutta vuonna 1579 Jo-
han Berndes Strömsbergistä sai ne 
rälssiksi. Ne peruutetiin kruunulle, 
mutta palautettiin Johan Berndesin 
pojalle Joakim Berndesille, ja Hentta-
laan muodostettiin säteri. 

Tie Porvoosta Kerkkooseen kulki 
joen länsipuolta1400-luvulta lähtien. 
Vanhin kyläalue sijaitsi jokirannassa 
joen molemmin puolin, nykyisen 
tehdasalueen sekä Tukkilan tilan 
kohdalla. Joen itäpuolta kulkeva tie 
oli vaatimaton ja huonokuntoinen, 
kunnes sitä jatkettiin Suomenkylästä 
Kerkkooseen 1800-luvulla.

Kerkkoossa isojako saatettiin lop-
puun 1910-luvulla. Tämä hajotti 
tiiviin, maatalouteen perustuneen, 
ryhmäkylän. Teollisuuden kehitty-
minen toi kylälle uusia asukkaita ja 
rakennuksia. Tehdastyöläisten lisäksi 
asujaimistoon kuului käsityöläisiä 
ja torppareita. Pienviljelijän 
rakennusoppaan julkaissut 
rakennusmestari Heikki Siikonen on 
suunnitellut useita rakennuksia Kerk-
kooseen. Teollinen vaihe vaikutti voi-
makkaasti kylän nykyiseen ilmeeseen.

1900-luvun alussa Emil Lampinen 
aloitti teollisen suksien valmistuksen 
luoden perustan Kerkkoon Lampisen 
suksitehtaalle. Jokirannassa sijaitseva 
tehdastontti useine eri aikakausien ra-
kennuksineen on yksi alueen tärkeistä 
maamerkeistä. 

Vuonna 1916 Lampinen möi ensim-
mäisen tehtaansa. Muutamaa vuotta 
myöhemmin hän perusti uuden suk-
sitehtaan Kerkkoon kylälle, entiselle 
Jaakkolan tilalle. Uusi päärakennus 

valmistui 1920-luvun alussa arkkitehti 
J. S. Sirénin suunnitelmien mukaises-
ti. Se tuli heti valmistumisen jälkeen 
suksitehtaan käyttöön. Kylässä oli nyt 
kaksi suksitehdasta. Suksien valmis-
tus kehittyi edelleen, ja Kerkkoosta 
tuli yksi Porvoon maalaiskunnan 
teollisuusyhdyskunnista. Tehtaiden 
työväen asuntoloita olivat ”Hovi” 
(Kerkkoontie 173) ja ”Murju” (Kerk-
koontie 69). 

Kerkkoon koulun vanhin osa otettiin 
käyttöön vuonna 1901. Laajennus 
valmistui vuonna 1926 ja lasikuisti 
vuonna 1948. Vanhat ulkorakennuk-
set purettiin ja niiden paikalle valmis-
tui vuonna 1968 keittola sekä voimis-
telu- ja ruokasali. Vanhan koulutalon 
eteläpuolella sijaitsi koulun entisen 
opettajan asuintalo Kukkuramäki 
ulkorakennuksineen. Rakennus tu-
houtui tulipalossa vuonna 1977. Sen 
paikalle rakennettiin koulun lisätiloja 
vuonna 1993. 

Kerkkoon nuorisoseurantalo Toivo-
la valmistui vuonna 1919. Talo on 
edelleen seuran aktiivisessa käytössä. 
Alkuperäinen seinäväri lienee ollut 
punainen valkoisin nurkkalaudoin. 
Kerkkoon työväenyhdistyksen talo 
”Kerkkoon Karppi” valmistui vuon-
na 1954. Rakennus on nykyisin yksi-
tyiskäytössä.
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2.2 Kerkkoon rakennus-
kannan ikäjakauma

Kerkkoon rakennuskannasta on laa-
dittu inventointi vuonna 2002 Por-
voon kaupunkisuunnittelun toimesta. 
Inventointialue sisältää myös kaava-
alueen ulkopuolelle jääviä rakennuk-
sia, jotka kyläkuvan kannalta ovat 
merkittäviä. 

Olemassa olevien rakennusten ikäja-
kauma:

ennen v.1900  44kpl 4,79%

1900-1919 21kpl 5,29%

1920-1939 114kpl 28,71%

1940-1959 104kpl 26,20%

1960-1979 44kpl 11,08%

1980-2002 95kpl 23,93%

Kaavaan liittyvän rakentamisajankoh-
dan tarkastelun perusteella voidaan 
todeta, että kylässä säilyneistä raken-
nuksista ennen viimeisiä sotia on 
rakennettu 39 %. Seuraavien kahden 
vuosikymmenen aikana rakennettiin 
26 % alueen nykyisistä rakennuksista. 
Teollisen rakentamisen vauhdittuessa 
1960-luvulta alkaen on Kerkkoon 
nykyisistä rakennuksista rakennettu 
noin 35 %.

Uusien tonttien lukumäärä kaavaeh-
dotuksessa on 55 kpl. Mikäli kaikille 
uusille tonteille toteutetaan kaksi 
rakennusta, tulee uusien rakennusten 
lukumäärä olemaan jopa viidennes 
kaikista kylän rakennuksista. Lisäksi 
on huomioitava, että uudisrakentami-
nen on mahdollista myös vanhoilla 
tonteilla, jolloin kyläkuvan kannalta 
tarkasteltuna uusien rakennusten 
osuus kasvaa entisestään. Uusien 
asuinrakennusten koko ja rakennus-
tapa poikkeavat merkittävästi kylän 
vanhoista asuinrakennuksista.

Kerkkoon kyläkuva muodostuu ky-
län mittakaavassa suurikokoisista 
julkisista rakennuksista, vanhoista 
tehdasrakennuksista ja pienistä asuin-
rakennuksista, joiden pihapiireihin 
liittyvät pienehköt talousrakennukset. 
Vehmaat puutarhat ja täysikasvuiset 
pihapuut liittävät vanhan kylän peh-
meästi osaksi maisemaa. Uudisraken-
tamisen myötä kylän reuna-alueille on 
syntynyt rakennusajalleen ominaisia 
tyyppitaloja. Nämä eivät kuitenkaan 
häiritse tai muuta merkittävästi kylän 
vanhan osan miljöötä. Suurin mai-
semallinen muutos asuinrakentami-
sessa on tapahtunut Henttalantien 
varressa Savimäentien ja Runnintien 
välisellä entisellä pellolla, jolle on ra-
kennettu yksikerroksisia asuintaloja. 
Niiden asemointi ja koko poikkeavat 
huomattavasti vanhasta kyläalueesta. Ote Senaatinkartasta vuodelta 1873, 1/21 000. Kyläasutusta on syntynyt jokirantaan, Henttalaan 

ja Jaakkolankallion eteläpuolelle.  Lähde Maanmittaushallitus,  Maanmittaushallituksen historialli-
nen kartta-arkisto (kokoelma),  Senaatin kartasto,  [Porvoo] (IX 33), (www.narc.fi)
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Vähitellen varttuva kasvillisuus liittää 
alueen osaksi Jaakkolankallion selän-
nettä.

Vanha Porvoo ja Porvoonjokilaakso 
muodostavat yhden Suomen kansal-
lismaisemista. Valintaa perustelevassa 
kuvauksessa todetaan: ”Jokilaakson 
maisemalliset arvot perustuvat loivi-
en viljelymaisemien ja kumpuilevien 
moreeniharjateiden reunustamassa 
laaksossa kiemurtelevaan jokeen sekä 
vanhaan rakennus- ja asutuskulttuu-
riin. Vuosisatainen maanviljelyskult-
tuuri on sulautunut laakson luonnon-
piirteiden kanssa tasapainoiseksi ja 
selkeäksi kokonaisuudeksi.” Samat 

Näkymä Lehmustonpolulta kohti jokea. Heinäseipäitä alkoi ilmestyä maisemakuvaan 1900-lu-
vun alkupuolella. Koko maahan ne levisivät toisen maailmansodan jälkeen. Kylän talot ja 

talousrakennukset ovat pieniä. Aidat estivät karjan pääsyn pihoihin, pelloille ja puutarhoihin. 
Sähköpylväät tulivat poikkeuksellisen aikaisin osaksi Kerkkoon kylämaisemaa. Strömsbergin 
voimalaitos rakennettiin 1920-luvulla, minkä jälkeen sähköä saatiin pitäjän pohjoisiin kyliin. 

Kuva Kerkkoon kyläyhdistys ry.

Näkymä Lehmustonpolulta. Kuva Kerkkoon kyläyhdistys ry.

1920-luku 1950-luku 1980-luku 2010-luku

Tyypillisten asuinrakennusten koko Kerkkoon kylässä 1920-luvulta 2010-luvulle.

perusteet nousevat esiin myös pe-
rusteluissa, joilla Porvoonjokilaakso 
on nostettu yhdeksi valtioneuvoston 
vahvistamista valtakunnallisesti ar-
vokkaista maisema-alueista. 

