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ASIAN VIREILLETULO
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on otta-
nut omasta aloitteestaan asian vireille lain rakennusperinnön suo-
jelemisesta mukaisena asiana 6.11.2014.

Asian vireilletulo liittyy tulossa olevaan valtion omistaman kiinteis-
tön myyntiin. Kartanon rakennukset (päärakennus, vanha päära-
kennus, puuvaja ja kaksi aittaa) on suojeltu valtion omistamien ra-
kennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla. Päära-
kennusta koskee suojeluluokka S1, muita rakennuksia luokka S2
ja koko kartanon aluetta luokka S4. Lain rakennusperinnön suoje-
lemisesta 11 §:n mukaan "Jos valtion omistamien rakennusten
suojelua koskevien säännösten nojalla aiemmin suojeltu valtion
omistama rakennus luovutetaan toiselle, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen on pantava vireille rakennuksen suojelua
koskeva asia. Luovuttajan on ilmoitettava edellä 1 momentissa
tarkoitetun rakennuksen luovuttamisesta viivytyksettä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle."

Alueen navettarakennuksellakin saattaa olla rakennusperinnön
suojelemisesta annetun lain tarkoittamaa kulttuurihistoriallista
merkitystä , sillä se sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakenne-
tun kulttuuriympäristön alueelle (RKY 2009) ja on osa kartanoko-
konaisuutta.

Näin ollen Varsinais-Suomen ELY-keskus on ottanut omasta  a loit-
teestaan Pukkilan kar tanon suojeluasian vireille rakennusper innön
suojelemisesta  annetun la in muka isena a siana,  koskien pää ra -
kennusta ,  vanhaa  pää rakennusta ,  puuvajaa,  kahta  a it t aa  ja  navet-
taa  sekä kokonaisuuteen liit tyvää puutarhaa ja  puukujaa.

Ympäristöministeriö on 6.2.2015 antamassaan lausunnossa to-
dennut, ettei kohteen luovuttamiselle ole oikeudesta luovuttaa val-
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tion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) 4 §:ssä tarkoi-
tettua, erittäin huomattavasta luonnonsuojelullisesta tai kulttuuri-
historiallisesta merkityksestä johtuvaa estettä.

LAUSUNNOT, VASTINEET JA NAAPURIEN KUULEMINEN

Museovirasto, Kaarinan kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue ovat antaneet
asiassa lausunnon. Liikennevirastolla ei ole ollut lausuttavaa suo-
jeluasiasta. Suojeluasian ja lausuntojen johdosta on kuultu koh-
teen omistajaa. Naapureille on varattu tilaisuus mielipiteen jättämi-
seen. Omistaja on antanut vastineen.

Museoviraston lausunto 3.3.2015
Pukkilan kar tano sija itsee Suuren Rantatien läheisyydessä.  Karta-
no mainit tiin rä lssit ilana vuonna 1472 ja  se on todennäköisesti ollut
samalla paikalla  keskiaja lta lähtien.

Nykyinen päärakennus valmistui vuonna 1762 ja  sen suunnit telija
saattoi olla  Turun kaupunginarkkitehti C.Fr .  Schräder .  Esikuvana
olivat Carl Wijnbladin mallikirjan piirustukset. Yksikerroksisen,
mansa rdikattoisen hirs ita lon a laker rassa  on eteinen ja  kahdeksan
huonetta  sekä ullakolla  neljä  päätykamaria .  Vuosina 1965-1970
Muinaist ieteellinen toimikunta  kunnosti päärakennuksen kar tano-
museoksi,  joka antoi käsityksen tyypillisestä virkamies- ja  upseeri-
kodista 1700-luvun jälkipuoliskolla ja 1800-luvun alussa . Ulko-
vuoraus, vesikatto ja  ikkunat uusitt iin a lkuperäistä  vastaavaan
asuun.  Talon alkuperäinen huonejako oli sä ilynyt muualla  paitsi
keit tiössä . Kiinteää sisustusta , kuten ovia,  r intapaneeleja  ja listoja
säilytettiin ja täydennettiin.  Pintakerrostutkimuksella selvitettiin ta-
lon vär itys- ja  tapettihistor iaa.  Salin rintapaneelin alkuperäinen asu
kuorittiin esiin ja restauroitiin. Joidenkin ovien osalta toimittiin sa-
moin.  Pääosin maalipinnat  ja  tapetit  rekonstruoit iin. Rakennukseen
sijoitett iin merkit tävä kokoelma aikakauden kaakeliuuneja .

