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ESIPUHE
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee kulttuurisesti kestävän kehityksen yhdeksi
alueiden käytön suunnittelun peruslähtökohdaksi. Laki sekä sen pohjalta päätetyt
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet asettavat alueiden käytön suunnittelulle velvoitteita kulttuuriperinnön ja maiseman vaalimiselle. Kulttuuriympäristöön
liittyvien arvojen huomioonottaminen maakuntakaavoituksessa on tärkeä osa tätä
tehtävää.
Ympäristön muuttuminen koskee kulttuuriympäristöjäkin. Vaikka niiden arvoja
on toisinaan menetetty, usein on myös onnistuttu löytämään keinoja arvokkaan rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman vaalimiseen. Tiedon lisääntyminen ympäristön kulttuurihistoriallisesta taustasta ja kehitysvaiheista uudistaa käsitystämme
siitä, mitkä osat tai ominaispiirteet siitä tulisi pyrkiä säilyttämään tuleville polville
ja näin vahvistaa omaa kansallista tai maakunnallista identiteettiämme. Kulttuuriympäristö on siten dynaaminen ja jatkuvaa huomiota vaativa osa alueidenkäytön
suunnittelua.
Käsillä oleva julkaisu opastaa kulttuuriympäristöjen huomioon ottamiseen maakuntakaavoituksessa. Kansallisen kulttuuriperinnön vaalimisessa maakuntakaava
on yksi niistä välineistä, jolla kulttuuriympäristöön liittyvien valtakunnallisten arvojen säilymistä on mahdollista edistää kaikkein tehokkaimmin. Sama koskee myös
maakuntien kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttämistä. Tässä tehtävässä maakuntakaavojen ja niiden taustalla olevien selvitysten tulisi olla riittävän laadukkaita
samalla kun niiden yhdenmukaisuuteen ja vertailtavuuteen liittyy tiettyjä vähimmäisvaatimuksia.
Tässä julkaisussa kulttuuriympäristön osa-alueina käsitellään kulttuurimaisemaa,
rakennettua ympäristöä, muinaisjäännöksiä ja perinnebiotooppeja. Julkaisussa käsitellään taustaselvitysten laadintaan, kaavaprosessiin, kaavan sisältöön ja esitystapaan
sekä kaavan oikeusvaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Julkaisussa on myös täydennetty kaavamerkintäasetuksen mukaista maakuntakaavassa käytettävää merkintävalikoimaa.
Julkaisu on tarkoitettu ensisijassa maakuntakaavan laatijoille sekä muille maakuntakaavan laadinnassa ja toteuttamisessa mukana oleville. Tavoitteena on selkiyttää
maakuntakaavan sisältöä, merkintöjä ja vaikutuksia sekä edistää tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja toimintamalleja kulttuuriympäristön huomioon ottamisessa maakuntakaavoituksessa.
Ympäristöministeriö kiittää kaikkia julkaisun valmisteluun eri vaiheissa osallistuneita.

Ulla Koski

Matti Vatilo
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1 Kulttuuriympäristön lähtökohtia

1.1

Mitä kulttuuriympäristö on
Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä,
joka ilmentää kulttuurin vaiheita sekä ihmisen
ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy myös ihmisen suhde ympäristöönsä
ennen ja nyt; sille annetut merkitykset, tulkinnat
ja sen erilaiset nimeämiset. Uudet rakennukset ja
rakenteet, täydennysrakentaminen, purkaminen
tai käytön muutokset muuttavat ja luovat kulttuuriympäristöä.

Kulttuuriympäristö jaotellaan yleensä tarkastelukohteen mukaan kulttuurimaisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön, muinaisjäännöksiin
ja perinnebiotooppeihin. Kulttuuriympäristö on
kokonaisuus, jossa nämä osatekijät esiintyvät vierekkäin ja sisäkkäin sekä ajallisesti kerrostuneina.
Maakuntakaava voi edistää kulttuuriympäristön
ymmärtämistä kokonaisuutena. Valtaosa kulttuuriympäristöä koskevista inventoinneista ja selvityksistä noudattelee kuitenkin yllä mainittua nelijakoa.

Helsingin keskustaa. Riku Lumiaro, Ympäristöhallinnon kuvapankki.
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Kulttuuriympäristön keskeisiä
käsitteitä:
Maisema muodostuu elollisista ja
elottomista tekijöistä sekä ihmisen
ympäristöönsä aiheuttamasta vaikutuksesta, jotka ovat ns. maiseman
perustekijöitä, niiden keskinäisestä
vuorovaikutuksesta sekä maiseman
visuaalisesti hahmotettavasta ilmiasusta eli maisemakuvasta. Maisemaa voidaan tyypitellä luonnonmaisemaksi ja kulttuurimaisemaksi sen
mukaan, onko maisema ensisijaisesti
luonnonelementtien tai ihmisen toiminnan tulosta.
Rakennettu kulttuuriympäristö, rakennusperintö viittaa sekä konkreettisesti rakennettuun ympäristöön että maankäytön ja rakentamisen historiaan ja tapaan, jolla se on syntynyt. Rakennettu kulttuuriympäristö
muodostuu yhdyskuntarakenteesta,
rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen,
pihoista, puistoista sekä erilaisista
rakenteista, kuten esimerkiksi kaduista tai kanavista. Rakennusperintö on pääsääntöisesti synonyymi
rakennetulle kulttuuriympäristölle.
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Talvinen Huhtilammen kylä Joensuun Kiihtelysvaarassa.
Tapio Heikkilä, Ympäristöhallinnon kuvapankki.
Ilmakuva Salon Mökäistenmäen lähiöstä.
Vesa Kuusava, Ympäristöhallinnon kuvapankki.

Muinaisjäännökset ovat maisemassa, maaperässä tai vesistöissä säilyneitä rakenteita ja
kerrostumia, jotka ovat syntyneet paikalla
kauan sitten eläneiden ihmisten toiminnasta.
Kiinteät muinaisjäännökset ovat usein maastossa silmin havaittavissa ja selvästi erottuvia,
kuten hautaröykkiöt, uhrikivet, linnavuoret,
jätinkirkot, jatulintarhat, tervahaudat ja puolustuslaitteet. Ne voivat myös olla maan alla,
kuten asuin- ja työpaikat, ruumishaudat sekä
vanhojen kaupunkien kulttuurikerrokset, tai
vedessä, kuten satama- tai puolustuslaitteet
sekä veden alle jääneet asuinpaikat. Muinaismuistolain tarkoittamat kiinteät muinaisjäännökset ja laivalöydöt ovat rauhoitettuja.
Laissa käytetään sekä kiinteä muinaisjäännös
että muinaisjäännös -käsitteitä tarkoittamaan
samaa asiaa. Muinaisjäännökset ryhmitellään
usein esihistoriallisen ajan muinaisjäännöksiin,
historiallisen ajan muinaisjäännöksiin ja vedenalaisiin muinaisjäännöksiin. Esihistoriallisen ajan
muinaisjäännökset ovat ajalta, jolta ei tunneta
kirjallisia lähteitä, kun taas historiallisen ajan
muinaisjäännökset ovat ajalta, jolta on kirjallisia lähteitä. Historiallisen ajan kohteet sijoittuvat usein käytössä olevaan rakennettuun
ympäristöön.

Hirviä kalliomaalauksessa, Astuvansalmi, Ristiina.
Esa Nikunen, Ympäristöhallinnon kuvapankki.

Perinnemaisema on perinteisten elinkeinojen
ja maankäyttötapojen muovaama alue, jonka
historialliset piirteet ovat säilyneet. Perinnemaisemia ovat esimerkiksi niityt ja hakamaat
ja niiden käyttöön liittyvät rakenteet ja rakennelmat. Kulttuuri- ja perinnemaisema -käsitteet ovat osin päällekkäiset. Perinnemaisema
on usein melko pienialainen ja osa laajaa kulttuurimaisemaa. Perinnebiotoopeiksi nimitetään
pääosin niitty- ja laiduntalouden moninaisia
luontotyyppejä, esimerkiksi kuivia ja kosteita
niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia.

Hoidettu katajaketo, jossa kasvillisuus hieman rehevöitynyt,
Alvettula, Hauho. Tapio Heikkilä, Ympäristöhallinnon kuvapankki.
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1.2

Kulttuuriympäristö maakunnan
suunnittelujärjestelmässä
Kulttuuriympäristö on maakuntien ja kuntien imago- ja identiteettitekijä sekä aluekehityksen voimavara. Kulttuuriympäristö sisältää maakunnan
keskeisiä arvoja ja merkityksiä. Taloudellisia arvoja
sisältyy kulttuuriympäristöön sitoutuneeseen yksityiseen ja kansalliseen varallisuuteen sekä kulttuuriympäristön mahdollisuuksiin maakunnan
kilpailukyvyn parantamisessa ja vetovoimaisuuden lisäämisessä. Kulttuuriympäristö on myös
merkittävä sosiaalinen ja inhimillinen voimavara.
Kulttuuriympäristöön ja sen tulevaisuuteen vaikutetaan maakunnan liiton kaikella toiminnalla.
Siksi on tärkeää sisällyttää kulttuuriympäristönäkökulma maakunnan koko suunnittelujärjestelmän osaksi.
Maakuntasuunnitelma linjaa pitkällä aikavälillä yleispiirteisesti kulttuuriympäristön merkityksen ja aseman osana maakunnan kehittämistä sekä
tätä koskevat yleiset tavoitteet.
Maakuntakaava konkretisoi ja sovittaa yhteen maakuntasuunnitelman ja valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden kulttuuriympäristöä
koskevia tavoitteita alueidenkäytön suunnitelmaksi, välittää tietoa kulttuuriympäristöistä sekä
ohjaa muuta alueidenkäyttöä ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua kulttuuriympäristöasioissa.
Maakuntakaava on kulttuuriympäristön vaalijana
merkittävä työväline, koska kaavataso soveltuu
hyvin kulttuuriympäristön esille tuomiseen.
Maakuntaohjelma linjaa kulttuuriympäristöä
koskevia kehittämistoimia esimerkiksi matkailuun
tai kulttuuriympäristön hoitoon liittyen ja ohjaa
niihin kohdentuvaa hankkeistusta ja rahoitusta.
Valtioneuvoston päättämät valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet ja alueidenkäyttötavoitteet, kansalliset erityisohjelmat, rakennerahastoohjelmien alueosat ja ministeriöiden hallinnonalojen aluekehitystavoitteet otetaan huomioon
maakuntaohjelman laadinnassa.
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Maakuntasuunnitelma
• Maakunnan tavoiteltu
kehitys
• Kehittämislinjaukset
Aikatähtäys 20–30 v.