Valtakunnallisesti arvokkaan maise-
ma-alueen säilyminen asettaa haastei-
ta täydennysrakentamiselle. Kaavan 
myötä Kerkkoon kylään osoitettu 
rakennusten määrä on melko suuri 
suhteessa kylän vanhaan rakennus-
kantaan. Tämän vuoksi rakennusta-
paohjeella halutaan vaikuttaa uudisra-
kentamisen materiaaleihin, väreihin, 
mittasuhteisiin ja asettumiseen raken-
nuspaikalle. 
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3.1Yleiset ohjeet

Sekä peruskorjauksessa että uudisra-
kentamisessa on syytä kääntyä päte-
vän suunnittelijan puoleen. Vanhan 
rakennuksen korjauksessa on erityi-
sen tärkeää, että suunnittelija tuntee 
perinteiset rakennustavat ja niiden 
korjausmahdollisuudet. Valmiit 
tyyppitalot sopivat harvoin kylämil-
jööseen. Kartanomaiset uudisraken-
nukset hämärtävät alueen rakennus-
historiaa. Uudisrakentamisessa tulee 
suosia selkeitä, konstailemattomia ra-
kennuksia, jotka soveltuvat vaatimat-
toman tehdastyöläiskylän luonteeseen 
ja jättävät kylän julkiset rakennukset 
ja vanhat maamerkit hallitseviksi. 

Historistisiin piirteisiin nojaavat, te-
ollisesti valmistetut tyyppitalot eivät 
kunnioita vanhan rakennusperinnön 
olemusta, käsityötaidon ja aitojen ma-
teriaalien käyttöä tai vanhojen raken-
nusten merkitystä osana kylämiljöötä. 
Talojen elinkaareen ja estetiikkaan 
voidaan vaikuttaa materiaaleilla, joi-
den tulee olla helposti huollettavissa 
ja korjauskelpoisia. Aidot materiaalit 
vanhenevat kauniisti.

3.2 Vanhojen rakennus-
ten korjaamisesta

Kerkkoon kylässä on säilynyt kes-
kimääräistä enemmän perinteiseen 
rakennustapaan perustuvia pieniko-

koisia rakennuksia. Myös jälleenra-
kennuskauden talot liittyvät hyvin 
vanhaan kylämiljööseen. Niiden pieni 
koko ja yksityiskohtien yksilöllisyys 
liittävät ne paikalliseen rakennuspe-
rinteeseen. Kaikkia kylän vanhoja 
rakennuksia ei ole kaavassa merkitty 
suojeltaviksi, mutta niiden korjaami-
nen purkamisen ja uudisrakentamisen 
sijasta on erittäin tärkeää kylän luon-
teen säilyttämiseksi.

Arvokas tietolähde vanhan korjaajal-
le on Museoviraston verkkosivuilta 
(www.nba.fi) löytyvä korjauskortisto. 
Korteissa on annettu havainnolliset 
ohjeet mm. vanhojen vesikatteiden, 
ikkunoiden ja hirsirungon korjaa-
miseen sekä perinteiseen ulkomaa-
laukseen. Korjaamiseen voi hakea 
avustusta Museovirastolta tai ELY-
keskukselta.

Mikäli rakennuksissa on tehty julkisi-
vuja muuttavia korjauksia, esimerkiksi 
muutettu kuusiruutuisia ikkunoita 
yksiruutuisiksi, on paikallaan tehdä 
palauttava korjaus muutosten tullessa 
ajankohtaisiksi. Ennallistavien toi-
menpiteiden tulee perustua vanhoihin 
valokuviin tai muuhun todennettavis-
sa olevaan tietoon rakennuksen aikai-
semmasta ulkoasusta tai paikallisesta 
rakennustavasta. Jotkut myöhemmin 
tehdyt korjauksetkin voivat olla ra-
kennusperinnön kannalta arvokkaita 

Lisää tietoa vanhan korjaajalle

Museoviraston korjauskortisto
www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennusperinto/
restaurointi/korjauskortit

Rakennusperintö
www.rakennusperintö.fi

Rakennusperinnön ystävät ry
www.tuuma.net

Riksantikvarieämbetet
Materiralguiden http://www.raa.se/hitta-information/materialguiden/

Kirjallisuutta:

Ikkunakirja. Perinteisen puuikkunan kunnostaminen, Juulia Mikkola 
ja Netta Böök, Moreeni 2011

Rakennusapteekin käsikirja - Byggnadsapotekets handbok 3. Anette 
Ringbom,  Rakennusapteekki, Byggnadsapotek Oy Ab, 2009

Talotohtori. Rakentajan pikkujättiläinen, Panu Kaila, WSOY, 1997

Så renoveras torp och gårdar, Ove Hidemark, ICA Bokfärlag

Stora boken om byggnadsvård, Göran Gudmundsson, Bonnier Fakta 
2010

Jälleenrakennusajan pientalo, Åke W. Särkinen, Rakennustieto 2005

Perinnemestarin remonttikirja, Hannu Rinne, WSOY 2009
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kerrostumia. Esimerkiksi pärekat-
tojen päälle tehdyt huopakatot tai 
palapellistä tehdyt, käsin saumatut, 
peltikatot ovat osa arvokasta raken-
nusperintöä. 

Pääsääntöisesti kaiken alkuperäisen 
vanhan korjaaminen on suositeltavaa, 
sillä vanhan osan korvaaminen uu-
della hävittää menneiden sukupolvien 
työtä. Aidon paikallisuuden säilyttä-
miseksi ei riitä korjaaminen, vaan on 
kiinnitettävä huomiota myös siihen 
kuinka korjataan. Vanhojen rakennus-
ten korjaamiseen tulee aina käyttää 
perinteisiä materiaaleja ja rakennus-
tapoja, ei jäljitelmiä. Puu korvataan 
puulla ja kivi kivellä. Ikkunoiden til-
kerakoihin laitetaan pellavarivettä, ei 
polyuretaania. Pieniltä tuntuvilla yksi-
tyiskohdilla, kuten heloilla ja puuosi-
en profiileilla, on pienessä ja käsityön 
leimaamassa rakennuksessa suuri 
merkitys. Käytön aiheuttama kulumi-
nen on arvokkuutta lisäävää patinaa. 
Rautakauppojen tarjoamat, nyky-
rakentamiseen tarkoitetut tuotteet, 
kuten teolliset ovi- ja ikkunamallistot 
tai perinteisestä poikkeavat sadevesi-
varusteet ovat omiaan vähentämään 
rakennuksen historiallista arvoa ja 
viehättävyyttä. Myös karkeaksi sahat-
tu lautapinta entisen hienosahatun tai 
höylätyn rinnalla on tyylirike.

Vanhoissa rakennuksissa puu-alumii-
ni-, muovi- tai vastaavat ikkunan kar-
mi- ja puiterakenteet ovat sopimatto-
mia. Pääsääntöisesti vanhat ikkunat 
kannattaa kunnostaa. Mikäli ikkunat 
joudutaan uusimaan, tulee ikkunan 
ja julkisivun pinnan pysyä samassa 
tasossa. Vanhoihin rakennuksiin saa 
palauttaa entisen ikkunajaon, mikäli 
sitä on myöhemmin muutettu.

Modernit, muovisideaineiset maalit 
on kehitetty nykyrakentamiseen, jos-
sa julkisivulaudoituksen alle tehdään 
tuuletusrako. Vanhassa rakennuksessa 
tällaisen maalin käyttö paitsi näyttää 
sopimattomalta, saattaa myös aiheut-
taa seinärakenteessa kosteusvaurioita. 
Myös uudisrakentamisessa voi hyvin 
käyttää perinteisiä pellavaöljy tai 
keittomaaleja. 

Lautaseinän päälle tehdyt rappaukset 
on lähes aina tehty kalkki-sementti-
laastista ja maalattu kalkki- tai kalkki-
sementtimaalilla. Tällainen karkea 
pinta haihduttaa hyvin kosteutta eikä 
maalityyppiä pidä muuttaa. Rappauk-
sessa olevat vauriot ovat yleensä hy-
vin korjattavissa, mikäli pintaa ei ole 
maalattu lateksimaalilla. Rappauskor-
jausten arviointi ja suunnittelu kan-
nattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi. 

Korjattavissa rakennuksissa tulee 
kiinnittää huomiota vedenpoistojär-

Ikkunat ovat talon silmät!

Sisään lankeava valo piirtää sirot 
puitteet  esiin. Vanhat ikkuna-
puitteet ovat tiheäsyisestä männystä  
valmistettuja, kestäviä ja siroja.

Kunnostettu ikkuna on paitsi 
kaunis, niin myös taloudellinen vai-
toehto. Kunnostettuja puuikkunoita 
on helppo huoltaa ja ylläpitää.