Toinen päärakennuksen viereisis tä  vuoden 1762 ka r t taan merki-
tyistä  sivurakennuksista  (ns.  vanha päärakennus) on säilynyt,  mut-
ta  siihen on t ehty muutoksia  vuonna  1889 sekä myöhemmin.  Ikku-
nat  ovat  ta lon toisessa  päässä kuusiruutuiset  ja  toisessa  kaksiruu-
tuiset.  Sisätilojen pintakerrokset ovat pääosin 1900-luvun toiselta
puoliskolta, väliovet vanhempia peiliovia.  Talon alla on er ikoinen
kellar i,  jonka rakentamisajankohta  ei ilmene säilyneistä  asiapape-
reista .  Kellar i on todennäköisesti rakennettu samaan aikaan kuin
talo eli 1700-luvulla.

Alueella on lisäksi kaksi varastona käytettyä hirsirakenteista aittaa,
auto- ja konesuojana käytetty lautarakenteinen vaja, noin 1970
valmistunut näyttelyrakennus, jonka kiviset ulkoseinät ovat 1901
valmistuneen navetan jäänteitä, sekä noin 1970 rakennettu vahti-
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mestarin asuinrakennus.

Maisemaa hallitsi 1700-luvulla kaksi puukujannetta, joista luotei-
nen johti kartanon maille ja lounainen oli varsinainen saapumis-
väylä Turku-Viipuri -maantieltä. Vain lounainen puukujanne on jäl-
jellä, mutta se on rautatien katkaisema. Nykyään pihaan saavu-
taan vastakkaiselta suunnalta. Tieteellinen kiinnostus Suomeen
sopiviin viljelykasveihin ja niiden jalostukseen virisi 1700-luvulla.
Vuosien 1762 ja 1815 karttojen mukaan päärakennuksen lounais-
puolella oli hyödyn aikakauden oppien mukaan suunniteltu puutar-
ha. Pukkilan päärakennuksen restauroinnin yhteydessä kunnostet-
tiin myös kartanon puutarhaa ja palautettiin tiluskartan mukainen
neliruutuinen ryytimaa.

Pukkila on yksi Suuren Rantatien varrelle keskit tyneistä  kar tanois-
ta  ja osa a lueen pitkää asutus- ja  viljelyhistor iaa .  Kohde on maa-
kunnallisest i hyvin arvokas.  Rakennuksilla  ja istuttamalla  muodos-
tetulla alueella  on kulttuurihistoriallista merkitystä rakennushistori-
an,  r akennusta iteen ja  kohteen käytön kannalta .  Kohde täyttää
seuraavalla  t ava lla  rakennusper innön suojelemisesta  annetun la in
8 §:n merkittävyyden arviointikriteerit:

1) Harvinaisuus: Pukkilan kartanon hyvin säilynyt ja harkiten res-
tauroitu 1700-luvunpäärakennus on harvinainen ja ns. vanhan
päärakennuksen kellari on poikkeuksellinen.
2) Tyypillisyys: Pukkila on yksi Suuren Rantatien varren kartanois-
ta ja 1762 valmistunut päärakennus on arkkitehtuuriltaan aikakau-
delle tyypillinen.
3) Edustavuus: Päärakennus, ns. vanha päärakennus, rekonst-
ruoitu puutarha ja jäljellä oleva puukujanne muodostavat yhdessä
havainnollisen esimerkin 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun kar-
tanoympäristöstä. Päärakennus edustaa lisäksi Muinaistieteellisen
toimikunnan 1960-luvun restaurointiperiaatteita ja puutarha mu-
seopedagogiikan kehitystä.
4) Alkuperäisyys: Päärakennuksen julkisivuissa , huonejaossa ja
kiinteässä sisustuksessa ilmenee alkuperäinen tai sitä vastaava
rakentamistapa, arkkitehtuuri ja tyyli. Ns .  vanhan päärakennuksen
erikoinen kellari on säilynyt historiallisessa asussa.
5) Historiallinen todistusvoima: Kartanon pihapiiri asuinrakennuk-
sineen , aittoineen ja vajoineen välittää tietoa alueen asutus- ja vil-
jelyhistoriasta. Puuistutuksilla ja ryytimaalla on merkitystä historial-
lisesta puutarhanhoidosta kertovana esimerkkinä.

Näyttelyrakennuksen ja  vahtimestar in asuintalon sekä niiden luo-
teispuolella  olevan alueen kehit tämiselle voidaan luoda puit teet
kaavoituksella .  Päärakennuksen sisät ilojen ja  ns.  vanhan päära-
kennuksen kellar in osalta  on sella ista  sisätilojen suojelun tarvetta ,
joka puoltaa  rakennusper innön suojelemisesta  annetun la in käyt-
töä,  mahdollisest i toteutuvasta  kaavasuojelusta  huolimatta .
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Museovir as to on esi t tänyt lausunnossaan ehdotuksen suojelun
kohdentamiseksi  sekä ehdotetu t  suojelumääräykset .  Museovira s-
ton lausunnon er illisenä liit t eenä on kooste päärakennuksen kaa-
keliuuneista.