Maakuntakaava
• Alueidenkäytölliset
ratkaisut
Aikatähtäys 10–20 v.

Maakuntaohjelma
• Kehittämistoimien
suuntaaminen
Aikatähtäys 3–5 v.

Maakunnan suunnittelujärjestelmä.

”Luonnon monimuotoisuus, vesien puhtaus, elävät
kulttuuriympäristöt ja vilkas kulttuurielämä
luovat vetovoimaista maakuntaa. […]
Keski-Suomen arvokkaiden kulttuuriympäristöjen
säilyttäminen vaatii suunnittelua ja hoitoa. Erityisen tärkeää on ympäristön kulttuuristen piirteiden huomioiminen tasaveroisena muiden arvojen
kanssa. Keskisuomalaisuuden fyysiset piirteet ovat
merkittävä osa yhteistä historiaa ja julkista tilaa
ja niitä vaalimalla säilytämme ja muodostamme
alueidentiteettiämme.
Arvokkaiden alueiden ja kohteiden hoito vaatii
resursseja ja työpanosta. Useissa kunnissa kulttuuriperinnön kestävä hyödyntäminen avaa uusia
elinkeinomuotoja useilla toimialoilla. Jatkossa huomio kohdistuu lisääntyvästi ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin mm. rakennusperinnön hoidossa.”
(Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen KeskiSuomi, Keski-Suomen maakuntasuunnitelma
2030, Keski-Suomen liitto, 2010)
Maakuntasuunnitelma linjaa kulttuuriympäristön merkityksen
maakunnan kehittämisessä. Esimerkkinä otteita KeskiSuomen maakuntasuunnitelmasta.

2 Kulttuuriympäristön vaalimiseen
liittyviä säädöksiä
Maankäyttö- ja rakennuslaki on keskeinen maakuntakaavoitusta kulttuuriympäristöjenkin osalta
ohjaava laki. Myös useat muut lait, kuten luonnonsuojelulaki, muinaismuistolaki, laki rakennusperinnön suojelemisesta, kirkkolaki, maa-aineslaki,
vesilaki ja maantielaki, ohjaavat kulttuuriympäristöjen käsittelyä maakuntakaavoissa.
2.1

Maankäyttö- ja rakennuslaki
Alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana ovat
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 1 §:ssä säädetyt yleistavoitteet. Niiden mukaan alueiden

käytössä tulee luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on lain
5 §:n mukaan edistää mm. rakennetun ympäristön
kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista.
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan
kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa
määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien mm. kulttuuriset vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta,
jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia
vaikutuksia.

Näkymä Inarijärvelle Ukonsaarelta. Tuija Mikkonen.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n nojalla annettavat valtioneuvoston päättämät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea mm.
asioita, joilla on merkittävä vaikutus kansalliseen
kulttuuriperintöön. Valtion viranomaisten tulee
toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet ja edistää niiden toteuttamista. Maakunnan suunnittelussa ja muussa
alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten tavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että niiden toteuttamista edistetään
(MRL 24 §).
Maakuntakaavan sisältövaatimusten (MRL 28 §)
mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on otettava
huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet MRL 24 §:n edellyttämällä tavalla. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan
oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin sekä pidettävä
ohjeena luonnonsuojelulain tarkoittamia maisemaalueita koskevia perustamispäätöksiä. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota mm.
maiseman ja kulttuuriperinnön vaalimiseen.
Maakuntakaavassa voidaan antaa maakuntakaava-alueen suunnittelussa ja rakentamisessa
tarvittavia määräyksiä. Jos jotain aluetta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön,
kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, voidaan
maakuntakaavassa antaa myös sitä koskevia tarpeellisia suojelumääräyksiä (MRL 30 §).
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön
järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan
alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan
toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Maakuntakaava ei
ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä
asemakaavan alueella muutoin kuin yleiskaavan ja
asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen
osalta (MRL 32 §). Maakuntakaavan oikeusvaikutuksia selvitetään laajemmin luvussa 7.
Maakuntakaavassa mm. suojelualueeksi osoitetulla alueella on voimassa ehdollinen rakentamisrajoitus (MRL 33 §). Rakentamisrajoituksen
aluetta voidaan kaavamääräyksellä laajentaa tai
supistaa. Kulttuuriympäristöjen osalta rakentamisrajoitus voi koskea suoraan lain nojalla vain rakennussuojelualuetta (SR) ja muinaismuistoaluetta
12

Suomen ympäristö 28 | 2011

(SM). Rakentamisrajoitus ei ilman maankäyttö- ja
rakennuslain 33 §:n mukaista erityistä määräystä
koske alueen erityisominaisuutta ilmentävää kulttuuriympäristön kannalta tärkeää aluetta (rasteri,
viivamerkintä ma).
Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- ja luonnonmaiseman kauneuden,
historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi
ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupunkipuisto (MRL 68 §).
Kulttuuriympäristöä koskevia säännöksiä sisältyy lisäksi mm. MRL:n yleiskaavaa ja asemakaavaa
koskeviin lukuihin 5 ja 7 sekä rakennetun ympäristön hoitoa koskevaan lukuun 22.

2.2

Muita säädöksiä
Suomen perustuslain (731/1999) 20 §:n mukaan
vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.
Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle
oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
Luonnonsuojelulain (LSL, 1096/1996) tavoitteena
on mm. luonnonkauneuden ja maisema-arvojen
vaaliminen. Luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen
liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa maisema-alue
(LSL 32 §). Maisema-alueen perustamispäätökseen voidaan ottaa maiseman olennaisten piirteiden säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä, jotka
eivät kuitenkaan saa aiheuttaa maanomistajalle
merkityksellistä haittaa. Maisema-alueen perustamispäätökset ovat luonnonsuojeluohjelmien ja
-päätösten tavoin ohjeena maakuntakaavaa laadittaessa (MRL 28.2 §).
Muinaismuistolain (MML, 295/1963) nojalla kiinteät muinaisjäännökset ovat suoraan rauhoitettuja.
Rauhoitus koskee kaikkia muinaisjäännöksiä eikä
se edellytä minkäänlaista hallinnollista päätöstä. Lain mukaan on kaavoitusta suunniteltaessa
hyvissä ajoin otettava selko siitä, saattaako kaavoituksen toimeenpaneminen tulla koskemaan
kiinteää muinaisjäännöstä. Jos niin on laita, on

siitä viipymättä ilmoitettava Museovirastolle tai
maakuntamuseolle asiasta neuvottelemista varten
(MML 13 §).
Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain
(498/2010) perusteella suojellaan rakennetun kulttuuriympäristön ajallisen ja alueellisen monimuotoisuuden turvaamiseksi kulttuurikehitykseen
tai historiaan liittyviä rakennuksia, rakennelmia,
rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita, joilla on
merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen, rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien
kannalta. Suojelu voi koskea myös rakennuksen
kiinteää sisustusta. Rakennussuojelu asemakaavaalueella sekä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, järjestetään
pääsääntöisesti asemakaavalla. Rakennusperinnön
suojelemisesta annetulla lailla ei voida suojella sellaisia laajoja aluekokonaisuuksia, joihin sisältyy
peltoja, metsiä ja maisemia.
Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta
(480/1985) on kumottu, mutta sen nojalla tehty
päätös valtion omistaman rakennuksen suojelusta pysyy voimassa, ellei suojelua pureta erillisellä päätöksellä. Mahdollisen myynnin yhteydessä

kohteelle annetaan suojelumääräykset rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaan.
Kirkkolaki (1054/1993) ja laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006) suojelevat kaikki ennen vuotta
1917 rakennetut evankelisluterilaiset kirkolliset
rakennukset ja ortodoksiset kirkot. Myöhemmin
rakennetuista kirkollisista ympäristöistä suojelupäätöksen tekee evankelisluterilaisten kohteiden
osalta kirkkohallitus ja ortodoksisten kohteiden
osalta kirkollishallitus.
Maa-aineslain (555/1981) nojalla myönnettävän
maa-ainesten ottamisluvan edellytyksenä on mm.,
ettei ottamistoiminnasta aiheudu kauniin maisemakuvan turmeltumista. Alueilla, joilla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava
on lisäksi katsottava, ettei ottaminen turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Myös ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja vesilaki (264/1961) edellyttävät
kulttuuriympäristön arvojen huomioon ottamista
lupaharkinnassa.
Maantielain (503/2005) mukaan tien suunnittelun tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain
mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa
maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava ja yleiskaava on
otettava huomioon siten kuin MRL:ssä säädetään.
Yleis- ja tiesuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin
oikeusvaikutteista kaavaa, ja suunnitelmia laadittaessa on otettava huomioon luonnonsuojelulain säädökset. Myöskään rautatietä ei ratalain
(110/2007) mukaan saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.
Sellaisten hankkeiden, joista saattaa aiheutua
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, vaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 468/1994)
mukaisessa menettelyssä. Ympäristövaikutuksilla
tarkoitetaan mm. hankkeen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan,
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön.
Maa- ja metsätalouden harjoittamista ja erityisesti erilaisia tukimuotoja koskevat säännökset
vaikuttavat merkittävästi kulttuuriympäristön
säilymiseen ja hoitoon. Näistä tärkeimpinä voidaan mainita laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista
(1440/2006), samoin kuin laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996).