Ikkunoiden kunnostaminen on 
mukavaa puhdetyötä. Kunnostamal-
la vanhoja rakennusosia säilytät ja 
lisäät talosi rakennushistoriallista 
arvoa. 
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jestelmään. Peltikatolle suositellaan 
jalkaränniä räystäskourun sijasta. 
Pyöreäprofiiliset, sinkityt peltikourut 
ja syöksytorvet ovat luontevampi rat-
kaisu kuin muoviset tai tehdaspinnoi-
tetut varusteet.

Niillä tonteilla, joilla rakennusoikeus 
on nykyistä rakennusta suurempi, 
tulisi asukkaiden tilantarpeen niin 
vaatiessa tutkia mahdollisuutta ny-
kyisen rakennuksen hienovaraiseen 
laajentamiseen, esimerkiksi rakennus-
ta korottamalla tai jatkamalla, siten 
ettei rakennus oleellisesti poikkea 
vanhan rakennuksen tyylistä. Poikke-
avan tyylinen taloon kiinteästi liittyvä 
”elintasosiipi” on harvoin esteettisesti 
onnistunut ratkaisu. Hyvä vaihtoehto 
on rakentaa uudisrakennus omilla 
ehdoillaan itsenäiseksi rakennukseksi 
vanhaan pihapiiriin, ja säilyttää ja kor-
jata vanha rakennus sivuasunnoksi, 
työtilaksi, vieras- tai saunatuvaksi tai 
muuksi sopivaksi tilaksi. Pelkkä va-
rastokäyttö on harvoin vanhan asuin-
rakennuksen arvolle sopivaa käyttöä. 
Nykyaikaisista normeista ja joistakin 
käytännöllisyyden vaatimuksista tinki-
vä korjaaja saa palkakseen rakennus-
perintöä ja tunnelmaa, jollaista ei ole 
mahdollista saada aikaan uusin raken-
nusmateriaalein ja -määräyksin.

Vanhaa taloa korjatessa saa poiketa 
tästä rakentamistapaohjeesta, mikäli 
noudatetaan rakennuksen alkuperäi-
siä ratkaisuja. 

3.3 Jälleenrakennuskau-
den talot

Vallitsevaksi pientalotyypiksi muo-
dostui 1940-luvulta alkaen jälleenra-
kennusajan tyyppitalo, ns. rintama-
miestalo. Se perustui lähinnä sotien 
aikana ja niiden jälkeen omatoimira-
kentajille suunniteltuihin tyyppitalo-
piirustuksiin, joilla ratkottiin korkea-
tasoisesti sodanjälkeisen asuttamisen 
ongelmia. Rintamamiestalomalli säilyi 
parinkymmenen vuoden ajan maa-
seudun ja esikaupunkien käytetyimpä-
nä uudisrakennustyyppinä. Rintama-
miestalo on puolitoistakerroksinen, 
puurakenteinen ja harjakattoinen 
omakotitalo. Asuintilat on ryhmitelty 
rakennuksen keskellä olevan savupii-
pun ympärille, siten että alakerrassa 
oli neljä huonetta ja yläkerrassa kaksi 
päätyhuonetta, jotka voitiin rakentaa 
asuinkäyttöön myöhemminkin. Talos-
sa oli usein kellarikerros. Varsinaiset 
peseytymistilat oli tarkoitus rakentaa 
erillisiin piharakennuksiin. Moniin 
taloihin on lisätty jälkikäteen sauna ja 
pesutilat, useimmiten kellariin. Uusi 
rakennustyyppi muutti perinteistä 
kulttuurimaisemaa, mutta pienikokoi-
nen, usein kuistilla ja piharakennuk-
sella varustettu talo juurtui nopeasti 
osaksi maaseudun ja esikaupunkien 
miljöötä.

Kerkkoolainen puutarha 1900-luvun alkupuolelta. Vaatimattoman mökin pihassa 
on useita koristekasveja, mm. ruusuja, liljoja, ukonhattua ja kehäkukkia. Kuva 
Kerkkoon kyläyhdistys ry.

Kerkkoolainen pulpettikattoinen talousrakennus.
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Vaikka rintamamiestalot perustuvat 
tyyppipiirustuksiin, ovat ne kuitenkin 
huomattavan yksilöllisiä sillä raken-
tamisen käsityövaltaisuus rakentajan 
tarpeet, omatoiminen rakentaminen, 
rakennusmateriaalien niukkuus ja saa-
tavuus muokkasivat talojen ilmettä. 
Tyypillisesti rakennuksissa on saha-
tavarasta naulaamalla koottu runko, 
joka on jäykistetty vinolaudoituksella 
tai rakennuslevyllä, esimerkiksi insu-
liitilla. Eristäminen tehtiin sahanpu-
ruilla ja kutterilastulla. Tuulensuojana 
ja tiivisteenä käytettiin tervapaperia ja 
pinkopahvia. Ulkoseinät verhoiltiin 
peiterimalaudoituksella, vaakalaudoi-
tuksella tai toisinaan pinta rapattiin 
puuristikon, kanaverkon tai pullon-
korkkien varaan.

Kerkkoon kylän rakennusten jou-
kossa on säilynyt näitä jälleenra-
kennuskauden taloja. Pienikokoiset 
noppamaiset talot, joihin liittyy myös 
piharakennuksia sopivat hyvin kylän 
talojen joukkoon. Jälleenrakennus-
kauden taloissa olisi syytä noudattaa 
vanhoille rakennuksille annettuja 
korjausohjeita. Herkkyys korjauksia 
tehtäessä ja uudenaikaisten rakennus-
aikaan sopimattomien materiaalien 
välttäminen on suositeltavaa. 

3.4 Rakentaminen

Vanhassa kylämiljöössä pihapiirit 
koostuvat useista rakennuksista. Asu-
misen toimintoja voi edelleen hajaut-
taa piharakennuksiin, jolloin omaa 
pihapiiriä saadaan suojaisammaksi, ja 
uudet rakennukset sopivat paremmin 
kylän mittakaavaan. Erillisiin pihara-
kennuksiin soveltuvia toimintoja ovat 
autotallin lisäksi saunat, kodinhoi-
totilat, puutarhavajat, kasvihuoneet, 
verstaat sekä muut asumiseen liittyvät 
lisätilat. Tällaisia tiloja voi rakentaa 
myös olemassa oleviin ulkorakennuk-
siin. 

Kyläteitä ja peltoja ovat ennen rajan-
neet aidat, jotka suojasivat puutarhoja 
ja peltoja karjalta. Uusiinkin pihoihin 
voidaan rakentaa aitoja. Vanhastaan 

Kerkkoossa on ollut erilaisia puu- ja 
kiviaitoja. Monissa vanhoissa valoku-
vissa näkyy punamullattuja säleaitoja, 
joissa puuriman terävä kärki on maa-
lattu valkoiseksi. Vanhojen kiviaitojen 
taustalla on usein pensasaidanne.

3.5 Talousrakennukset

Kerkkoon kylän miljööseen kuuluvat 
olennaisena osana punaiset, pieni-
kokoiset talousrakennukset, joita 
voi olla pihapiirissä useita. Harjakat-
toiset, pitkät piharakennukset ovat 
toimittaneet pikkulan, puuliiterin tai 
muun varaston virkaa. Myös pieniä 
eläinsuojia on ollut pihoissa. Yksi 
Kerkkoossa esiintyvä ulkorakennus-
tyyppi on matala, pulpettikattoinen 
piharakennus, jossa sisäänkäynnit on 
voitu rakentaa rakennuksen keskellä 

olevaan pieneen syvennykseen. Näis-
sä rakennuksissa voi varastokäytön 
lisäksi olla saunoja.

3.6 Pihat ja puutarhat

Pappiloiden ja koulujen puutarhat 
ovat perinteisesti olleet esimerkkeinä 
seudun talonomistajille pihan järjes-
tämisessä ja hyöty- ja koristekasvien 
viljelyssä. Kerkkoon koulussa vuosina 
1906-1945 toiminut opettaja Aino 
Pietilä vastasi aktiivisesti koulupuu-
tarhan hoidosta. Hänen toimestaan 
taimia on jaettu kylän taloihin. Opet-
taja on myös laatinut pieniä puutarha-
suunnitelmia. 

Pienilläkin pihoilla on ollut runsaas-
ti istutuksia. Tällaisten vanhojen, 
paikallisten perinnekasvikantojen 

Vasemman reunan kuvassa kivipenger, jonka päälle on istutettu syreeniaidanne. Keskellä olevassa kuvassa on huolellisesti rakennettu uusi kivipen-
ger. Oikeassa reunassa olevan kuvan kivipenger on epäonnistunut. Rikkaruohot työntyvät kivien välistä, eikä pihan rajaus muodostu huolitelluksi.
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Valaisimet ja vedenpoistojär-
jestelmät ovat osa rakennuksen 
julkisivua. Niiden tulee sopia 
ympäristöön ja rakennuksen 
mittasuhteisiin.