Kaarinan kaupungin lausunto
Kaupungin 20 .4 .2015 antaman lausunnon mukaan kevä tkaudella
2015 tullaan käynnistämään moottor it ien,  Lit toistentien,  Kosken-
tien ja  rautat ien ra joit taman alueen asemakaavatyä,  jonka yhtey-
dessä suunnitel laan Pukkilan ka r tanon a lueen maankäytä  sekä
kaavalliset  suojelumääräykset .  Aiemmin on neuvoteltu maakunta-
museon kanssa luoteispuolella  olevan yr i tyksen laajentamismah-
dollisuuksista . Tällöin on sovittu, että kar tanon suoja-alue ulottuu
pellolla  olevan ladon luokse.  Kaakkoon oleva suoja-alue määritel-
lään asemakaava työn yhteydessä .  Pohjoispuolella  ja  rautat ien
länsipuolella ei ole vireillä  maankäytön suunnittelua.

Varsinais-Suomen ELY -keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri
-vastuualueen lausunto
Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen 9.7.2015 antaman lau-
sunnon mukaan kartanon kohdalla Littoistentien ali kulkevan ojan
ojasilta joudutaan tulevaisuudessa uusimaan. Tässä yhteydessä
nykyinen betonisilta tultaneen muuttamaan putkisillaksi, mikä vaa-
tii kartanon puolelta leveyssuunnassa hieman nykyistä enemmän
tiealuetta. Littoistentien ajoradan lounaispuolella sijaitseva putkira-
kennelma saattaa sijaita kartanokiinteistöllä. Lähinnä maantietä si-
jaitseva lato ei haittaa tienpitoa.

Omistajan vastine
Senaatt i-kiinteistöt  on esit tänyt 13.11.2015 päivätyssä vastinees-
saan Museovira ston ehdot tamia  suojelumääräyks iä  ta rkennetta-
vaksi seuraavilta osin: Termiä "histor ia llinen istutussuunnitelma"
toivotaan täsmennettävän esimerkiksi muotoon "nykyinen puisto-
sommitelma".  Suojelun ulottamista  ryytimaahan esitetään tarken-
nettavaksi vastaamaan nykytilannetta ,  sillä  a inakin osa kasveista
on siirret ty Museoviraston er illishankkeena Louhisaaren karta-
nolinnaan.  Senaatt i-kiinteistöt  esittää  lisäksi rakennuksissa sallit tu-
jen kor jaustoimenpiteiden konkretisoimista esimerkiksi viittauksella
Museoviraston korjauskorteissa  esitet tyihin per iaatteisiin ja toi-
menpiteisiin. Senaatt i-kiinteistöt  on täydentänyt sähkäpostitse vas-
tinettaan 28.12.2015 kar tanon puukujan hallinnan osalta .

KAAVATILANNE Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahvistet tu 23.8.2004)
Pukkilan alueelle on osoitet tu suojeltava rakennetun ympäristön
kokonaisuus SR 602002 Pukkilan kar tanomuseon alue,  jonka
kohdekuvaus on: "Päärakennus 1760-luvulta. Valtion omistama,
1970 museoksi avattu rokokootyylinen kartano on restauroitu al-
kuperäiseen tyyliinsä. Sisältää ajoneuvomuseon. Myös ympäris-
tönhoitoon on kiinnitetty erityistä huomiota . "Maakuntakaavan suo-
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jelumääräys on: "Suunnittelun ja rakennustoimenpiteiden tulee olla
kokonaisuuden säilymistä turvaavia ja edistäviä. Rakennuksia ja
muita rakenteita ei saa ilman erityisiä pakottavia syitä purkaa."

Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa eikä asemakaavaa.

Alueella on vireillä Pukkilan yritysalueen länsiosan asemakaavan
laatiminen. 27.5.2015 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man mukaan asemakaavan tarkoituksena on laatia uutta asema-
kaavaa ennestään kaavoittamattomalle osalle Pukkilan yritysaluet-
ta Littoistentien länsipuolella sekä arvioida Pukkilan kartanon alu-
een tuleva maankäyttö ja kaavalliset suojelumääräykset. Littois-
tentie muutetaan katualueeksi. Kaava-alue ei ulotu rautatien lou-
naispuolelle.