Kuopion tuomiokirkko. Tuija Mikkonen.
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Kansainvälisiä velvoitteita kulttuuriympäristön
huomioon ottamiseksi on annettu kansainvälisissä
sopimuksissa, kuten UNESCO:n maailmanperintösopimuksessa ja Euroopan neuvoston sopimuksessa arkkitehtonisen ja arkeologisen perinnön
suojelusta sekä eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa. Näiden sopimusten toimeenpano
Suomessa tapahtuu kansallisen lainsäädännön
mukaisilla menettelyillä.
2.3

Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan valtion
viranomaisen tulee toiminnassaan ottaa huomioon
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää
niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutukset aluerakenteen ja alueiden käytön
kannalta. Maakunnan suunnittelussa ja muussa
alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Valtioneuvosto on 13.11.2008 tehnyt päätöksen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
tarkistamisesta. Tavoitteet on jaettu suunnittelua
koskevia periaatteellisia linjauksia sisältäviin yleistavoitteisiin ja suunnitteluvelvoitteita sekä eräitä
valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita koskeviin
erityistavoitteisiin.
Kulttuuriympäristöä koskevan yleistavoitteen
mukaan alueidenkäytöllä edistetään kansallisen
kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
Kulttuuriympäristön kannalta keskeisimmän
erityistavoitteen mukaan alueidenkäytössä on
varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävien
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot
säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset
inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön
suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla
alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.
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Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
tarkoittamia valtakunnallisia inventointeja ovat
valtioneuvoston päätöksen (22.12.2009) mukaan
seuraavat:
• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt 2009,
Museovirasto, www.rky.fi
• Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet,
Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992. Julkaisuhetkellä
inventoinnin päivitys on käynnissä ja sen on
aikanaan tarkoitus korvata yllä mainittu
inventointi.
• Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset
suojelualuekokonaisuudet (1983). Kyseinen
inventointi on vanhentunut ja maakuntakaavoitusta silmällä pitäen liian yleispiirteinen.
Vanhentuneen inventoinnin sijaan hyödynnetään Museoviraston ylläpitämää muinaisjäännösrekisteriä (http://kulttuuriymparisto.nba.
fi), mistä saa perustiedot muinaisjäännöksistä
sekä maan päällä että veden alla. Ajantasaisimmat tiedot muinaisjäännöksistä saa
Museovirastosta. Kaavaratkaisuja ei tule
arvioida suhteessa vanhentuneessa inventoinnissa esitettyihin suojelualueisiin vaan ajantasaiseen tietoon muinaisjäännöksistä.

Muissakin kuin suoraan kulttuuriympäristöä koskevissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on kulttuuriympäristön huomioon ottoon
ja säilymisedellytyksiin liittyviä tavoitteita. Näitä
ovat mm. seuraavat:
• Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle
taajamakuvalle.
• Maakuntakaavoituksessa kiviainesten ottoon
osoitettavien alueiden on perustuttava arviointiin, jossa selvitetään toisaalta alueiden
luonto- ja maisema-arvot sekä toisaalta soveltuvuus vesi- ja kiviaineshuoltoon.
• Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen
käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä.

Kulttuuriympäristöä koskevia valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita sisältyy myös luonto- ja
kulttuuriympäristöinä erityisille aluekokonaisuuksille annettuihin yleistavoitteisiin:
Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalueen,
Lapin tunturialueiden ja Vuoksen vesistöalueen
säilyttämistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta
erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina. Samalla varmistetaan, että asumisen ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytykset säilyvät. Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö
sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen
poikkeuksellisten luonnonolojen, luonnon kestokyvyn ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Samalla
tuetaan luonnonoloihin sopeutuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä
ehyinä.
Saaristomerellä kiinnitetään huomiota alueen
jakaantumiseen rannikko-, väli- ja ulkosaaristoon
sekä niiden luonnon, kulttuuriympäristöjen ja
asutuksen ominaispiirteiden säilymiseen. Samalla otetaan huomioon elinkeinoelämän ja pysyvän
asutuksen tarpeet. Saaristomerellä turvataan kulttuurimaiseman kannalta merkittävien alueiden ja

riittävän laajojen rakentamattomien alueiden säilyminen.
Maankohoamisrannikolla otetaan huomioon
maankohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset
vaikutukset olemassa olevaa rakennetta uudistettaessa ja uutta suunniteltaessa. Jokien suistoalueilla kiinnitetään erityistä huomiota maiseman ja
luonnontalouden erityispiirteisiin. Rakentamisen
sijoittelussa turvataan maankohoamisrannikolle
ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen
edustavuus.
Maankohoamisrannikko ja jokien suistoalueet
ovat potentiaalisia muinaisjäännösten löytöpaikkoja, joten alueidenkäytön suunnittelussa onkin
hyvä huomioida myös mahdollinen vedenalainen
kulttuuriperintö. Maankohoamisrannikolta löytyy
vedenalaisia muinaisjäännöksiä maan päältä, kuten esimerkiksi kaislikoista ja rantapelloilta. Jokien
suistoalueilla vedenalaisen kulttuuriperinnön säilymisolosuhteet ovat monesti ainutlaatuisia.
Saamelaisten kotiseutualueen alueidenkäytössä otetaan huomioon saamelaisille alkuperäiskansana kuuluva oikeus ylläpitää ja kehittää omaa
kulttuuriaan saamelaisten perinteisten elinkeino-

Kaapin Jounin kenttä Inarissa Lemmenjoen kansallispuistossa on Metsähallituksen hoidossa ja sen käyttöä kehitetään
Saamelaismuseon ja paikallisten yhdistysten kanssa. Pasi Nivasalo, Metsähallitus.
Suomen ympäristö 28 | 2011

15

jen kehittämisedellytysten turvaamiseksi. Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.
Saamelainen käsitys kulttuuriympäristöstä muodostuu materiaalisesta ja immateriaalisesta, näkyvästä ja näkymättömästä perinteestä, joka antaa
maisemalle ja ympäristölle merkityksen. Saamelaisen käsityksen mukaan ihmistä ei painoteta luonnon muuttajana, vaan maisema voi näyttää luonnonmaisemalta, mutta kantaa silti kulttuurimaisemaan liitetyt arvot ja merkitykset. Materiaaliset
ja ei-materiaaliset kulttuurimuistot ovat erilaisia
mutta samanarvoisia näkökulmia kulttuuriympäristöön. Saamelaisen kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön suojelun ja vaalimisen kannalta näiden kokonaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää.
Vuoksen vesistöalueella ohjataan matkailua,
vesistöjen virkistyskäyttöä ja vesiliikennettä sekä
rakentamista ja muuta maankäyttöä siten, että järviluonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön erityispiirteet säilyvät.
Kulttuuriympäristö on integroituna myös muihin asiakokonaisuuksiin, kuten toimivaan aluerakenteeseen, eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen
ja elinympäristön laatuun, toimiviin yhteysverkkoihin ja energiahuoltoon sekä Helsingin seudun
erityiskysymyksiin.
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Vuoksen vesistöalue on eräs valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityinen aluekokonaisuus. VAT Vuoksi -selvityksessä esitetään tavoitteen toteuttamisessa keskeisiä tekijöitä
ja arvoja.

3 Kulttuuriympäristö 								
maakuntakaavaprosessissa
3.1

Maakuntakaavaprosessi
kulttuuriympäristön
tunnettuuden lisääjänä
Kulttuuriympäristön osalta maakuntakaavan tehtävänä on osoittaa valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja useamman kuin yhden kunnan kannalta
eli seudullisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja
ohjata alueidenkäyttöä siten, että kulttuuriympäristöä koskevat tavoitteet saavutetaan.
Kulttuuriympäristön vaalimiseen ja kehittämiseen voidaan voimassa olevan maakuntakaavan
ohjaus- ja oikeusvaikutuksen lisäksi vaikuttaa kaavan valmisteluprosessin välityksellä. Osallistumisja arviointisuunnitelma ja maakuntakaavan tavoitteet ovat perusta myöhemmälle sisällön ja esitystavan suunnittelulle sekä vuorovaikutukselle.

Kaavaprosessin aikana tuotetaan ja jaetaan tietoa
kulttuuriympäristöjen ominaisluonteista ja erityispiirteistä, arvoista ja merkityksistä sekä uhista
ja mahdollisuuksista, suojelutarpeista ja muutospaineista. Kaavaprosessi tiivistää yleensä myös
kulttuuriympäristöä koskevaa maakunnallista
yhteistyötä.