Maatiaisperennat sopivat vanhan ajan 
pihaan ja kylämiljööseen. Vanhat kannat 
ovat myös kestäviä Suomen ilmastossa.

vaaliminen on arvokasta erityisesti 
vanhojen talojen pihapiirissä. Myös 
uusien talojen pihajärjestelyssä kan-
nattaa nojautua perinteisiin koriste- ja 
hyötykasveihin. Ne ovat kestäviä 
ja niiden lajivalikoima on runsas. 
Pensasaitoihin sopivia lajeja ovat 
esimerkiksi piha-, puisto-, ja unkarin-
syreeni, juhannusruusu, mökinruusu, 
suviruusu, papulanruusu, neidon-
ruusu, neuvoksenruusu, pihajasmike, 
lumimarja, siperianhernepensas, 
viitapihlaja-angervo ja aitaorapihlaja. 
Kuusiaita voi leikattuna olla paikal-
laan, mutta hoitamattomana se ei 
sovi kyläympäristöön. Tuijien, vuori-
mäntyjen, terijoensalavien tai muiden 
muodoltaan ja väriltään suomalaises-
ta kulttuuriympäristöstä poikkeavien 
kasvilajien käyttö ei ole suositeltavaa. 
Tiiviillä kyläalueella tulee myös huo-

mioida pihapuiden koko ja vaikutus 
naapurin pihaan ja risteysten näkymä-
alueisiin. 

Uusien rakennusten pihat tulee suun-
nitella ja istuttaa siten, että ne liittyvät 
osaksi maisemaa. Laakson reunoilla 
tämä on erityisen tärkeää, jotta raken-
nettu vyöhyke liittyy pehmeästi osaksi 
peltomaisemaa ja taustan metsää. 

Tiiviillä kyläalueella ulkovalaistus on 
perinteisesti tehty rakennusten seiniin 
kiinnitettävillä valaisimilla. Erilliset 
pihavalaisimet tai kirkkaat valonheit-
täjät soveltuvat huonosti kylätunnel-
maan. 

Metsäisillä tonteilla tulee pyrkiä puus-
ton säilyttämiseen. Säilytettävät puut 
tulee suojata rakentamisen aikana 
mahdollisimman hyvin. Rakennusta 
ja pihajärjestelyjä tehtäessä on huo-
mioitava, etteivät puut pidä juuristo-
alueelle kasatusta täyttömaasta.
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Lautaverhoiltujen talojen värimallit Tikkurilan Vanhan ajan värit -värikartasta. Myös muiden val-
mistajien vastaavia värejä voi käyttää yhtä hyvin. Korosteväreinä voi käyttää myös valkoista ja vaaleaa 
harmaata sekä esitettyjen värien tummempia sävyjä. Kirkkaita värejä, kuten sinistä, vihreää ja punaista 
ei tule käyttää korosteväreinäkään. Nurkkalautoja ei saa korostaa talon pääväristä poikkeavalla värillä 
tai värisävyllä. Lautaverhoillut talot voi maalata myös puna- tai keltamullan sävyisellä keittomaalilla, joka 
on perinteinen, aikaa kestävä ja myös taloudellinen ratkaisu. Vanhoissa rakennuksissa voi käyttää myös 
talon alkuperäistä tai nykyistä väriä.

Keltamullan eri sävyjä

Punamullan eri sävyjä

Tervamaalin eri sävyjä. 
Tervamaali on läpikuultavaa.

Kaikkien värisävyjen 
vastaavuus on tarkistettava 
painetusta värikartasta. 
Tämä värikartta ei ole tu-
lostusteknisistä syistä täysin 
todellisuutta vastaava.

1634-Y19R2040-Y20R 1020-Y20R 1005-Y20R

2020-Y30R1020-Y40R 2010-Y30R 1010-Y30R

2010-Y70R

1010-Y60R 3010-G70Y

2010-Y20R 1010-Y20R 1005-Y20R

2010-Y 2005-G70Y

4 Rakennustapaohjeen  
määräykset

4.1 Suojeltavat rakennukset 
ja vanhojen rakennusten 
korjaus

Mikäli suojelluissa rakennuksissa on ai-
emmin tehty niiden rakennushistoriallista 
arvoa heikentäviä korjauksia, tulee ra-
kennukset palauttaa entiselleen seuraava 
korjauksen yhteydessä.

Jälleenrakennuskauden tai sitä uudem-
pia taloja ei saa vanhentaa esimerkiksi 
vaihtamalla niihin sopimattomia raken-
nusosia, kuten pieniruutuisia ikkunoita., 
mikäli tällaisia ei todennettavasti ole ra-
kennuksessa alun perin ollut.

Ikkunoiden puitejaon tulee olla aidosti 
lasipintaa jakava, ei lasin päälle liitettävä 
erillinen ristikko.

Mikäli suojeltava rakennus tuhoutuu, tu-
lee uudisrakentamisen lähtökohtana olla 
asemakaavan osoittama tilanne.

Suojelluissa asuin- ja talousrakennuksissa 
ikkunoiden karmien ja puitteiden tulee 
olla puiset. 

Maalatessa tulee käyttää perinteisiä värejä 
ja maalityyppejä, kuten puupinnoilla pel-
lavaöljymaalia tai keittomaalia ja rappaus-
pinnoilla kalkkimaalia.

Katemateriaaliksi sopivat savitiili, punai-
nen ja musta betonitiili, kone- tai käsin-
saumattu pelti sekä musta sileäsaumainen 
huopa tai kolmiorimahuopa. Peltikatolle 
suositellaan jalkaränniä räystäskourun 
sijasta. 

Rapatuissa taloissa tulee säilyttää rap-
paus. Mikäli rappaus uusitaan, sen pin-
tastruktuuri tulee tehdä vanhan kaltaise-
na. 

Vanhaa taloa korjatessa saa poiketa 
tästä rakentamistapaohjeesta, mikäli 
noudatetaan rakennuksen alkuperäi-
siä ratkaisuja. 

4.2 Asuinrakennukset

Asuinrakennusten tulee olla muodoltaan 
selkeitä. Pohjapinta-alaltaan yli 50 m2 
uudisrakennusten runkosyvyys saa kort-
telialueella A/S olla enintään seitsemän 
metriä. Muissa kortteleissa runkosyvyys 
saa olla enintään kahdeksan metriä. Eril-
lisiä erkkereitä ei saa tehdä vaan runkoa 
on porrastettava koko rakennuksen 
korkeudelta. Porrastuksen tulee olla vä-
hintään kahden metrin mittainen. Porras-
tuksen kohdalle ei saa sijoittaa parveketta 
tai muuta rakennetta, joka epäselkeyttää 
rakennuksen massan jäsentelyä.

Rakennuksessa kiinni oleva autotalli voi 
olla muuta rakennusta matalampi, sa-
moin sisäänkäyntikuisti. Rakennuksessa 
kiinni olevan autotallin kattoa voi hyö-
dyntää terassina kortteleissa 7522, 7523, 
7515 ja 7516.

Julkisivumateriaaleina voidaan käyttää 
vaaka- tai pystysuuntaista laudoitusta. 
Laudoituksen suunnan tulee olla yhden-
mukainen koko rakennuksen osalla eikä 
siihen saa liittyä katkaisevia listoja.

Koristeltuja listoituksia, ikkunoiden 
vuorilautoja, pilareita, pilastereita tai 
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Säleaita sopii hyvin vanhaan kylämiljööseen. Aita on rakennettava siten, että se noudattelee maastonmuotoja 
eikä porrastu. Aita voi myös kauniisti väistää puita ja kiviä. Aidan enimmäiskorkeus maasta mitattuna 
saa olla 1200 mm. Puuaidat tulee maalata punaisella keittomaalilla.

Vasemmassa 
kuvassa laudoitta-
maton lyhytnurk-

kainen hirsitalo ja 
oikeassa pit-

känurkkainen.

pylväitä ei hyväksytä. Hirsirunkoisten 
rakennusten tulee olla lyhytnurkkaisia ja 
lautaverhoiltuja. Talot voivat olla öljy-
maalilla tai keittomaalilla maalattuja vä-
rikartassa osoitettujen värien mukaisesti. 
Kortteleissa 7522, 7523, 7515 ja 7516 
myös mustalla tai ruskealla tervamaalilla 
maalattuja. Nurkkalautoja ei saa korostaa 
talon pääväristä poikkeavalla värillä tai 
värisävyllä.

Sokkelin tulee olla luonnonkiveä, rapat-
tua harkkoa tai puhtaaksivalettua beto-
nia. Kiviverhoiltua sokkelia ei hyväksytä. 
Rinneratkaisuissa lautaverhouksen tulee 
rinteessä seurata sen kaltevuutta ja rin-
teen alapuolella ulottua lähelle maanta-
soa. Koko kerroksen korkuista sokkelia 
ei hyväksytä. 

Ikkunoiden tulee olla yksiaukkoisia tai 
ikkunajakojen tulee olla pystysuuntaisia. 
Pieniruutuisia ikkunoita tai ikkunoiden 
päälle lisättäviä erillisiä, listoilla tehtäviä, 
ruudukoita ei hyväksytä. Jotta uudet ra-
kennukset liittyisivät osaksi kylän vanhaa 

rakennusperinnettä, tulisi puisia ikku-
noiden karmi- ja puiterakenteita suosia 
myös uudisrakentamisessa.