MUUT SELVITYKSET

Kartanon rakennukset (päärakennus, vanha päärakennus, puuva-
ja ja kaksi aittaa) on suojeltu valtion omistamien rakennusten suo-
jelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla. Päärakennusta koskee
suojeluluokka Si, muita rakennuksia luokka S2 ja koko kartanon
aluetta luokka S4.

Kaikki rakennukset sija itsevat valtakunnallisesti merkittävän ra-
kennetun kulttuuriympäristön alueella (RKY 2009) Pukkilan karta-
nomuseo.  Aluekuvauksessa  todetaan mm.  seuraavaa : "Pukkilan
kartano on tyypillinen 1700-luvun herraskartano ja yksi Suuren
Rantatien varrelle keskittyneistä kartanoista. Pukkila kuvastaa
1960-luvun restaurointiperiaatteita ja sen pihapiirin ryytimaakortte-
listo on rekonstruoitu hyödyn ajan esimerkkien mukaisesti. Pukki-
lan pihapiiriin kuuluu 1760-luvulta peräisin oleva puinen pääraken-
nus, jonka siipirakennuksina ovat vanha mahdollisesti 1600-luvulta
peräisin oleva päärakennus ja aittarivi. Päärakennus on yksiker-
roksinen, mansardikattoinen ja volyymiltaan tyypillinen rokokoo-
kauden herraskartano. Sen suunnittelijana pidetään Turun kau-
punginarkkitehti C. Fr. Schröderiä, joka puolestaan on suunnitte-
lunsa tukena käyttänyt Carl Wijnbladin mallikirjojen tarjoamia esi-
merkkejä... Suuri 1900-luvun alussa rakennettu kivinavetta rajaa
aluetta lännessä."

Kartanon rakennukset on inventoitu vuonna 1996 maakuntamuse-
on toimesta. Inventoinnissa on todettu kartanokokonaisuudella
olevan rakennushistoriallista, historiallista ja ympäristöllistä arvoa.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU JA PERUSTELUT

Varsinais-Suomen ELY-keskus määrää Kaar inan kaupungin kiin-
teistöllä Pukkilan kartano 202-506-1-51 sijaitsevien Pukkilan kar ta-
non päärakennuksen,  ns .  vanhan päärakennuksen,  kahden a it an,
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vajan , rakennuksiin liittyvän puutarhan ja puukujan suojeltaviksi si-
ten kuin laissa rakennusperinnön suojelemisesta tarkoitetaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei määrää Kaa r inan kaupungin
kiinteistöllä Pukkilan kartano 202-506-1-51sijaitsevaa näyttelyra-
kennusta  eli navettarakennusta  suojeltavaksi siten kuin la issa  ra-
kennusper innön suojelemises ta  tarkoitetaan.

Suojelun kohdentaminen
Käsitteitä ulkoarkkitehtu u ri ja sisätila käytetään seuraavassa mer-
kityksessä: Ulkoarkkitehtuuri käsittää ulkoseinien, kattojen, katos-
ten ja ulkoportaiden rakenteet, materiaalit ja yksityiskohdat. Myös
ikkunat ja ovet kuuluvat ulkoarkkitehtuuriin. Sisätila on tilajaon ja
kiinteän sisustuksen (sisäpinnat, portaat, kaiteet, sisäovet ja kaa-
keliuunit) muodostama kokonaisuus.

Suojellun alueen rajaukseen sisältyvät  kahden puron rajaama pi-
ha-alue sekä puukujanne molemmin puolin ra taa  kar t ta liit teen mu-
kaisesti.

Rakennusten osalta suojelu kohdentuu päärakennuksen, vanhan
päärakennuksen, aittojen ja vajan ulkoarkkitehtuuriin ja sisätilojen
osalta päärakennuksen eteiseen sekä ensimmäisen kerroksen ja
vintin huoneisiin, joissa on kaakeliuuni ja lisäksi vanhan pääraken-
nuksen kellariin.

Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa seuraavat suojelumää-
räykset:

1. Pukkilan kartanon kiinteistön liitekartalle rajattua aluetta raken-
nuksineen, rakenteineen, ulkotiloineen ja istutuksineen tulee
käyttää, hoitaa, korjata ja kehittää heikentämättä sen kulttuuri-
historiallista, rakennustaiteellista tai maisemallista arvoa.

2. Ulkotilojen jäsentelyn, materiaalien ja istutusten tulee tukea
historialliseen istutussuunnitelmaan perustuvan nykyisen puis-
tosommitelman tavoitteita. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
ryytimaan ja puukujanteen istutuksiin.