Pohjois-Savon maakuntakaavatyön organisoituminen
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan.
Pohjois-Savon liitto.

asiantuntijuus
ENERGIATYÖRYHMÄ
JOHTORYHMÄ
VIRKISTYSALUETYÖRYHMÄ

VAIKUTUSTEN ARVIOINTITYÖRYHMÄ

yhteensovitus

MAA-AINES- JA POHJAVEDET TYÖRYHMÄ

FOORUMIT
• LJS
KULTTUURIYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ

• MATKAILU
• KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄ

ALUERAKENNETYÖRYHMÄ

MAAKUNTAHALLITUS

päättäminen
MAAKUNTAVALTUUSTO
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Kulttuuriympäristön
asiantuntijat, sidosryhmät ja
osalliset maakuntakaavoituksessa

tö- ja maisemavastaavat sekä maaseututoimijat.
ELY-keskusten organisoimina toimivat kulttuuriympäristön hoidon yhteistyöryhmät, joiden kokoonpanoon kuuluu edustajia mm. maakunnan
liitosta, Museovirastosta ja/tai maakuntamuseosta
ja alueellisesta taidetoimikunnasta.

Maakunnan liiton oman asiantuntemuksen lisäksi
maakuntakaavoituksen onnistumiseen vaikuttaa
sidosryhmien ja osallisten aktiivisuus prosessin eri
vaiheissa.

Museovirasto ja maakuntamuseot

3.2

Maakunnan liitto
Maakuntakaavoituksen kulttuuriympäristöä koskevan sisällön ja käsittelytavan kannalta ratkaisevaa on liiton oma asiantuntemus ja toimintakulttuuri. Suuri merkitys on liiton päättäjillä ja johdolla, joiden näkemyksistä ja tavoitteista riippuu, millaisen painoarvon ja sisällön kulttuuriympäristöasiat saavat maakunnan kehittämisessä. Joidenkin
liittojen koordinoimana toimii maakunnan omia
kehittämisstrategioita toteuttavia, mm. maisemaan
ja rakennusperintöön keskittyviä kulttuuriympäristön toimikuntia ja -työryhmiä.

Ympäristöministeriö ja elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukset
Valtionhallinnossa ympäristöministeriö on keskeinen viranomainen kulttuurimaiseman ja rakennusperinnön hoidossa ja rakennussuojelussa.
Maakunnassa tärkeitä yhteistyökumppaneita
ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
(ELY-keskukset) sekä niiden kulttuuriympäris-

Museovirasto on kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomainen. Se toimii yhdessä maakuntamuseoiden kanssa maakuntakaavoituksen keskeisimpänä kulttuuriympäristön asiantuntijana.
Museovirasto on siirtänyt yhteistyösopimuksilla
kulttuuriympäristön suojelun asiantuntija- ja viranomaistehtäviä maakuntamuseoille. Sopimukset koskevat museon voimavarojen mukaisesti
rakennusperintöä ja arkeologiaa. Vedenalaiseen
arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvät asiat
hoidetaan Museovirastossa. Yhteistyösopimuksen
mukaisesti maakuntamuseo on osallisena esimerkiksi maankäyttöhankkeissa, antaa kaavoitusta
koskevat lausunnot ja osallistuu viranomaisneuvotteluihin. Maakuntakaava-asioissa sekä Museovirasto että yhteistyösopimuksen allekirjoittanut
museo toimivat viranomaisina ja sopivat keskenään tarvittaessa työnjaosta. Museovirasto lausuu
kuitenkin aina maakuntakaavasta. Museoviraston
sivustolta (www.nba.fi) voi tarkistaa, millä alueilla
ja missä asioissa yhteistyösopimus on voimassa.
Maakuntamuseoiden paikallistuntemus ja maakunnallisen tutkimuksen pitkäjänteisyys on hyvä
tuki maakuntakaavoitukselle, vaikka museolla ei
olisikaan viranomaisvastuuta.

Kunnat ja paikallistason toimijat
Kunnilla on maakuntakaavaa suunniteltaessa ja
erityisesti sitä toteutettaessa ratkaiseva asema.
Kunnallista kulttuuriympäristön asiantuntemusta
edustavat mm. aluearkkitehdit ja kaupunginarkkitehdit, kuntien kaavoittajat ja rakennustarkastajat
sekä ympäristö- ja kulttuuritoimen työntekijät.
Paikallisia toimijoita ovat mm. paikallismuseot,
kotiseutu-, kaupunginosa-, asukas- tai muut yhdistykset, paikalliset tiedotusvälineet sekä yksityishenkilöt.

Maakuntakaavan valmisteluun liittyvä maastokäynti Lapissa.
Terhi Halonen, Lapin liitto.
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Maakuntakaavan
kulttuuriympäristöryhmä
Maakuntakaavaprosessia varten on hyvä perustaa kulttuuriympäristöryhmä, johon kuuluu eri
tavoin kulttuuriympäristön asiantuntemusta
edustavia jäseniä. Ryhmän kokoonpano voi olla
myös täydentyvä ja avoin, jolloin jäsenten määrä
vaihtelee prosessiin eri vaiheissa. Ryhmään voi
kuulua edustajia mm. ELY-keskuksesta, Museovirastosta, maakuntamuseosta ja paikallismuseoista,
kunnista mukaan lukien aluearkkitehdit sekä alan
tutkimus-, koulutus- ja ammatillisista organisaatioista.
Ryhmän työskentely painottuu maakuntakaavaprosessin alkuvaiheessa kaavan tavoitteiden
muotoiluun, laadittavien selvitysten sisältöön
sekä jossakin määrin myös maakuntakaavan sisältöön ja esitystapaan. Maakuntakaavaprosessin
aikana ryhmä voi toimia mm. vuorovaikutuksen
foorumina. Maakunnallisen ryhmän työhön voivat osallistua myös maakunnassa toimivat kulttuuriympäristön yhteistyöryhmät ja toimikunnat.

Saamelaiskäräjät
Saamelaiskäräjät ovat osallisia kaavahankkeissa
ja osallistuvat kaavoitusprosessiin saamelaisten
kotiseutualueella Enontekiön, Inarin ja Utsjoen
kuntien alueilla sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevalla Lapin paliskunnan alueella. Näillä alueilla
saamelaiskäräjien tehtävänä on hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä heidän asemaansa alkuperäiskansana koskevat asiat. Se voi tehdä
aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tehtäviinsä kuuluvissa asioissa.

Muut sidosryhmät ja osalliset
Monien kaavan valmisteluun osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen toimilla on vaikutusta kulttuuriympäristöön. Näitä ovat esimerkiksi Liikennevirasto teiden suunnittelun, maa-ainesten oton
sekä rautateiden ja niihin liittyvän rakennetun
ympäristön näkökulmasta, Fingrid Oyj voimansiirtolinjojen sijoittelun näkökulmasta, ProAgria
maaseudun ja maatalouden näkökulmasta sekä
Metsähallitus ja Metsäkeskus metsätalouden ja
-luonnon näkökulmasta. Myös matkailuelinkeinojen ja teollisuuden edustajayhteisöt saattavat
olla tärkeitä toimijoita mm. kulttuuriympäristön

imagomerkitysten ja käytön kannalta. Tärkeitä
osallisia ovat myös maanomistajat ja heitä edustavat tuottaja- ja maanomistajajärjestöt, yritykset,
kansalaisjärjestöt ja yksityiset kansalaiset.
3.3

Kansalaisten osallistuminen
Kaavaprosessissa voi olla erilaisia näkemyksiä
siitä, miten kulttuuriympäristöä käytetään, muutetaan, säilytetään ja suojellaan. Näkemyserot voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin periaatteisiin ja
arvoihin, kilpailuun resurssien käytöstä ja tiedon
puutteisiin. Kaikkia näkemyseroja ei ehkä voida
poistaa, mutta niitä on mahdollista käsitellä ja
hallita. Tärkeää on saada asiantuntijoiden, osallisten ja sidosryhmien näkemykset sovitetuiksi
kaavaprosessissa. Onnistuneen kaavaprosessin
avulla voidaan varmistaa osallisten mahdollisuus
halutessaan saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa
vuorovaikutteisesti kulttuuriympäristöasioihin.
Avainasemassa ovat kaavaprosessin eri vaiheissa
järjestettävät esittely- ja kuulemistilaisuudet.
Kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen esittäminen, vaihtoehtojen merkityksen ja vaikutuksen
kuvaaminen havainnollisesti on erityisen tärkeää.
Selkeät yhteenvedot, tiivistelmät ja johtopäätökset
sekä karttoihin yhdistetyt tekstilaatikot helpottavat kaavan ja sen vaikutusten ymmärtämistä ja
mahdollistavat aidon osallistumisen. Havainnollistamalla sekä ymmärrettävästi ja pätevästi perustellen saadaan kulttuuriympäristön ja maiseman
arvot huomioiduksi tasavertaisesti kaavan muiden
arvojen ja vaikutusten joukossa. Havainnollistamisessa hyviä menetelmiä ovat kuvat, piirrokset,
kartat, taulukot ja tilastot.
Osallistuminen, vuorovaikutus ja vaikutusten
arviointi kestävät koko kaavaprosessin ajan. Keskustelu on tärkeää erityisesti prosessin alkuvaiheessa. Asiantuntijoiden, kansalaisten ja päättäjien näkemykset saadaan vuorovaikutuksen avulla mukaan kaavaprosessiin ja siihen liittyvään
vaikutusten arviointiin. Vuorovaikutteisessa menettelyssä tuodaan esille erilaisia näkökulmia ja
niiden perusteluja ja opitaan ymmärtämään niitä.
Prosessin aikana sovitellaan ristiriitaisia tavoitteita
ja pyritään löytämään kaikkien osapuolten kannalta hyväksyttävissä olevia ratkaisuja. Prosessin
lopputulos koetaan hyväksyttävämpänä, jos itse
prosessi on koettu avoimeksi.
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3.4

Maakuntakaavaprosessin vaiheet kulttuuriympäristön kannalta
Kulttuuriympäristöasiat ovat mukana koko kaavaprosessin ajan. Kaavaprosessin kokonaisuudessa
kulttuuriympäristöasioiden osuutta voidaan kuvata seuraavasti:
Ennakointi

• Selvitysten laadinta aloitetaan jo ennen kaavaprosessin käynnistämistä, jos lähtötiedoissa on merkittäviä
puutteita tai jos selvitysten tekemisen tiedetään vievän useita vuosia.