Rakennusten tulee olla harjakattoisia. 
Kortteleissa 7522, 7523, 7515 ja 7516 
rakennuksilla voi olla myös pulpettikatto 
tai kaksipuoleinen pulpettikatto. Kyläku-
vaan sopimattomia kattomuotoja, kuten 
tasakattoa, aumakattoa ja mansardikattoa 
ei hyväksytä. Kattoikkunoita, kattolyhty-
jä, torneja tai muita kattomuotoa rikko-
via ulokkeita ei hyväksytä. Asuinraken-
nuksen, jonka kerrosluku on I tai Iu2/3, 
kattokaltevuuden tulee olla 1:2 – 1:1,5. 
Asuinrakennuksen, jonka kerrosluku on 
II tai ¾ k I, kattokaltevuuden tulee olla 
1:2,5 - 1:4. Kattomateriaalina voidaan 
käyttää punatiiltä, mustaa tai punaista 
betonitiiltä, mustaksi maalattavaa kone-
saumattua peltiä, kolmiorimahuopaa tai 
mustaa, sileää huopakattoa. Myös viher-
katto hyväksytään. Tiilikuvioitu profiili-
pelti tai palahuopa ei ole hyväksyttäviä. 
Räystäiden alapintoja ei saa laudoittaa 
umpinaisiksi. Peltikatolle suositellaan jal-
karänniä räystäskourun sijasta. Puolipyö-
reät sinkityt peltikourut ja syöksytorvet 

ovat luontevampi ratkaisu kuin muoviset 
tai tehdaspinnoitetut varusteet.

4.3 Talousrakennukset

Uusien talousrakennusten tulee olla 
vanhaan tapaan pitkänomaisia. Pieniin, 
alle 30m2 talousrakennuksiin voi tehdä 
pulpettikaton. Pulpettikattoisen raken-
nuksen runkosyvyys ei saa ylittää 4,5 
metriä. Sitä suuremmat tehdään pitkän-
omaisina ja harjakattoisina. Harjakattoi-
sen talousrakennuksen kattokaltevuuden 
tulee olla väliltä 1:2,5 – 1:3. Pulpettikat-
toisen talousrakennuksen kattokaltevuu-
den tulee olla välillä 1:5 - 1:8. Pitkän-
omaisen talousrakennuksen runkosyvyys 
saa olla enintään 6 metriä. Rakennuksen 
lyhyen ja pitkän sivun suhde tulee olla 
6/8 tai sitä vähemmän.

Talousrakennuksen julkisivun ja räystään 
leikkauspiste saa olla enintään 3,5 metriä 
maanpinnasta. Rinnetonteilla maastoon 
sovittaminen ja siitä seuraava räystään 
ja seinän leikkauspinnan korkeus maan-
pinnasta tulee tutkia tapauskohtaisesti. 
Talousrakennus ei näissäkään tapauksissa 

saa nousta yksikerroksista päärakennusta 
korkeammaksi. Talousrakennusten räys-
täiden tulee olla avonaisia ja ilmeeltään 
keveitä. Ulkorakennuksen seinäpintojen 
on oltava umpinaisia ja laudoitettuja, ei 
rimalla verhoiltuja katoksia. Laudoitus 
tehdään peiterimalaudoituksena tai sileä-
nä laudoituksena ilman rimaa. Lomalau-
doitusta ei hyväksytä. Ulkorakennuksien 
tulee olla lyhytnurkkaisia ja keittomaalilla 
punaisiksi maalattuja. Mustaa tai ruskeaa 
tervamaalia voi käyttää kortteleissa 7522, 
7523, 7515 ja 7516. Näissä kortteleissa 
talousrakennuksen liittyessä pääraken-
nukseen voidaan käyttää myös pääraken-
nuksen väriä. Nurkkalautoja ei korosteta 
valkoisella. 

Ikkuna-aukkojen ala saa olla enintään 15 
% lattiapinta-alasta. 

Sokkelin tulee olla luonnonkiveä, rapat-
tua harkkoa tai puhtaaksivalettua beto-
nia. Kiviverhoiltua sokkelia ei hyväksytä.

Kattomateriaalina voi käyttää mustaa, 
sileää huopaa, kolmiorimahuopaa tai 
konesaumattua peltiä. Tiilikuvioitu pro-
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Lisää tietoa vanhoista maisemista, 
pihoista ja kasveista

Rakennusperintö
www.rakennusperinto.fi

Ympäristöministeriö
www.ymparisto.fi

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry
www.maatiainen.fi
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fiilipelti ei ole hyväksyttävä. Peltikatolle 
vedenpoistojärjestelmäksi suositellaan 
jalkaränniä räystäskourun sijasta. Pyö-
reäprofiiliset, sinkityt peltikourut ja syök-
sytorvet ovat luontevampi ratkaisu kuin 
muoviset tai tehdaspinnoitetut varusteet. 

Pientenkin rakennusten, kuten leikki-
mökkien, kasvihuoneiden tai tilapäisten 
katosten luvanvaraisuus asemakaava-
alueella tulee aina tarkastaa rakennus-
valvonnasta. Myös niiden osalta on 
huomioitava materiaalien soveltuvuus 
kylämiljööseen ja rakennelmien mahdol-
linen näkyminen naapuriin. Muoviset ka-
tokset ovat harvoin esteettisesti kestäviä.

4.4 Pihat

Maan pinnan korkeutta ei saa muokata 
kahta metriä kauempana rakennuksesta. 
Perustusta varten mahdollisesti tehtävä 
soratäyttö tulee maisemoida, eikä se saa 
muodostaa luonnottoman näköistä pat-
jaa rakennuksen alle. Kaltevilla tonteilla 
voi maastoa pengertää korkeintaan 80 
cm korkeilla tukimuureilla. Suuria maan-
pinnan muotojen muutoksia on kuiten-
kin syytä välttää.

Uudet ja uudistettavat aidat tulee raken-
taa luonnonkivestä tai puusta. Luon-
nonkivistä kootun aidan kivet ladotaan 
kiilakivien avulla ilman laastia

Umpinaisia, kaupunkirakenteeseen kuu-
luvia lauta-aitoja ei saa rakentaa. Kapea 
säleaita antaa kevyen vaikutelman. Sälei-
den välistä rytmiä tai kärjen muotoa voi 
muuttaa. Rinteessä aidan tulee kulkea 
perinteiseen tapaan rinteen suuntaisesti, 
ei porrastuen. Aidan enimmäiskorkeus 

saa olla 120 cm maasta mitattuna. Puuai-
ta tulee maalata punaisella keittomaalilla. 
Metallisia tai muovisia aitoja ei hyväksy-
tä. Istutettavia pensasaitoja voi käyttää. 
Pensasaidan voi yhdistää puuaitaan, siten 
että pensasaita istutetaan pihan puolel-
le. Pensasaidoissa tulee suosia vanhoja, 
kylämiljööseen sopivia, puutarhakasveja. 
Mikäli tontilla pidettävien eläinten takia 
verkkoaita on tarpeellinen, se tulee tehdä 
puuaidan tai pensasaidan sisäpuolelle. 
Aita tai istutukset eivät saa aiheuttaa nä-
kymäestettä risteysalueelle.

Uusien rakennusten pihat tulee suun-
nitella ja istuttaa siten, että ne liittyvät 
osaksi maisemaa. 

Terasseja ei saa rakentaa siten, että niiden 
pinta kohoaa pihamaan yläpuolelle. Ta-
lojen kylkiin kiinnittyviä terasseja ei saa 
rakentaa silloin, kun tontti sijaitsee mai-
seman tai kyläkuvan kannalta arvokkailla 
alueilla, joita ovat korttelit 7500, 7502, 
7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 
7509, 7510, 7511, 7512, 7513,7518, 7519 
ja 7526. Oleskelupaikat tulee tehdä siten, 
että ne liittyvät pihan pintaan. Sora, mu-
kulakivi, puupöllit tai liuskekivi sopivat 
parhaiten pinnoitteiksi pihakäytäville ja 
oleskelupaikoille. Betonikiveys, asfaltti, 
noppakivet tai vastaavat eivät ole hyväk-
syttäviä pihapinnoitteita. 