3. Suojeltuja  rakennuks ia  ei saa  purkaa .  T ämän päätöksen koh-
dassa  "suojelun kohdentaminen" todetu issa  r akennusten osis-
sa voidaan tehdä ainoastaan säilyttäviä korjauksia tai r iit täviin
selvityksiin perustuvia, kulttuurihistorialliset arvot huomioivia
muutoksia .  Kaikkien suojeltujen rakennusten mahdollisten uu-
sien osien,  rakenteiden,  mater iaalien ja  insta llaatioiden tulee
olla  visuaalisest i korkea tasoisia  sekä sopusoinnussa olevan
arkkitehtuurin kanssa.
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4. Päärakennuksen kaakeliuunit tulee säilyttää paikoillaan. Uudel-
leenmuuraus paikallaan edellyttää varmistusta siitä, etteivät
kaakelit vaurioidu.

5. Muutoksissa ja rakentamis- ja korjaustöissä on asiantuntijana
kuultava Museovirastoa. Museovirastolla on oikeus antaa tar-
kempia ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta.

6. Luovuttaessaan suojeltavaksi määrätyn rakennuksen tai kysy-
myksessä olevan kiinteistön kokonaan tai osittain, luovuttajan
on luovutuskirjaan otettavalla maininnalla tai muutoin todistet-
tavasti ilmoitettava saajalle tästä päätöksestä.

7. Jos suojeltavaksi määrätty rakennus on vahingoit tunut ta i tu-
houtunut,  rakennuksen omistajan on ilmoitettava siitä  viipymät-
tä  Varsinais-Suomen elinkeino-,  liikenne ja  ympäristökeskuk-
selle.

8. Lisäksi on noudatettava mitä laissa rakennusperinnön suoje-
lemisesta (498/2010) on vielä säädetty.

Tällä  päätöksellä  kumotaan ympäristöministeriön valtion omista-
mien r akennus ten suojelusta  annetun a setuksen (480/85) nojalla
31.8 .1994 antama  pää tös N:o 2/562/94  Pukkilan ka r tanomuseon
suojelus ta ,  joka  on kohdentunut päärakennuksen,  vanhan pää ra -
kennuksen,  a i t tojen ja  vajan sekä  ka r tanoalueen suojeluun.  Asetus
480/1985 on kumottu la illa  rakennusper innön suojelemisesta
(498/2010),  jonka 24 §:n 5 momentin mukaan la in voimaan tulles-
sa  voimassa olleiden säännösten noja lla  tehty pää tös valt ion omis-
taman r akennuksen suojelus ta  pysyy voimassa,  kunnes raken-
nuksen suojelusta  on päätet ty r akennusper intäla in mukaisest i.
Kumotun asetuksen nojalla  tehdyt päätökset  valt ion omistamien
rakennusten suojelusta  on si ten tarkoitet tu kumota rakennusper in-
tölain nojalla annettavalla päätöksellä .

Perustelut näyttelyrakennuksen (navetan) suojelematta jättä-
miselle
Rakennussuojelus ta  a semakaava-a lueella  on säädet ty maankäyt -
tö- ja  rakennuslaissa .  Alueella  on vireillä  asemakaavan laatiminen.
Museovirasto on lausunnossaan todennut ,  et tä  näyt telyrakennuk-
sen ja  vahtimestar in asuintalon sekä niiden luoteispuolella  olevan
alueen kehit tämiselle voidaan luoda puitteet  kaavoituksella.  Näin
ollen näyttelyrakennusta  ei ole tarpeen suojella  lailla  rakennuspe-
rinnön suojelemisesta.