Aloitusvaihe

• Kulttuuriympäristöasiat esitetään konkreettisesti osana osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) sekä
maakuntakaavan työohjelmaa.
• Viranomaisneuvottelun yhteydessä arvioidaan kulttuuriympäristöä koskevien lähtötietojen riittävyys ja
ajantasaisuus yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.
• Käynnistetään mahdolliset täydentävät kulttuuriympäristöselvitykset.

Tavoitevaihe

• Valtakunnalliset kulttuuriympäristöä koskevat alueidenkäyttötavoitteet (VAT) käsitellään yhteistyössä
Museoviraston ja valtion ympäristöhallinnon kanssa.
• Määritellään kulttuuriympäristöä koskevat maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnan päättäjien,
asiantuntijoiden ja sidosryhmien kesken ja sovitetaan ne muihin valtakunnallisiin ja maakunnallisiin tavoitteisiin.
• Käynnistetään kulttuuriympäristöä koskevat vaikutusselvitykset ja arviointi osana kaavan muita vaikutusselvityksiä.
• Jatketaan tarvittavia kulttuuriympäristöselvityksiä.

Valmisteluvaihe

• Kootaan kulttuuriympäristöselvitykset osallisten käytettävissä olevaan ja suunnittelun pohjaksi sopivaan
karttamuotoon.
• Jatketaan kulttuuriympäristöä koskevia vaikutusselvityksiä ja arviointia.
• Määritellään maakuntakaavan alueidenkäyttöratkaisuihin ja esittämistapaan sopivat kulttuuriympäristömerkinnät ja -määräykset.
• Vaikutusselvityksiin ja arviointiin nojautuen sovitetaan yhteen maakuntakaavan kulttuuriympäristöä
koskeva sisältö muuhun maankäyttöön.
• Arvioidaan kulttuuriympäristömerkintöjen ja -määräysten toimivuutta ja soveltuvuutta erityisesti
suhteessa valtakunnallisiin ja maakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavan sisältövaatimuksiin.
• Laaditaan kaavaselostuksen kulttuuriympäristöä koskevat tekstit ja teemakartat.
• Kaavaluonnoksen ollessa nähtävillä valmistaudutaan jakamaan kulttuuriympäristöä koskevaa lähtötietoa
ja vastaamaan sitä koskeviin kysymyksiin. Kulttuuriympäristön asiantuntijan on hyvä olla paikalla kaikissa
esittely- ja kuulemistilaisuuksissa.

Ehdotusvaihe

• Käsitellään kaavaluonnoksesta saatu kulttuuriympäristöä koskeva palaute ja kehitetään maakuntakaavaa
kaavaehdotukseksi palautteen ja kulttuuriympäristöä koskevien vaikutusselvitysten pohjalta.
• Tehdään muut hyväksi katsotut kulttuuriympäristöä koskevat korjaukset ja tarkistukset.
• Viranomaisneuvottelun yhteydessä tarkistetaan kulttuuriympäristöä koskevien vaikutusten arviointien
kattavuus ja kaavamerkinnät yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Hyväksymisvaihe

• Käsitellään kaavaehdotuksesta saatu palaute ja tehdään sen ja hyväksymisvaiheen viranomaisneuvottelun
pohjalta tarvittavat tarkistukset.
• Mikäli tässä vaiheessa muutokset ovat olennaisia, on kaavaehdotus asetettava uudelleen nähtäville.
Olennaisena muutoksena ei pidetä muodollisia tai teknisiä tarkistuksia tai lisäyksiä, vaikka nämä muutokset olisivat vähäistä suurempia. Muutoksen olennaisuuden arviointi tapahtuu kaavaratkaisun kokonaisuuden kannalta. Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota muun ohella, mihin muutos kohdistuu, koskeeko
muutos yksityistä etua tai onko ratkaisu ollut kaavan valmistelussa kiistaton. Maakuntakaavassa kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta merkittävien alueiden lisäämistä tai poistamista ei voida pitää epäolennaisena muutoksena.

Vahvistamisvaihe

• Ympäristöministeriö arvioi kaavan lainmukaisuuden myös kulttuuriympäristöasioiden osalta.

Seurantavaihe

• Maakunnan liitto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus seuraavat ja ohjaavat maakunta-kaavan kulttuuriympäristömerkintöjen siirtymistä kuntakaavoitukseen ja muuhun viranomaistoimintaan.
• Arvioidaan kulttuuriympäristömerkintöjen, -määräysten ja -sisällön toimivuutta ja lisäselvitystarpeita
seuraavaa maakuntakaavaa varten ja tarvittaessa käynnistetään selvitysten laatiminen.

Maakuntakaavoituksessa selvitysten sisällön ja tarkkuuden kannalta keskeisiä vaiheita ovat osallistumisen ja vaikutusten arvioinnin suunnitteluvaihe (OAS) ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Tällöin
muodostetaan käsitys työn keskeisistä selvitystarpeista.
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4 Kulttuuriympäristöä koskevat lähtöaineistot

4.1

Lähtöaineistot ja niiden merkitys
Kulttuuriympäristöä koskevat lähtöaineistot voidaan jakaa valtakunnallisiin ja maakunnallisiin
lähtöaineistoihin ja sisällöltään edelleen neljään
osaan: kulttuurimaisemaa, rakennettua kulttuuriympäristöä, muinaisjäännöksiä (arkeologista
kulttuuriperintöä) ja perinnebiotooppeja koskeviin selvityksiin. Nämä laaditaan yleensä kukin
omana kokonaisuutenaan ja niiden pohjalta kootaan maakuntakaavoituksen yhteydessä yleispiirteiseen alueidenkäytön suunnitteluun soveltuva
kokonaisesitys maakunnan kulttuuriympäristöstä.
Inventointien ohjaus on museo- ja kulttuuriympäristöviranomaisten tehtävä.
Valtakunnallisia ja maakunnallisia lähtöaineistoja tarvitaan tavoitteiden asettelusta kaavan toteuttamiseen saakka. Maakuntakaavan laadinnan
aikana lähtöaineistot ovat perusta kaavan sisällölle
ja esitystavalle, vaikutusten arvioinnille ja sisältöä
koskevalle vuorovaikutukselle. Lähtöaineistojen
avulla voidaan esitellä kaavan kulttuuriympäristöä koskevaa sisältöä osallisille, sidosryhmille,
päättäjille ja maakuntakaavan toteuttajille. Maakuntakaavaa vahvistettaessa sekä valtakunnalliset
että maakukunnalliset lähtöaineistot ovat osaltaan
perusteena maakuntakaavan sisältövaatimusten
täyttymisen ja maakuntakaavan lainmukaisuuden
arvioinnille.
4.2

Valtakunnallisia lähtöaineistoja
UNESCO:n maailmanperintökohteet
Suomesta on UNESCO:n maailmanperintölistalle
hyväksytty yhteensä seitsemän kohdetta (2011).
Ne otetaan maakuntakaavassa huomioon alueen
muulle käytölle tavoitteita ja reunaehtoja antavina
lähtökohtina. Kohteista kuusi on kulttuuriperintökohteita. Ne ovat Vanha Rauma, Suomenlinna,
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Petäjäveden vanha kirkko, Sammallahdenmäen pronssikautinen

Sammallahdenmäen pronssikautinen muinaisjäännösalue on
UNESCO:n maailmanperintökohde. Tapio Heikkilä, Ympäristöhallinnon kuvapankki.

hautaröykkiöalue sekä Struven maanmittausketjun kuusi pistettä Suomessa. Struven ketju kulkee
kymmenen maan halki Mustalta mereltä Jäämerelle asti. Suomen luontokohde on Merenkurkun saaristo. Se on sarjanimeämiskohde yhdessä Ruotsin
Höga Kustenin kanssa. Kulttuuriperintökohteille
on määritelty suojavyöhykkeet.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan inventointi Arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992, osa II) otetaan huomioon alueiden
käytön suunnittelun lähtökohtana. Valtioneuvosto
teki 5.1.1995 periaatepäätöksen valtakunnallisesti
arvokkaista maisema-alueista ja maisemanhoidon
kehittämisestä ja nimesi 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, joita on muutama enemmän kuin yllä mainitussa inventoinnissa. Alueet
on rajattu Suomen ympäristökeskuksessa paikkatietoaineistoksi. Inventoinnin päivitys (2010–2014)
on käynnistynyt ja joidenkin maakuntien osalta jo
suoritettu, mutta päivitysinventointien tiedoilla ei
ole vielä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden statusta. Ne on kuitenkin hyvä huomioida
kaavatyön lähtöaineistona jo ennen valtioneuvoston päätöstä.
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Luonnonsuojelulain mukaiset
maisemanhoitoalueet
Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan luonnonsuojelulain mukaisten maisema-alueiden perustamispäätösten tulee olla ohjeena maakuntakaavaa laadittaessa. Luonnonsuojelulain 32 §:n
mukaisia valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
merkittäviä maisema-alueita voidaan perustaa
luonnon- ja kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien
muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Valtakunnallisesti merkittävän maisemaalueen perustamisesta luonnonsuojelulailla päättää ympäristöministeriö, maakunnallisesti merkittävän elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
maakuntaliiton esityksestä.

Valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Melalahdella Paltamossa. Tapio Heikkilä, Ympäristöhallinnon kuvapankki.

Saijan maisema-alue Sallassa on Lapin ensimmäinen luonnonsuojelulain mukainen maisemanhoitoalue. Kylän asukkaat
toimivat aktiivisesti alueensa maiseman vaalimisessa.
Tapio Heikkilä.
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Tarkistettu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi RKY
2009 on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009
otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Inventointi
korvasi vuoden 1993 luettelon. Kohdetiedot rajauksineen ovat sähköisesti sivuilla www.rky.fi, ja
aluerajaukset saa myös paikkatietona Museovirastosta osoitteesta paikkatieto@nba.fi.
Uusi inventointi sisältää 1 258 kohdetta. Valikoima pyrkii antamaan tasapainoisen ja monimuotoisen kokonaiskuvan Suomen rakennetun ympäristön historiallisesta kehityksestä. Inventointiin on
valikoitu kohteita mahdollisimman monipuolisesti
ikäjakauman, rakennetun ympäristön tyyppien ja
rakennuskulttuurin alueellisten erityispiirteiden
näkökulmista. Kohteet on useissa tapauksissa rajattu laajemmiksi kokonaisuuksiksi, ja inventointiin sisältyy myös teemakohteita.
Tavoitteena on, että maankäytön suunnittelussa
turvataan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenteen, kylä- ja
kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön säilyminen. Kaavoituksessa tulee
huolehtia, että ratkaisut eivät ole ristiriidassa valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen
ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa.

muinaisjäännökset. Muinaisjäännösrekisteri on
paikkatieto- ja tietokantapohjainen tiedon tallennusjärjestelmä, johon tallennetaan tiedot kaikista
löydetyistä kiinteistä muinaisjäännöksistä. Jakoa
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin
muinaisjäännöskohteisiin ei ole tehty.

Valtakunnallisesti merkittävät
perinnemaisemat ja -biotoopit

Maakuntakaavoituksen ensisijainen muinaisjäännösten lähdeaineisto on Museoviraston ylläpitämä
ajantasainen muinaisjäännösrekisteri, joka on käytettävissä osoitteessa http://kulttuuriymparisto.
nba.fi/. Rekisteri on jatkuvasti päivittyvä aineisto. Siihen sisältyy myös vedenalaiseen kulttuuriperintöön kuuluvat hylyt sekä historiallisen ajan

Perinnemaisemien ja -biotooppien lähdeaineistona
maakuntakaavalle on koko maan kattava vuosina 1992–1998 laadittu inventointi, jonka tulokset
on julkaistu alueittain. Biologisiin arvoihin painottuvien kriteerien pohjalta perinnemaisemat ja
-biotoopit on jaettu valtakunnallisesti (V), maakunnallisesti (M) ja paikallisesti (P) arvokkaisiin
kohteisiin. Inventoinnissa arvokkaita kohteita on
yhteensä noin 4 000. Lisäksi valtakunnallisissa
alueidenkäyttötavoitteissa mainitussa julkaisussa Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
on esimerkinomainen 123:n kohteen valikoima
edustavia perinnemaisemia. Esimerkkikohteilla ei
kuitenkaan ole valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaa virallista asemaa.
Perinnemaisemat ovat kulttuuriympäristön
muuttuvimpia osia, sillä ilman käyttöä ja hoitoa
ne tuhoutuvat nopeasti. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vuodelta 2000 eivät edellytä perinnemaisemien esittämistä maakuntakaavassa.
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat
perinnemaisemat on kuitenkin hyvä maakuntakaavaan merkitä, sillä niihin sisältyy maiseman,
luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen
liittyviä piirteitä (MRL 28 §). Kulttuuriympäristön

Hednatemplet on muinaismuistolain rauhoittama muinaisjäännös Jepualla Uudessakaarlepyyssä. Tuija Mikkonen.

Perinnemaisemia ja hoidetaan kaskeamalla Kolin kansallispuistossa Lieksassa. Tapio Heikkilä, Ympäristöhallinnon kuvapankki.

Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointia päivitettiin 2009. Erityisesti
uudempia ympäristöjä huomioitiin aiempaa laajemmin.
Linnoista lähiöihin -julkaisu esittelee osan kohteista. SKS.

Inventoinnin aluekuvaukset ovat tärkeitä kaavoituksen lähtökohtia ja niitä täydennetään kaavatason edellyttämällä tarkkuudella. Maakuntakaavoja laadittaessa tulee RKY 2009 -inventointi ottaa
suunnittelun lähtökohdaksi.

Arkeologinen kulttuuriperintö
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kannalta keskeistä tietoa perinnemaisemista on niiden ympäristötyyppi (esimerkiksi avoin niitty tai
puustoinen hakamaa), sijainti sekä tieto siitä, miten alue on hoidettu eli millaiset edellytykset sillä
on säilyä. Osa perinnemaisemista sisältyy Natura
2000 -verkostoon, ja ne tulevat sitä kautta maakuntakaavaan.

Puiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö kaupungin esityksestä. Vuoteen 2011 mennessä kansallinen kaupunkipuisto on perustettu
Hämeenlinnaan, Heinolaan, Poriin, Hankoon ja
Porvooseen.

Kansalliset kaupunkipuistot
Kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa, kun
halutaan säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön
kuuluvan alueen kulttuuri- ja luonnonmaisema,
historialliset ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityiset
arvot. Kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan
liittää alueita, jotka on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi tai muuhun kansallisen
kaupunkipuiston kannalta sopivaan käyttöön.
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Hangon kansallinen kaupunkipuisto. Jukka-Pekka Flander.

Lainsäädännöllä suojellut
kohteet ja rakennukset
Rakennussuojelulailla (60/1985) on suojeltu
31.10.2011 mennessä 277 kohdetta. Kohde voi olla
rakennus, rakennusryhmä tai rakennettu alue, joten niiden alueellinen laajuus vaihtelee suuresti.
1.7.2010 voimaan tulleen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) perusteella on
suojeltu yksi kohde (tilanne 31.10.2011).
Valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla on suojeltu noin
800 rakennusta, mukaan lukien Metsähallituksen
kohteet. Usein on kyse useamman rakennuksen
ja niihin liittyvän alueen muodostamasta kokonaisuudesta, johon saattaa liittyä aluerajaus. Osa
valtion omistamista kohteista on myyty kunnille
tai yksityisille omistajille. Suojelu säilyy omistajan
vaihdoksesta huolimatta. Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain astuttua 1.7.2010 voimaan
tulkitaan asetuksella suojellut kohteet edelleen
suojelluiksi, mikäli suojelua ei erillisellä päätöksellä pureta.
Kirkkolain (1054/1993) nojalla kaikki ennen
vuotta 1917 rakennetut evankelis-luterilaisen kirkkokunnan kirkolliset rakennukset ovat automaattisesti suojeltuja. Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot
ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hau-

Profeetta Eliaan kirkko Ilomantsissa on suojeltu ortodoksisesta kirkosta annetun lain nojalla. Tuija Mikkonen.

tausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Näitä nuorempia evankelisluterilaisia kirkkoja
suojellaan kirkkohallituksen päätöksellä. Kirkkohallitus on päättänyt 44:n vuosina 1917–1970 rakennetun kirkollisen rakennuksen suojelemisesta
(tilanne 31.10.2011).
Ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006)
nojalla on suojeltu ennen vuotta 1917 rakennettuja
kirkkoja 19 ja rukoushuoneita 4.

Valtakunnalliset kulttuuriympäristöä
koskevat sopimukset

Metsähallituksen luontopalvelujen hoitama Korteniemen
vanha metsänvartijatila Tammelassa Hämeessä. Alueelta on
löydetty kivikautisia esineitä merkkinä asutuksen jatkumosta järven läheisyydessä. Antti Below, Ympäristöhallinnon
kuvapankki.

Ratahallintokeskus (nykyisin Liikennevirasto),
VR-Yhtymä Oy, Valtion kiinteistölaitos (nykyisin
Senaatti-kiinteistöt), Metsäntutkimuslaitos, Museovirasto ja ympäristöministeriö tekivät vuonna
1998 sopimuksen menettelytavoista valtakunnallisesti merkittävien rautatieasema-alueiden säilyttämisestä ja suojelemisesta. Sopimus koskee
115 kohdetta ja niissä olevaa 872 rakennusta 85
paikkakunnalla. Joissakin tapauksissa kohteisiin
liittyy aluerajaus. Kohteiden säilyminen ja suojelu ratkaistaan pääsääntöisesti asemakaavoituksen
yhteydessä.
Museovirasto on tehnyt yhteistyösopimukset
Enso Oyj:n ja Metsäliiton kanssa. Teollisuusyritysten kanssa on sovittu siitä, miten teollisuusSuomen ympäristö 28 | 2011
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historiallisia arvoja otetaan huomioon toimivilla,
uusiutuvilla tehdasalueilla. Nämä puunjalostusteollisuuden rakennuskantaa koskevat tiedot sisältyvät inventointeihin, jotka on laadittu Museoviraston rakennushistorian osaston toimesta tai
ohjauksessa vuosina 1996–2001. Inventoinnit on
koottu Museoviraston arkistoon.