Korttelissa 7500 ja 7502 olevilla tonteilla, 
joilla asemakaavassa on kt-merkintä, tu-
lee maisemallisista syistä istuttaa kasvitar-
ha. Kasvitarhan saa suunnitella vapaasti, 
mutta jokaisella tontilla tulee kt-alueella 
olla vähintään kolme hedelmäpuuta. 
Myös koristeomenapuut tai muut kukki-

vat pikkupuut ovat mahdollisia. Suuriko-
koisia havu- tai lehtipuita ei saa istuttaa 
kt-merkinnän alaiselle alueelle. Kasvi-

tarhan hedelmäpuuistutukset tulee esittää 
rakennusluvan pihasuunnitelmassa.
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5 Korttelisuunnitelmat  kortteleihin 7500 ja 7522



KERKKOO      LIITE 14 02092013 
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
VIRALLINEN KUULEMINEN  15.8.-14.9.2012 
 
LAUSUNTO, MRA 28 § KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTON VASTINE LAUSUN-

NON JOHDOSTA JA VAIKUTUS ASEMAKAAVAEHDOTUK-
SEN SISÄLTÖÖN 

Uudenmaan ELY –keskus 
Asemakaavassa on otettu esimerkillisesti huomioon 
rakennetun kulttuuriympäristön arvot sekä sekä uu-
disrakentamisen että vanhojen rakennusten ja suo-
jelu osalta. Perusteellisesti laaditut rakentamistapa-
ohjeet täydentävät kaavan tavoitteiden saavuttamis-
ta. 
Kerkkoon asemakaavan ei voida (MRL 83.4§) osoit-
taa maantien alueita, vaam maantiealueita koskevat 
asemakaavamerkinnät ja määräykset on poistettava 
asemakaavasta. Havainnekuvissa Kerkkoontielle 
osoitetut jalankulku- ja pyörätiet eivät ole Uuden-
maan ELY –keskuksen ohjelmissa. 
Kerkkoon pohjavesialueella maalämpökaivot ulottui-
sivat maaperään hyvin syvään, jolloin mahdollisessa 
vuototapauksessa lämpöjärjestelmän nesteet saat-
taisivat virrata vedenottamolle. Tämän johdosta 
maanlämpökaivojen ehdollista kaavamääräystä tulisi 
muuttaa seuraavalla tavalla: Maalämpökaivojen 
rakentaminen pohjavesialueella on kielletty.   

Vastine: 
Kerkkoontien risteysalue (mt:iet 1601/11787), on 
mahdollista osoittaa katualueena asemakaavassa. 
Risteyksestä alkaa kaupungin katualueeksi siirtyvä 
Kerkkoontie. Risteysalueen järjestelyistä ja toteutuk-
sesta sekä kunnossapidosta sovitaan erikseen Uu-
denmaan ELY:n kanssa. Maalämpökaivojen raken-
tamiseen liittyvää kaavamääräystä on mahdollista 
tiukentaa ehdotettuun muotoon. 
 
Muutokset asemakaavaehdotukseen: 
Kerkkoontien ja Henttalantien risteysalue on osoitet-
tu katualueena. Maalämpökaivojen ehdollinen kaa-
vamääräys muutetaan muotoon: Maalämpökaivojen 
rakentaminen on kielletty pv-1 alueella.   
 

Museovirasto 
On aikaisemmin ilmoittanut, ettei kaavalla ole arkeo-
logisen kulttuuriperinnön osalta huomioitavaa. Tuol-
loin ei kuitenkaan ollut käytössä aluetta kuvaavia 
vuosien 1652 ja 1697 karttoja, eikä suunnittelualu-
een arkeologista kulttuuriperintöä ole tarkasteltu 
yksityiskohtaisesti niiden pohjalta. Näin ollen kaavoi-
tus liittyy laajempaan asiaan, jonka Museovirasto 
haluaa tuoda tässä yhteydessä esille. 
Museovirasto esittää vielä harkittavaksi historiallisen 
ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointia Kerk-
koon asemakaava-alueella. 

Vastine: 
Porvoon kaupunki ei käynnistä, aikaisempaan Mu-
seoviraston lausuntoon viitaten, enää suunnittelun 
tässä vaiheessa historiallisen ajan kiinteiden mui-
naisjäännösten inventointia kaava-alueella. Tulevien 
kaava-alueiden osalta laadittavista inventoinneista 
päätetään erikseen. Mikäli alueelta löytyisi rakenta-
misen yhteydessä historiallisen ajan muinaisjään-
nöksiä, säätelee rakentajaa ja maanomistajaa Mui-
naismuistolaki (295/1963) 
 
Muutokset asemakaavaehdotukseen: 
- 

Porvoon museo 
Luonnosvaiheessa annettu lausunto on otettu huo-
mioon kaavaehdotuksessa, eikä Porvoon museolla 
ole kaavaehdotukseen huomauttamista. Lisäksi 
museo tervehti ilolla kaavan ohessa olevaa yksityis-
kohtaista ja huolellisesti laadittua rakennustapaoh-
jeistusta. 

Vastine: 
Merkittiin tiedoksi. 
 
 
Muutokset asemakaava-asiakirjoihin: 
- 

Porvoon Vesi 
Rallitien katualueen osalta yksityiset johdot siirtyvät 
Porvoon veden omistukseen. K7516 varattu ET –
alue tulee laajentaa nykyisestä ( noin 72 m²:stä noin 
150 k-m²:iin. 
Seuraavat johtorasitteet tulee täydentää kaavaan:   

- K7510 tontit 1 ja 2  
- K7502 tontit 3 ja 5 
- K7512 tontti 9 
- K7519 tontti 4, mikäli tontti jaetaan kahdek-

si. 
Vastaavasti johtorasite K7504 tonttien 4 ja 5 alueella 
voidaan poistaa 
Kaavakartalla osoitettu merkintätapa ei täsmää kaa-
vamääräyksissä esitetyn merkinnän kanssa. 

Vastine: 
Puuttuvat rasitteet täydennetään kaavaehdotukseen, 
merkintä tarkistetaan ja ET alueen koko tarkistetaan. 
Jätetään K7504T 4 ja 5 oleva rasite.  Tonteilla on 
sama maanomistaja ja tarpeeton rasite tonttijohdoille 
voidaan jättää perustamatta. 
 
Muutokset asemakaava-asiakirjoihin: 
Johtoa varten osoitetut alueen osat on täydennetty 
lausunnon mukaisesti. ET alue on tarkistettu ja sen 
suuruus on noin 150 m². Maanalaisen johdon mer-
kintä on tarkistettu. 
 
 

Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos 
Ei huomauttamista 

Vastine: 
Merkittiin tiedoksi. 
Muutokset asemakaava-asiakirjoihin: 
- 



Kerkkoon nuorisoseura / Heli Pelkonen 
Ei huomautettavaa. 

Vastine: 
Merkittiin tiedoksi. 
 
Muutokset asemakaava-asiakirjoihin: 
- 

Kerkkoon kyläyhdistys 
Kyläyhdistys katsoo, että Kerkkoontien katualueen 
mitoitus perustuu vanhentuneeseen Tielaitoksen 
mitoitukseen. Tielaitoksen vanha mitoitus ja kaavas-
sa suunnitellut kevyen liikenteen väylät eivät ole 
ajanmukaisia eivätkä päteviä tällä kaava-alueella. 
Mitoitus tulee tutkia uudestaan nyt kun Kerkkoontie 
siirtyy kaduksi.  
 
Tällä hetkellä Kerkkoontiellä ajoliikenteen ja jalan-
kulkijoiden käytettävissä olevaa tilaa kaventavat 
toisella puolen tietä leveäkasvuinen pensasaita ja 
toisella puolella korkea piennar. Pensasaitaa leik-
kaamalla ja piennarta pois kuorimalla voidaan liiken-
teen käytössä olevaa katualuetta leventää riittävästi 
nykyisellä tiealueella. Ulkokaarteeseen voidaan ra-
kentaa kapea jalkakäytävä ja ylämäkeen ajavalle 
voidaan antaa etuajo-oikeus tien kapeimmassa koh-
dassa, jotta talvella liukkaalla kelillä bussin ei tarvit-
se pysähtyä keskellä ylämäkeä, jos toinen ajoneuvo 
tulee vastaan. Lisäksi tälle välille voidaan ajonopeus 
rajoittaa 30 km/h ja raittien kohdille voidaan rakentaa 
hidasteita.  
 
Kaavan periaatteena on kylämiljöön ja vanhan ra-
kennuskannan säilyttäminen. Kuitenkin kaavaehdo-
tuksessa on kadun levennyksen vuoksi purettava 
osa ulkorakennusta, joka on muilta osin merkitty 
suojeltavaksi.  
 
Edellä mainittujen seikkojen vuoksi kyläyhdistys 
katsoo, että Kerkkoontien katualue on mitoitettu 
väärin ja se tulee korjata ennen hyväksymistä siten, 
että katualue on kapeampi ainakin  Ralliraitin ja 
Lehmustonpolun välillä.  