Perustelut päärakennuksen, ns. vanhan päärakennuksen,
kahden aitan, vajan, puutarhan ja puukujan suojelemiselle
Museoviraston lausunnon mukaan Pukkila on yksi Suuren Ranta-
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tien varrelle keskittyneistä  kar tanoista ja  osa a lueen pitkää asutus-
ja  viljelyhistoriaa .  Vuonna 1762 valmistuneen päärakennuksen
suunnittelija saattoi olla  Turun kaupunginarkkitehti C.  Fr . Schröder.
Esikuvana olivat Carl Wijnbladin mallikirjan piirustukset. Vuosina
1965-1970 Muinaist ieteellinen toimikunta kunnosti päärakennuk-
sen kar tanomuseoksi,  joka antoi käsityksen tyypillisestä virkamies-
ja upseerikodista  1700-luvun jä lkipuoliskolla ja 1800-luvun alussa.
Yksikerroks isen,  mansa rdikattoisen hirsirakennuksen alkuperäinen
huonejako oli sä ilynyt muualla  paitsi keittiössä . Ulkovuoraus,  vesi-
katto ja  ikkunat uusit tiin a lkuperäistä  vastaavaan asuun.  Kiinteää
sisustusta säilytet tiin ja  täydennettiin, rakennukseen sijoitet tiin
merkit tävä kokoelma aikakauden kaakeliuuneja .  Toinen päära-
kennuksen viereisistä vuoden 1762 kar t taan merkityistä  sivura-
kennuksista  (ns.  vanha pää rakennus) on säilynyt,  mut ta  siihen on
tehty muutoks ia  vuonna 1889 sekä myöhemmin.  Talon alla  on er i-
koinen kellar i, joka on todennäköisesti rakennettu 1700-luvulla .
Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi kaksi hirsirakenteista  aittaa  ja
rankorunkoinen vaja .  Vuosien 1762 ja  1815 kar t tojen mukaan pää-
rakennuksen lounaispuolella  oli hyödyn aikakauden oppien mu-
kaan suunniteltu puutarha .  Pukkilan päärakennuksen restauroin-
nin yhteydessä kunnostet t iin myös kar tanon puutarhaa ja  palautet-
tiin tiluskar tan mukainen neliruutuinen ryytimaa.

Pukkilan kartano on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kult-
tuuriympäristä (RKY 2009). Kohde on maakunnallisesti arvokas ja
huomioitu maakuntakaavassa. Rakennuksilla ja istuttamalla muo-
dostetulla alueella on Museoviraston lausunnon mukaan raken-
nusperintälain 3 §:n tarkoittamaa kulttuurihistoriallista merkitystä
rakennushistorian, rakennustaiteen ja kohteen käytön kannalta.

Kohteella on myös lain 8 §:ssä tarkoitettua kulttuurihistoriallista ar-
voa harvinaisuutensa, tyypillisyytensä, edustavuutensa, alkuperäi-
syytensä sekä historiallisen todistusvoimansa johdosta:

1) Harvinaisuus: Pukkilan kartanon hyvin säilynyt ja harkiten res-
tauroitu 1700-luvun päärakennus on harvinainen ja ns. vanhan
päärakennuksen kellari on poikkeuksellinen.
2) Tyypillisyys: Pukkila on yksi Suuren Rantatien varren kartanois-
ta ja 1762 valmistunut päärakennus on arkkitehtuuriltaan aikakau-
delle tyypillinen.
3) Edustavuus: Päärakennus, ns. vanha päärakennus, rekonst-
ruoitu puutarha ja jäljellä oleva puukujanne muodostavat yhdessä
havainnollisen esimerkin 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun kar-
tanoympäristöstä. Päärakennus edustaa lisäksi Muinaistieteellisen
toimikunnan 1960-luvun restaurointiperiaatteita ja puutarha mu-
seopedagogiikan kehitystä.
4) Alkuperäisyys: Päärakennuksen julkisivuissa, huonejaossa ja
kiinteässä sisustuksessa ilmenee alkuperäinen tai sitä vastaava
rakentamistapa , arkkitehtuuri ja tyyli. Ns. vanhan päärakennuksen
erikoinen kellari on säilynyt historiallisessa asussa.
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5) Historiallinen todistusvoima: Kartanon pihapiiri asuinrakennuk-
sineen, aittoineen ja vajoineen välittää tietoa alueen asutus- ja vil-
jelyhistoriasta. Puuistutuksilla ja ryytimaalla on merkitystä historial-
lisesta puutarhanhoidosta kertovana esimerkkinä.

Lain rakennusperinnön suojelemisesta mukaan suojelua koske-
vaan päätökseen on otettava tarpeelliset määräykset rakennuksen
kulttuurihistoriallisen merkityksen säilyttämiseksi (10 §). Päätök-
sestä käyvät ilmi ne kohteen erityispiirteet, rakenteet ja osat, jotka
on säilytettävä suojelun toteutumiseksi. Päärakennuksen kaakeli-
uuneista on päätöksen liitteenä erillinen Museoviraston laatima
kooste.