Temaattiset selvitykset ja
sektori-inventoinnit
Kulttuuriympäristön eri osa-alueilta on olemassa
teemoittain tehtyjä selvityksiä tai inventointeja.
Tällaisia ovat esimerkiksi teollisuusympäristöjen ja
museoteiden inventoinnit. Näiden sisällöt otetaan
huomioon kokonaisvaltaisissa valtakunnallisissa
tai maakunnallisissa selvityksissä, joiden kautta
ne tulevat huomioon otetuiksi maakuntakaavassa.
Museovirastosta ja Liikennevirastosta (museotiet
ja -sillat) on saatavissa valtakunnallisia teemainventointeja (katso liite 1).

4.3

Maakunnalliset lähtöaineistot
maakuntakaavan valmistelussa
Maakuntakaavassa esitetään valtakunnallisten
kulttuuriympäristöjen lisäksi maakunnallisesti ja useamman kuin yhden kunnan kannalta eli
seudullisesti merkittävät kulttuuriympäristöt.
Kulttuuriympäristön huomioonottaminen maakuntakaavassa edellyttää kulttuuriympäristön
maakunnallisen ominaisluonteen ja erityispiirteiden tunnistamista ja määrittelyä. Selvitysten tulee
kattaa tasalaatuisesti kaikki kaava-alueen kunnat
ja kulttuuriympäristön osa-alueet.
Maakuntakaavan lähtöaineistona käytettävistä
maakunnallisista selvityksistä vastaa maakunnan
liitto. Selvityksen voi tehdä maakuntamuseo, jolla
on yleensä pitkäaikaista asiantuntemusta alueeltaan, tai se voidaan teettää ulkopuolisella asiantuntijalla. Kulttuurihistoriallisen merkittävyyden
arviointi tehdään asiantuntijaviranomaisten (maakuntamuseo tai Museovirasto) yhteistyönä. Maakuntaliitto päättää osallisia ja sidosryhmiä kuullen
kulttuuriympäristön huomioimisesta kaavassa,
siis maankäytöllisistä ja poliittisista johtopäätöksistä. Jo lähtöaineistoja laadittaessa on hyvä pitää
mielessä, että maakuntien liitoilla on vastuullaan
myös alueidensa ympäristön tilan ja kehityksen
seuranta (MRA 2 §), mitä aineistot myös palvelevat. Katso maakunnallisen merkittävyyden määrittelystä liitteessä 2.
Maakuntakaavaan liittyvissä kulttuuriympäristöselvityksissä

Museoviraston Meriväylien rakennusperintö -julkaisu esittelee 142 Suomen merkittävimpiin kuuluvaa merenkulun rakennusperintökohdetta. Tiedot perustuvat vuosina 1996–2000
tehtyihin inventointeihin Suomenlahdella, Saaristomerellä ja
Pohjanlahdella.
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• kuvaillaan maakunnan maisemarakenteen ja luonnon keskeiset
piirteet maisemamaakuntakuvauksia tarkentaen
• kuvaillaan asutus- ja elinkeinohistorian ilmenemistä ja kaupunki- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä rakennetussa ympäristössä
huomioiden myös nuoremmat kerrostumat, nykyhetkellä aina
1970-80 -lukuihin asti
• kuvaillaan liikenneverkon ja infrastruktuurin ajallista ja alueellista
kehitystä sekä hallinnon ja palveluiden rakentamista
• määritetään maakunnan arkeologinen kulttuuriperintö
• kuvaillaan alueen arkkitehtuuria ja kulttuurihistorialliset erityispiirteet
• osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät ja arvokkaat kulttuuriympäristökohteet ja -alueet
• määritetään maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät kulttuuriympäristökohteet ja -alueet
• osoitetaan maakunnallisissa inventoinneissa tunnistetut perinnebiotoopit
• määritetään maakunnan kulttuuriympäristön painopisteet.

Maisemarakenne ja luonnonpiirteet
sekä maakunnallisesti merkittävät
maisemat
Maakuntakaavaa varten tehtävä maakunnallinen
maisemaselvitys kuvaa alueensa kulttuurimaiseman ominaisluonnetta ja erityispiirteitä. Lähtökohtana on mm. valtakunnallinen maisemamaa-

kuntajako (www.ymparisto.fi > Luonnonsuojelu
> Maisemansuojelu ja -hoito). Valtakunnallisesti
arvokkaat maisema-alueet painottuvat maaseutuympäristöön. Maakunnallisesti merkittäviin maisema-alueisiin voidaan sisällyttää myös esimerkiksi maisemanähtävyyksiä, taajama-, teollisuus- tai
liikennemaisemia, mikäli se maakunnan luonteen
kannalta on perusteltua.

Maisemarakenteen suurmuodot
yhdessä historiatarkastelujen kanssa
ovat olleet pohjana kulttuuriseutujaolle, jonka avulla maakunnallisia
kulttuuriympäristöjä on arvotettu
Uudellamaalla. Uudenmaan liitto 2010.
Uudenmaan kulttuuriympäristöselvitys, luonnos 1.7.2011. Uudenmaan
liiton julkaisuja E114-2011. Helsinki
2011. www.uudenmaanliitto.fi/kulttuuriymparistot
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Maakunnallinen maisemaselvitys voi jakautua
useaan temaattiseen osaan. Maiseman historian kuvaus käsittelee geologista sekä asutus- ja
elinkeinohistoriaa ja niiden vaikutusta kulttuuriympäristöön. Maisemarakenteen kuvaus esittää
maaperää, korkeus- ja vesisuhteita, kasvillisuutta, ilmastoa koskevia asioita. Maiseman nykytilan
kuvaus esittää maiseman merkittävät piirteet sekä
arvioita maisemakuvasta ja maisemaan kohdistuvista muutospaineista. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnissa voidaan
käyttää apuna valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden inventointia varten laadittua
ohjetta (http://www.ymparisto.fi/download.
asp?contentid=127301&lan=fi).
Maisemaselvityksen tuloksia esitetään kartoilla,
joiden tieto sovitetaan maakuntakaavoitukseen.
Kartalla esitetään esimerkiksi:
• valtakunnallisten maisemamaakuntien maakuntakohtainen tarkentaminen ja mahdollisesti maakunnan sisäiset maisematyypit,
• maakunnallisesti merkittävät maisemat,
• asutus- ja elinkeinohistoriallisesti merkittävät
maisemavyöhykkeet sekä
• laajalle maisemassa näkyvät yksittäiset kohteet, kuten esimerkiksi suuret teollisuuslaitokset, tuulivoimapuistot tai ylikorkea rakentaminen.
Selvityksessä esitetään maisemien ominaisluonne,
erityispiirteet, aluerajaukset ja sanalliset kuvaukset
perusteluineen. Selvityksestä tulee ilmetä kunkin
alueen erityisen merkittävät ja vaalimisen arvoiset
piirteet.

Maakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt
Rakennetun kulttuuriympäristön maakunnalliset
selvitykset ovat maakunnan liitoille laadittaviksi
kuuluvia selvitysaineistoja. Niissä tarkastellaan
maakunnan kulttuurihistoriallisia kehityspiirteitä, sen asutus- ja elinkeinohistoriaa sekä eri aikakausille tyypillisiä piirteitä ja ilmiöitä alueella.
Painopisteenä on nykyinen rakennettu ympäristö
ja sen kehityksen ymmärtäminen. Tarkastelulla
pyritään löytämään maakunnan kulttuurihistoriallinen ominaislaatu, tunnistamaan vanhat asutuksen ja elinkeinotoiminnan alueet ja antamaan
pohjaa maakunnallisesti merkittävien kohteiden
määritykselle.
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Maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä määritettäessä taustalla on
yleensä seutu- tai maakuntakaavaa varten tehty
aikaisempi selvitys ja tarkempia kuntakohtaisia
inventointeja. Maakunnissa voi myös olla ELYkeskusten, maakuntamuseoiden tai muiden tahojen teettämiä temaattisia inventointi- ja selvitysaineistoja. Ne voivat koskea esimerkiksi pappiloita, kouluja, seurantaloja, vesirakenteita ja myllyjä,
puolustushistorian muistomerkkejä ja jäänteitä tai
teollisuusympäristöjä.
Metsähallitus on tehnyt suojelualueiden kulttuuriperintökohteiden inventointeja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä, rakennusperinnöstä ja
maisemasta. Kuntakohtaiset kulttuuriympäristöohjelmat, arkkitehtuuripoliittiset ohjelmat ja taidetai kulttuurikaavat saattavat myös tarjota lisätietoa
maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen kartoittamisessa. Monissa maakunnissa on
myös käytössä Museoviraston kanssa yhteistyössä
kehiteltyjä sähköisiä inventointirekistereitä.
Maakuntakaavoituksen yhteydessä tehtävä
työ on tavallisesti luonteeltaan yhteenvedon- tai
päivityksenomainen. Maakuntatasolla alkuperäislähteiden käyttö tai seikkaperäinen perehtyminen
yksittäiseen rakennukseen ei yleensä ole perusteltua. Sen sijaan rakennettua kulttuuriympäristöä
koskeviin selvityksiin on tärkeää sisällyttää yksittäisten kohteiden lisäksi myös laajempia maakunnan ominaisluonnetta ja erityispiirteitä korostavia
kokonaisuuksia sekä taajamien ja kylien osalta taajama- ja kyläkuvallinen näkökulma.
Laaja-alaisten rakennettujen kulttuuriympäristöjen osalta on selvityksissä syytä määritellä niiden
maisemalliset ja rakennetun kulttuuriympäristön
piirteet erikseen. Selvityksessä yksilöidään myös,
millä perusteella kohde on merkittävä, toisin sanoen kunkin alueen ja kohteen erityisen merkittävät ja vaalimisen arvoiset piirteet. Niitä voivat
olla esimerkiksi kyläympäristön yhtenäisyys, liittyminen maisemaan, rakennusten alkuperäisyys
ja maiseman solmukohdasta avautuvat näkymät.
Maakunnallisen, rakennettua kulttuuriympäristöä
koskevan selvityksen tulisi kulttuurihistoriallisen
kehityksen osalta kattaa yleisellä tasolla ainakin
seuraavat asiakokonaisuudet:
• maakunnan rakennuskulttuurin ominaisluonne ja maakunnalliset erityispiirteet,
• maakunnan rakennushistoriallisen tutkimuksen kokonaistilanne,

