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1 Kaavamerkinnät 

Keskusteltiin kulttuuriympäristöön liittyvistä kaavamerkinnöistä, tarkastel-

tiin olemassa olevia yleiskaavoja ja niiden merkintätapoja.  

Satakunnan museolla on ollut käytäntö, että yleiskaavojen suojelumäärä-

ykset ovat täsmällisiä ja tiukkoja, jotta kunnat saavat niistä käyttökelpoisia 

työkaluja. Erityisesti haja-alueilla, jonne ei laadita suojelua tarkentavia 

asemakaavoja, yksiselitteiset suojelumääräykset ovat tärkeitä työvälineitä 

kuntien rakennusvalvonnan ja kaavoituksen edustajille.  

Kaikkiin suojelumääräyksiin tulee sisältyä määräys siitä, että kohteita kos-

kevista suunnitelmista ja merkittävästi muuttavista toimenpiteistä tulee 

pyytää museoviranomaisen lausunto.  

Tavoitteena on, että yleiskaavojen yhteishankinnan neljän yleiskaavan 

(Kokemäki, Luvia, Nakkila, Noormarkku-Toukari) merkintätavat olisivat 

mahdollisimman yhtenäisiä. Noormarkun osayleiskaavan kohdalla joudu-

taan kuitenkin keskustelemaan Porin kaupungin edustajien kanssa siitä mi-

ten tarkasti kaava sovitetaan Porin kantakaupungin yleiskaavan esitysta-

paan. 

Läpi käytyjen esimerkkien perusteella todettiin, että suojelumääräyksiä on 

mahdollista esittää monella tapaa, mutta sekä havainnollisuudeltaan että 

kattavuudeltaan mallikelpoisten esitystapojen löytäminen on haastavaa.  

Kulttuuriympäristön arvokohteet ja –alueet esitetään Porin seudun neljän 

osayleiskaavan hankkeessa Satakunnan museon laatimien selvitysten ja 

inventointien perusteella, joissa kaikki inventoidut kohteet on jaoteltu arvo-

luokkiin A, B ja C, mutta joista C-kohteita ei esitetä suojeltaviksi.  

Yleiskaavakarttojen rasterimerkinnät (esim. viivoitus ja ruudutus) ja piste-

katkoviivoin tehdyt aluerajaukset ovat merkintätapoina yhtä mahdollisia 

riippuen kartan muista merkinnöistä, mittakaavasta ja luettavuudesta. Ko-

kemäenjoen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, joka esim. Pirkan-

maan maakuntakaavassa on esitetty vaakaviivarasterilla, ei ulotu näiden 

yleiskaavojen alueelle.  
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Arvokohteet numeroidaan juoksevilla numeroilla. Valitusta esitystekniikasta 

ja kohteiden lukumäärästä riippuen kohteiden nimet voidaan esittää kaa-

vakartalla tai selostuksessa.  

Todettiin, että esitetään kuntien viranomaisille ja ELY-keskukselle seuraa-

vaa merkintätapaa: 

ma: 

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt tai 

maisemat  

sr-1: 

Maakunnalliset kohteet, paikalliset luokan A kohteet. 

sr-2: 

Paikalliset luokan B kohteet. Merkinnällä voidaan korvata esitysteknisistä 

syistä /s -merkintä. Merkinnän selitys tulee muotoilla ”rakennukset, piha-

piirit tai kokonaisuudet” 

sr-k: 

Kirkkolain nojalla suojeltavat kohteet. 

SM: 

Muinaismuistoalueet, luokan 1 suojelukohteet merkitään aluevarauksina 

ko. alueen laajuuden mukaisesti. Kohteet numeroidaan juoksevalla nume-

rolla ja luetellaan kaavamerkinnöissä. 

SM: 

Muinaismuistokohteet, luokan 2 suojelukohteet merkitään kohdemerkin-

nöillä. Kohteet numeroidaan juoksevalla numerolla ja luetellaan kaavamer-

kinnöissä. 

2 Kaavan esitystekniikka 

Voidaan kokeilla esittämistä niin, että alueilla, joilla on hyvin tiheästi koh-

teita, esitetään kartassa kohteet vain haalean punaisilla sisältä avoimilla 

kohdemerkeillä. Kaavakartan vieressä voi olla suurennos näistä alueista, 

suurennoskuvassa merkintätapa on normaali sininen umpineliö. 

3 Paikkatietoaineistojen koordinaattiongelmat 

FCG on yhteydessä Hilla Tarjanteeseen ja keskustelee missä voisi olla vika. 

4 Karttaesitys, indeksointi 

Museo laatii selvitysten aineistosta yhteenvetokartat, joissa on eri värillä 

eri luokan kohteet ja kohdenumerointi. Kaavoituksessa edetään ilman koh-

teiden juoksevaa numerointia kunnes nämä kartat valmistuvat. Näin kaa-

vassa ja selvityksessä on sama numerointi. 



FCG Finnish Consulting Group Oy Muistio 3 (3) 
 - 

 

 26.5.2011 

 

 

Q:\Tre\P114\P11420_Yleiskaavojen_yhteishankinta\Seutu\A_Hallinto\kokoukset\110525_kulttuurihist_kaavamerkinnat\110525_kaavamerk

_muistio_tark.doc 

5 Muut asiat 

Arkeologian viranomaisosuudesta kaavatyössä jatkossa vastaa Kaisa Leh-

tonen, jonka toimipiste on Vaasassa.  
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