Pukkilan kartano sijaitsee kaavoittamattomalla alueella. Kaarinan
kaupunki on käynnistänyt Pukkilan yritysalueen länsiosan asema-
kaavan laatimisen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan
asemakaavan tarkoituksena on mm. arvioida Pukkilan kartanon
alueen tuleva maankäyttö ja kaavalliset suojelumääräykset. Kaa-
va-alue ei ulotu rautatien lounaispuolelle, joten puukuja tulee jää-
mään pääosin asemakaavan ulkopuolelle. Rakennussuojelusta
asemakaava-alueella on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa.
Asemakaava-alueella oleva rakennus voidaan suojella lailla ra-
kennusperinnön suojelusta kuitenkin muun muassa silloin, kun ra-
kennuksen säilymistä ei voida riittävästi turvata maankäyttö- ja ra-
kennuslain säännösten nojalla tai kohteen suojeluun on erityisiä
syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi. Tällä päätöksellä suojellaan
myös kiinteää sisustusta. Päärakennuksen sisätilojen ja vanhan
päärakennuksen kellarin osalta on Museoviraston lausunnon mu-
kaan sellaista sisätilojen suojelun tarvetta, joka puoltaa rakennus-
perinnön suojelemisesta annetun lain käyttöä, tulevaisuudessa
mahdollisesti toteutuvasta kaavasuojelusta huolimatta.

Sovelletut oikeusohjeet
Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) 1, 2, 3, 5, 7, 8,
9, 10, 11,21,24 :t

VAHVISTAMINEN Tämä  pää tös toimitetaan rakennusper innön suojelemista  annetun
lain 9 §:n 1 momentin nojalla  ympäristöminister iön vahvistet tavak-
si.
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LIITE 2

Yli-intendentti Jouni Kuurneen kokoama tieto Pukkilan kartanon kaakeliuunien historiasta

täydennettynä muurarimestari Markku Rintalan havainnoilla tarkastuksessa 22.8.2014 ja

projektipäällikkö Lea Värtisen kuvilla.

Muinaistieteellinen toimikunta (Museovirasto) kunnosti päärakennuksen kartanomuseoksi vuosina 1965-

1970. Silloin kuusi historiallista kaakeliuunia hankittiin muualta, yksi kaakeliuuni muurattiin Pukkilasta

peräisin olevista kaakeleista ja yksi oli kartanon alkuperäinen kaakeliuuni.

1. Pukkilan kartanomuseoon vuosina 1961-1966 hankitut kaakeliuunit:

Alakerta, Sali

Uuni on ostettu Antti Vanhakartanolta Naantalista ja se on peräisin Rymättylän Viljaisten kartanosta. Irja

Sahlbergin mukaan samanlaisia uuneja on ollut myös Ruoveden Pekkalassa ja Paraisten Gunnarsnäsissä.

Uunityyppi on naantalilainen. Uuni on ilmeisesti suoraan viety Pukkilaan. Se on luetteloitu vuonna 1965.

Suorasivuinen, kulmista viistetty, otsakkeella varustettu uuni (ns. skänkugn), keltaiset kaakelit, joissa on

violetinruskealla maalattu viiva-ja kukka-aiheinen koriste.

Markku Rintala: Muurattu savilaastilla. Kuori uunin päällä sementtilaastia. Saumoissa sementtipitoista

saumalaastia. Pystytiilillä muurattu tiilirunko (näkyvissä sivulta katsottaessa). Uunin suu muurattu umpeen.

1700-luvun malli.

1



Alakerta, ruokasali

Uuni on Naantalista ns. Niemen talosta, Mannerheiminkatu 1 (ns. Maunu Tavastin kuolintalo), palopäällikkö

Reino Karuksen välityksellä. Uuni vietiin suoraan Pukkilaan ja pystytettiin ruokasaliin. Se on luetteloitu

vuonna 1961.

Suorasivuinen, kulmista viistetty, otsakkeella varustettu uuni (ns. skänkugn), keltaiseksi lasitetut kaakelit,

joissa vihreällä maalattu vinoruudutus.

Markku Rintala: Muurattu kalkkilaastilla. Saumoissa saumalaastia, joka on huonosti kiinnittynyt

puhdistamattomaan kaakeliin. Jalusta alkuperäinen, tai ainakin alkuperäisen mukainen. Uunin sisus

kalkkisementtilaastia. Muurari on ilmeisesti käyttänyt kaupasta saatavia tuotteita, eikä savilaastia ollut

helposti saatavilla -60-luvulla

Alakerta, salonki/ förmaki

Uuni on Yli-Lemun kartanosta Kaarinasta. Samantapaisia uuneja on ollut Paddaisen ja Yläneen kartanossa.

Uuni on muurattu Pukkilaan 1966. Se on luetteloitu vuonna 1966.

Empiretyylinen pylväsuuni, yläosa maalattu kanneloitua pylvästä jäljitellen, suorakulmaisessa alaosassa

mm. griippejä. Maalauskoristelu vihreällä ja mangaanivioletilla.
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Markku Rintala: Muurattu kalkkilaastilla. Kuori uunin päällä sementtilaastia. Saumoissa kipsintapaista

laastia. Todennäköisesti muurauksessa on käytetty sekä vanhaa alkuperäistä savilaastia että kalkkilaastia.