 

 

 

Vastine: 
Kerkkoontien katualueen mitoitus ei perustu tiehal-
linnon vanhentuneeseen standardiin. Tielaitoksen 
kanssa yhteistyössä suunnitellusta ratkaisusta on 
luovuttu jo vuoden 2010 kaavaluonnosta valmistet-
taessa. Porvoon kuntatekniikka tutki Kerkkoontien 
kevyenliikenteen ratkaisut kaavaluonnokseen 2010 
ja muutamin tarkennuksin kaavaehdotukseen 2012 
katumaisena ratkaisuna. Tavoitteena oli liikennetur-
vallisuuden kannalta hyvä ratkaisu, jossa Kerkkoo-
ontien kevyenliikenteenväylä olisi jatkunut yhtenäi-
senä koko kaava-alueella. Kevyenliikenteenväylä oli 
suunniteltu 2 metriä leveänä, paikoitellen 1,5 metriä 
leveänä. Lähtökohtana on ollut, että kevyenliiken-
teenväylästä tulee yhtenäinen. Jos kevyen liikenteen 
väylään tulee useita epäjatkuvuuskohtia tai heikko 
standardi, ei koko kevyenliikenteen ratkaisua ole 
mielekästä rakentaa.  
 
Katualueiden suunnittelua on syksyllä 2012 jatkettu 
kartoittamalla Kerkkoontiestä maastomalli, jonka 
pohjalta katualueen leveys on tarkistettu kautta lin-
jan. Kerkkoontien minimitilavaraus on tutkittu uudel-
leen tarkentuneilla tiedoilla. Kerkkoon katualueen 
tilavarauksen kaventaminen edellyttää paikoitellen 
erityisjärjestelyitä, mutta on toteutettavissa.  
 
Tarkistetussa asemakaavaehdotuksessa tilavaraus 
on tutkittu niin, että Kerkkoontien kevyenliikenteen-
väylään tulee yksi epäjatkuvuuskohta. Kevyenliiken-
teenväylää ei ole mahdollista toteuttaa tarkistetussa 
tilavarauksessa välillä Ralliraitti-Savimäentie. Lisäksi 
linja-autojen pysähtyminen on tarkistettu tapahtu-
maan ajoradalla, jolloin linja-autopysäkit eivät tar-
peettomasti levitä katualuetta. Lehmustonpolulta on 
liikenneturvallisuussyistä osoitettu kapea tilavaraus 
jalkakäytävää varten linja-autopysäkille. Kerkkoon-
tien katualuevarausta voidaan kaventaa mm. Ralli-
raitin ja Lehmustonpolun välisellä osuudella sekä 
Kropsantien liittymän jälkeen.Tontilla K7509T1 oleva 
talousrakennus voi säilyä, mutta tontin yleiselle tie-
alueelle rakentaman aidan kohtalo ratkeaa katu-
suunnittelun yhteydessä. 
 
Kouluun etelästä suuntautuva kevyenliikenne ohja-
taan Ralliraitin kautta Savimäentille. Välillä Savimä-
entie- Lehmustonpolku Kerkkoontien tilavaraus 
mahdollistaa noin 1,5 leveän jalkakäytävän, jonka 
katsotaan olevan tarpeen linja-autopysäkin saavut-
tamiseksi. Muilta osin kevyenliikenteenväylä on 
mahdollista toteuttaa 2m leveänä ja yhtenäisenä.  
 
 
Muutokset asemakaavaehdotukseen: 
Kerkkoontien katualuevaraus on kavennettu noin 1,9 
-4,3 metriä kriittisistä kohdin mm. tonttien K7508T1, 
K7509T1, K7511T2 ja K7519T1 kohdalla.  
 
 
 
 
 



MUISTUTUS, MRA 27 § KUNNAN PERUSTELTU KANNANOTTO, MRL 65 
§, JA MUISTUTUKSEN VAIKUTUS ASEMAKAA-
VA-EHDOTUKSEN SISÄLTÖÖN 

4. Kristiina  Martimo 7:126, 22:1 
Vaatii että Savimäentie 5 ja sen pohjoispuolella ole-
van suunnitellun puisto-osan (VL) välinen raja on 
vedettävä suoraksi liitteen esittämällä tavalla. 
Vaatii, että naapurin tontille osoitettu uusi rakennus-
oikeus poistetaan kaavaehdotuksesta ja säilytetään 
suojelualuekohteen (ATY/s)  nykyinen rauhallinen ja 
tasapainoinen ilme. 
 

Vastine: 
Korttelin K7503 tontin 2 ja 3 ja VL -alueen rajaan on 
mahdollista tarkistaa tämän muistutuksen  ja muistu-
tuksessa 5 esitettyjen periaatteiden mukaisesti ilman 
että Jaakkolankallion edustavuus kärsii. Puistoyhte-
ys Jaakkolankalliolta  Jaakkolanpolkuun  edellyttää 
portaiden rakentamista. Tehty tarkistus ei muuta 
tältä osin tilannetta. 
Naapuritontilta on sijainnut 1950 -luvulla rakennettu 
suksitehtaan tehdasrakennus. Siitä on purettu 2/3 
osaa (noin 700 k-m²:ä)pois ja jäljellä oleva osa on 
muutettu asunnoksi. Asemakaavassa on osoitettu 
mahdollisuus täydentää vanhaa suksitehtaan piha-
piiriä 250 k-m² suuruisella rakennuksella, joka sijoit-
tuu puretun tehdasrakennuksen kohdalle. Raken-
nusmassaa oli pienennetty jo ehdotusta valmistelta-
essa luonnoksessa olleesta 400 k-m² ehdotuksen 
250 k-m²:iin. Asemakaavaehdotuksessa osoitettu 
uudisrakennuksen rakennusmassa täydentää luon-
tevasti vanhaa pihapiiriä eikä riko vanhaa miljöötä. 
Pihapiirin rakennuskanta edustaa jo nyt eri aikakau-
sia ja uudisrakennus on jatkumoa alueen kehittämi-
selle. Uudisrakennuksen rakennusalaa ei ole syytä 
jättää pois. 
 
Muutokset asemakaavaehdotukseen: 
Korttelin 7503 ja Jaakkolankallion VL-alueen rajaa 
on tarkistettu oikaisemalla se esitetysti. Muutos VL-
alueen pinta-alassa on noin 915 m². 
 

5a, 5b. Mirsa ja Vesa-Petri Kaartinen 7:123, 22:0 
- Vaativat että puiston raja tarkistetaan, niin että raja 
suoristetaan ja Rallitien kohdalla siirretään 10-15 
metriä pohjoisemmaksi. 
- Toivovat alueen mittauttamista omaksi tontiksi. 
- Vaativat Kerkkoon Seniori Kiinteistö Oy:n hallinta-
alueelle, että kerrosmäärää madalletaan ja paikka 
tarkistetaan lähemmäksi metsänreunaa, tai kaava-
ehdotuksesta poistetaan vanhan miljöön rikkova 
uudisrakennus.  Vaativat lisäksi, että otetaan huomi-
oon nykyinen rauhallinen, viehättävä ja yhtenäinen 
ilme. 
- Täydennys aikaisemmin jätettyyn muistutukseen 
(19.3.2013). Uudistavat täydennyksessä toiveen, 
että heidän hallinnonjakosopimuksella hallittu alue 
osoitetaan itsenäiseksi tontiksi. 

Vastine: 
Tontin K7503 tonttien 2 ja 3 ja VL -alueen rajaa on 
mahdollista tarkistaa tämän muistutuksen  ja muistu-
tuksessa 4 esitettyjen periaatteiden mukaisesti ilman 
että Jaakkolankallion viheralueen edustavuus kärsii. 
Puistoyhteys Jaakkolankalliolta  Jaakkolanpolkuun  
edellyttää portaiden rakentamista. Tehty tarkistus ei 
muuta tältä osin tilannetta. 
Tontilla on sijainnut 1950 -luvulla rakennettu suksi-
tehtaan tehdasrakennus. Siitä on purettu 2/3 osaa 
(noin 700 k-m²:ä)pois ja jäljellä oleva osa on muutet-
tu asunnoksi. Asemakaavassa on osoitettu mahdol-
lisuus täydentää vanhaa suksitehtaan pihapiiriä 250 
k-m² suuruisella rakennuksella, joka sijoittuu puretun 
tehdasrakennuksen kohdalle. Rakennusmassaa oli 
pienennetty jo ehdotusta valmisteltaessa luonnok-
sessa olleesta 400 k-m² ehdotuksen 250 k-m²:iin. 
Asemakaavaehdotuksessa osoitettu uudisrakennuk-
sen rakennusmassa täydentää luontevasti vanhaa 
pihapiiriä eikä riko vanhaa miljöötä. Pihapiirin raken-
nuskanta edustaa jo nyt eri aikakausia ja uudisra-
kennus on jatkumoa alueen kehittämiselle. Uudisra-
kennuksen rakennusalaa ei ole syytä jättää pois. 
Pihapiiri muodostuu I1/2 – II kerroksisista rakennuk-
sista, joten täydentävä rakennus istuu tontille parhai-
ten II –kerroksisena, myöskään rakennusta ei ole 
syytä siirtää sivummalle vanhan pihapiirin sommi-
telmasta. 
 
Kiinteistön 22:0 (K7503T3) hallinnanjakosopimuksen 
rajojen yksityiskohdista on ollut epätietoisuutta Kaar-
tisten ja Kerkkoon Seniorikiinteistöt Oy hallinta-
alueiden osalta. Kaupunki varasi kaikille kiinteistön 
22:0 osaomistajille mahdollisuuden esittää yhteinen 



näkemys hallinnanjakosopimuksen rajoista. Kaarti-
nen ja Kerkkoon Seniorikiinteistö Oy esittivät  
30.8.2013 yksimielisen toiveen keskinäisestä rajas-
taan. Muilla osaomistajilla ei ollut tarkennustoiveita.  
Koska alkuperäinen yhtenäinen pihapiiri tontilla on jo 
istutusten ja rakenteiden myötä hävinnyt, voidaan 
tonttijako tässä tapauksessa esittää toteutuneiden 
omistussuhteiden mukaisena.  
  
Muutokset kaavaehdotukseen: 
Korttelin 7503 ja Jaakkolankallion VL-alueen rajaa 
on tarkistettu oikaisemalla se esitetysti. Muutos VL-
alueen pinta-alassa on noin 915 m². 
Korttelin 7505 tontin 3 alueella on osoitettu neljä 
tonttia (nrot 3-6). 
 
 
 
 
 
 

6a. Ilona Tiula 22:0 
1. Vastustaa ensisijaisesti maankäyttömaksun mää-
räämistä kokonaisuudessaan ja 
2. Toissijaisesti paljoksuu kaavoitusmaksua ja vaatii 
sen määrän tuntuvaa alentamista. ( esittää muistu-
tuksessaan laajasti perusteluja miksi tälle kiinteistöl-
le ei pitäisi määrätä maankäyttömaksua) 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. Maankäyttösopimukset valmistel-
laan erikseen MRL:n mukaisesti eivätkä ne ole kaa-
va-asioita. 
 
Muutokset kaavaehdotukseen: 
- 

6b. Ilona Tiula, Stureplan Oy, Porvoon Rallitie 16 
Kiinteistö Oy, Kerkkoon Seniori Kiinteistö Oy  
22:0 (plsta Mika M Tiula) 
1. Vastustavat ensisijaisesti maankäyttömaksun 
määräämistä  
2. Toissijaisesti paljoksuu kaavoitusmaksua ja vaatii 
sen määrän tuntuvaa alentamista.  

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. Maankäyttösopimukset valmistel-
laan erikseen MRL:n mukaisesti eivätkä ne ole kaa-
va-asioita.  
 
Muutokset kaavaehdotukseen: 
- 

6c Kerkkoon Seniorikiinteistö Oy 22:0 
Tonttijako ja rakennuspaikkojen sijainti tulee määri-
tellä asemakaavoituksessa maanomistusoloja vas-
taavaksi, mikäli siitä ei ole olennaista, objektiivisesti 
havaittavissa olevaa haittaa kaavoituksen ja tulevan 
maankäytön toteutumiselle ja järjestämiselle.  Teh-
dastontin 22:0 neljä murto-osaista maanomistajaa 
ovat sopineet keskinäisistä omistussuhteistaan kiin-
teistöön parhaimmalla etusijalla kirjatulla, (2.4.2007, 
täydennys 21.5.2008) hallinnanjakosopimuksella. 
Hallinnanjakosopimuksessa on nimenomaisesti so-
vittu, että ”hallinta-alueen 5 haltijalla on lisäksi oike-
us rakentaa kiinni itäiseen hallinta-alueen rajaa. 
Katsovat, että kaavan laatijalla on velvollisuus ottaa 
hallinnanjakosopimuksen määräykset maanomis-
tusoloihin vaikuttavana tekijänä huomioon, jos se ei 
vaikeuta asemakaavan laatimista tai tulevaa maan-
käytönjärjestämistä.   
Vaativat, että Tehdastontti 22:0 kiinteistölle, hallinta-
alueelle nro 5 osoitettua 250 k-m²:n rakennusalaa 
siirretään lopullisessa asemakaavassa 2,8m itään 
verrattuna ehdotuksessa olevaan sijaintiin (liite). 
 
 

Vastine: 
Kiinteistön 22:0 (K7503T3) hallinnanjakosopimuksen 
rajojen yksityiskohdista on ollut epätietoisuutta Kaar-
tisten ja Kerkkoon Seniorikiinteistöt Oy hallinta-
alueiden osalta. Kaupunki varasi kaikille kiinteistön 
22:0 osaomistajille mahdollisuuden esittää yhteinen 
näkemys hallinnanjakosopimuksen rajoista. Kaarti-
nen ja Kerkkoon Seniorikiinteistö Oy esittivät  
30.8.2013 yksimielisen toiveen keskinäisestä rajas-
taan. Muilla osaomistajilla ei ollut tarkennustoiveita.  
Koska alkuperäinen yhtenäinen pihapiiri tontilla on jo 
istutusten ja rakenteiden myötä hävinnyt, voidaan 
tonttijako tässä tapauksessa esittää toteutuneiden 
omistussuhteiden mukaisena. 
 
Rakennusalan rajaa ei ole mahdollista siirtää vaadit-
tua 2,8 metriä idemmäksi, koska rakennusala sijoit-
tuisi tällöin 1113/2008 myönnetyn rakennusluvan 
mukaiselle ja jo toteutetulle piha-alueelle, jota hallit-
see eri maanomistaja. Muistutuksessa esitetty liite-
kartta, johon vaatimus perustuu on virheellisesti 
asemoitu kohdalleen. Muistuttajan asiamies on sit-
temmin 30.8.2013 kirjallisesti sp:lla ilmoittanut, että 
rakennusalan raja voi olla kaksi metriä hallinnanja-
kosopimuksen mukaisesta rajasta / uudesta tonttira-
jasta.  
 
Muutokset kaavaehdotukseen: 
Korttelin 7505 tonttin 3 alueella on osoitettu neljä 
tonttia (nrot 3-6). Tontin 3 rakennusalan reuna on 
muutettu siten, että se on kaksi metriä tontin  rajas-
ta. 



7. Pekka ja Arja Kaukoranta 7:102 
Nykyisen asuintalon kohdalla riittäisi 190 k-m2.  
Toivovat kiinteistön jakamista kahdeksi ja että  kul-
kuyhteys osoitettaisiin jo kaavassa rasitetienä tai 
”kirveenvarsitienä”. 

Vastine: 
Muistutuksessa esitetty 10 k-m²:n alennus asuinra-
kennuksen rakennusoikeuteen on mahdollista ottaa 
huomioon.  6 metriä leveä ”kirveenvarsitie” sisältyi jo 
asemakaavaehdotukseen.   
 
Muutokset asemakaavaehdotukseen: 
K7514T5 asuinrakennuksen rakennusoikeus osoite-
taan 190 k-m²:nä.  

8. Ritva Virtanen 7:66 
Kadun puoleiselle tontille talousrakennuksen raken-
nusoikeudeksi riittää 50 k-m2 (nyt 100 k-m2). 

Vastine: 
Muistutuksessa esitetty talousrakennuksen raken-
nusoikeus on mahdollista alentaa 50 k-m²:iin. Ehdo-
tuksessa ollut 100 k-m²:n rakennusoikeus olisi mah-
dollistanut nykyisen talousrakennuksen säilymisen.  
 
Muutokset asemakaavaehdotukseen: 
K7514T3 talousrakennuksen rakennusoikeus osoite-
taan 50 k-m²:nä. 
 

9. Mervi ja Markus Gumberg 7:46 
Muistutus koskee viereiselle tontille suunniteltua 
uuden rakennuksen paikkaa, joka on liian lähellä 
heidän taloa, yksityisyys kärsii, talojen väliin olisi 
hyvä jättää enemmän tilaa, jotta ilmava kylämäinen 
asuminen olisi jatkossakin taattu. 

Vastine: 
Viereinen tontti on ns. sahaplaanin tontti ja se sijait-
see edullisesti aivan Kerkkoon kylätaajamassa. 
Kaavoitustyön kuluessa sen rakennusoikeutta on 
alennettu mm. Uudenmaan ELY-keskuksen ja Por-
voon museon lausuntojen johdosta. Ehdotuksessa 
oleva rakennusoikeus on varsin maltillinen (kolme 
AO –tonttia) eikä asiantuntijalausunnoissa tullut 
enää esille, että alue olisi kaavoitettu liian tiiviiksi.  
Korttelin 7512 tonttien 2 ja 3 rajaa ja rakennusaloja 
on mahdollista tarkistaa. Tehdyt tarkennukset eivät 
vaikeuta naapuritonttien uudisrakentamista, mutta 
jättävät väljyyttä muistuttajan asuinrakennuksen 
ympärille.  
 
Muutokset asemakaavaehdotukseen: 
K7512 tonttien 2 ja 3 välistä rajaa on siirretty pohjoi-
seen noin 2 metriä. K7512 rakennusalojen rajat on 
tarkistettu siten, että lyhin etäisyys muistuttajan talon 
ja asuinrakennuksen rakennusalan välillä on piden-
tynyt noin 8 metristä noin 12 metriin. Lisäksi naapu-
rin talousrakennuksen rakennusala on siirretty kau-
emmas.  
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