Osa kaakeleista rikki. Ehrensvärd -museossa vastaavanlainen, eri tavalla koottu. Mustion linnassa

vastaavanlainen

Alakerta, pikkulastenhuone

Uunin on lahjoittanut Marianne Cedercreutz Köyliönkartanosta, valtionarkeologi Nils Cleven välityksellä.

Uuni on peräisin Köyliönkartanosta ja on todennäköisesti paikallista työtä, sillä Köyliössä on toiminut

kaakelitehtaita kahdessa paikassa. Uuni vietiin suoraan Pukkilaan ja muurattiin lastenhuoneeseen. Se

luetteloitiin vuonna 1963.

Suorasivuinen, kulmista viistetty uuni, punaruskeaksi lasitetut kaakelit.

Markku Rintala: Savilaastilla muurattu, saumat saumalaastilla, joka on sementtipitoista - mahdollisesti

kaupan valmiste, uunin runko myös savilaastia. Miksi hormi on muurattu pyöreäksi ? vrt. uunin muoto.

Miksi lasittamaton jalusta ? Uunissa saattaa olla ollut aikaisemmin puu- tai metallijalusta. Se voi olla jo

Köyliössä muurattu uudelleen jalustalle, johon on saatu kaakelit muualta. Köyliönkartanossa on edelleen

vastaavanlaisia uuneja.

3



Vint t i , palvelustyttöjen huone

Uunin on lahjoittanut Marianne Cedercreutz Köyliönkartanosta, valtionarkeologi Nils Cleven välityksellä.

Uuni on peräisin Köyliönkartanosta ja on todennäköisesti paikallista työtä, sillä Köyliössä on toiminut

kaakelitehtaita kahdessa paikassa. Uuni vietiin suoraan Pukkilaan ja muurattiin palvelijan huoneeseen. Se

luetteloit iin 1963.

Suorasivuinen, kulmista viistetty uuni, punaruskeaksi lasitetut kaakelit.

Markku Rintala: Muurattu savilaastilla. Saumoissa värjättyä kalkkilaastia tai kaupan saumalaastia, joka on

huonosti kiinnittynyt puhdistamattomaan kaakeliin. Todennäköisesti muurauksessa on käytetty vanhaa

alkuperäistä savilaastia ja sen loputtua kalkkilaastia.
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Vintti, poikien huone

Uuni on ostettu antiikkikauppias J. Rinteen välityksellä Turusta ja se on peräisin Rauhankadun varrella

olleesta puutalosta, joka toimi Rinteen varastona. Uuni siirrettiin ilmeisesti heti purkamisen jälkeen

Pukkilaan. Se on luetteloitu vuonna 1966.

Pylväsuuni, vihreät/vihreänkeltaiset kaakelit, alaosa hieman leveämpi, sen yläreunassa profilointi. Ylhäällä

yksinkertainen matala koristereliefi.

Markku Rintala: Muurattu kalkkilaastilla. Kaakelien saumoissa savilaastia. Todennäköisesti muurauksessa

on käytetty sekä vanhaa alkuperäistä savilaastia että kalkkilaastia. Puuttuvat kaakelinpalat on tehty

rappaamalla. Vastaavanlainen Mustion linnassa.
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2. Muut kaakeliuunit

Alakerta, kartanoherran työhuone ja vierashuone

Uuni on alkuperäinen Pukkilan kartanon uuni 1800-luvun alkupuolelta.

Vintti, tyttären huone

uuni on muurattu Pukkilasta peräisin olevista kaakeleista
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Liite elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristöministeriöltä kirjallisella valituksella.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaiaa jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto, tiedoksisaan-
nin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päi-
västä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

* valittajan nimi ja kotikunta
* jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen

laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
* postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoi-

tukset valittajalle voidaan toimittaa
* päätös, johon haetaan muutosta
* miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
* perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla)
toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:

* elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai j Jjennöksenä
* todistus valitusajan alkamisen ajankohdasta
* asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vi-

ranomaiselle
* asiamiehen valtakirja (asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää)
* toimitettaessa valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmä on toimitettava ympäristöministeriön kirjaamoon . Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan vii-
meisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähe-
tin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtiiperille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun vali-
tuskirjelmän on oltava käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Ympäristöministeriön kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Fabianinkatu 6 A, Helsinki
Puhelin: 020 610 100, 020 690 160
Telekopio: 09 1603 9320
Sähköposti: kirjaamo.ym cr ymparisto.fi

Aukioloaika: 8.00-16.15

(päätös rakennussuojeluasiassa LH SU)