• maakunnan asutus- ja elinkeinohistoria, kaupunkien ja maaseudun asutuksen kehitys
sekä lähiösuunnittelun ja aluerakentamisen
vaiheet,
• liikenneväylien ja reittien ja niihin liittyvien
rakennusten ja rakenteiden kehitys,
• kirkon, koululaitoksen, hallinnon, kaupan,
teollisuuden, kartanolaitoksen ja maanpuolustuksen historia,
• historialliset puistot ja puutarhat sekä
• ylikunnallista merkitystä omaavat muut kohteet.
Maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiluettelon tulisi sisältää ainakin:
• luettelon ja kuvaukset kohteiden tärkeimmistä kulttuurihistoriallisista arvoista,
• yleiskartan kohteiden sijoittumisesta maakuntaan kokonaisuutena ja

• kohteiden tarkemman sijainnin osoittavat
lähikartat sekä mahdollisuuksien mukaan
valokuvia kohteen arvokkaista piirteistä.

Arkeologinen kulttuuriperintö
Maakuntakaavoitusta varten ei sen yleispiirteisyyden vuoksi ole perusteltua käynnistää laaja-alaisia
muinaisjäännösinventointeja tai -selvityksiä. Kuitenkin tilanteissa, joissa maakuntakaavan ratkaisu
on esimerkiksi maantieteellisistä syistä poikkeuksellisen rajattu ja tarkkaan määriteltävissä ja on
syytä olettaa muuttuvan alueidenkäytön vaarantavan muinaisjäännöksiä, on arkeologisten inventointien tarve syytä erikseen todeta.
Muinaisjäännösinventointien ja -selvitysten tulee perustua riittävään arkeologiseen asiantuntemukseen. Museoviraston ja maakuntamuseoiden
arkeologit ohjaavat muinaisjäännösinventointeja.
Vedenalaisen arkeologisen tutkimuksen suorittamisesta ja ohjauksesta vastaa Museovirasto.

Kuppikivi – Hämeen maakunnallinen
kulttuuriympäristösivusto on tietopaketti
hämäläisestä kulttuuriympäristöstä, sen
ominaisuuksista ja erityispiirteistä, nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. Hanke
toteutettiin Hämeen maakuntakaavaan
liittyen.
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Maakunnallisesti merkittävät
perinnemaisemat ja -biotoopit
Maakunnallisesti merkittävät perinnemaisemat
ja -biotoopit sisältyvät samaan koko maan kattavaan alueellisten ympäristökeskusten laatimaan
inventointiaineistoon, mihin sisältyvät myös valtakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet
(valtakunnallisesti arvokkaat kohteet on käsitelty
luvussa 4.2). Kulttuuriympäristön kannalta keskeistä tietoa perinnemaisemista on niiden tyyppi,
sijainti ja hoitotilanne.

Muut merkittävät ohjelmat,
selvitykset ja inventoinnit
Eri ohjelmissa on asetettu tavoitteita kulttuuriympäristön kehittämiseksi maakunnallisena ja seudullisena voimavarana. Näitä ovat esimerkiksi
maakunnalliset ja muut ylikunnalliset kulttuuriympäristöohjelmat ja -strategiat sekä erilaiset EUohjelmat. Ohjelmat kuvaavat alueen kulttuuriympäristön arvoja ja toimivat hoidon, säilyttämisen ja
kehittämien toimenpideohjelmina sekä hallinnon
tukena, mutta suoraa yhteyttä maakuntakaavoitukseen niillä ei yleensä ole.
Tiet ja kulkureitit ovat keskeisiä maisemaelementtejä ja ne auttavat ymmärtämään kokonaisuuksia ja osien yhteenliittymiä maisemassa.

Maakuntakaavan vuorovaikutuksen, vaikutusten arvioinnin ja kaavaprosessin onnistuminen
edellyttää aineistojen julkisuutta ja saatavuutta.
Julkisuus alkaa jo aineiston valmisteluvaiheesta.
Kaavaan liittyvä selvitysaineisto tulee olla sidosryhmien ja osallisten saatavilla koko prosessin
ajan. Kaavoituksen jokaisessa vaiheessa on myös
syytä kiinnittää huomiota esitystavan helppotajuisuuteen. Kaavoituksen osallisten rooli on vaikuttaa
siihen, miten merkittäviksi määritetyt piirteet ja
kohteet käsitellään maakuntakaavassa ja myöhemmin kuntakaavoissa.
Maakunnalliset kulttuuriympäristöselvitykset
on syytä julkaista karttoja ja valokuvia sisältävinä
aineistoina. Kulttuuriympäristöä koskeva tieto sopii painettuna tai sähköisesti julkaistavaksi, koska
aineisto palvelee myös kuntien yleiskaavoitusta
ja muuta maakuntakaavaa toteuttavaa toimintaa
sekä mm. opetusta ja matkailutoimintaa. Kulttuuriympäristöjen luettelot perusteluineen on hyvä
olla myös paikkatietoaineistona liiton verkkopalvelimella ottaen huomioon tietosuojasäädökset.
Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen maakuntamuseon Lounaispaikka.fi -palvelu on hyvä
esimerkki digitaalisesta inventointityökalusta,
http://www.lounaispaikka.fi/link/1g ja http://
mip.turku.fi.

Selvitysten ja inventointien ajan tasalla pito

4.4

Lähtöaineistot ja niiden
ajan tasalla pito
Maakunnalliset selvitysaineistot tarvitaan kaikilta kulttuuriympäristön osa-alueilta eli kulttuurimaisemasta, rakennetusta kulttuuriympäristöstä,
muinaisjäännöksistä ja perinnemaisemista/-biotoopeista. Maakunnallisen kulttuuriympäristötutkimuksen tilasta ja ajantasaisuudesta riippuu,
miten monia ja laajoja selvityksiä maakuntakaavan
laadinnan yhteydessä tarvitaan.
Kulttuuriympäristöä koskevien selvitysten
tulee olla maakunnallisesta näkökulmasta koko
kaava-alueen kattavia sekä seutujen ja kuntien
kannalta tasapuolisia. Eritasoisten inventointien
lähtökohdat, laadinta-ajankohdat ja keskinäiset
suhteet otetaan huomioon aineistoja arvioitaessa.
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Maakunnallisia kulttuuriympäristöselvityksiä tulee aika ajoin päivittää. Päivitystarvetta aiheuttavat arvojen muuttuminen, tiedon lisääntyminen
ja fyysisen ympäristön muutokset. Maankäytön
maakunnalliset ja paikalliset tarpeet voivat synnyttää uusia mahdollisuuksia tai uhkia ympäristön
kulttuuriarvojen säilymiselle.
Maakunnalliset maisemaselvitykset koskevat
laajoja alueita, joilla muutokset ovat suhteellisen
hitaita. Maisemaselvityksen perusta, maiseman
historia ja maiseman geologiset ja ekologiset ominaisuudet ovat yleensä pysyviä tai muutokset tapahtuvat vain osalla aluetta, esimerkiksi taajamien
tuntumassa. Tavoiteltavaa on, että maisemaselvityksen tuloksena oleva maakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaisemien luettelo päivitetään
kaavaprosessin yhteydessä tai noin 10–15 vuoden
välein.

Pohjalaista kulttuurimaisemaa ja rakennettua ympäristöä
Ylistarossa. Jouko Lehmuskallio, Ympäristöhallinnon kuvapankki.

Rakennettu kulttuuriympäristö muuttuu maisemia nopeammin. Aineisto on syytä päivittää maakuntakaavaa uusittaessa, jolloin luetteloon lisätään
uusia kohteita ja aikakerroksia, samalla kun merkitykseltään heikentyneitä kohteita poistetaan. Poistot ja lisäykset tulee tehdä asiantuntijayhteistyönä
museo- ja ympäristöviranomaisten kanssa.
Arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvä tieto
täydentyy sitä mukaa kun muinaisjäännösinventointeja suoritetaan tai uusia muinaisjäännöksiä
muutoin löytyy. Maakuntakaavassa käytetään
lähteenä aina Museoviraston ylläpitämää muinaisjäännösrekisteriä. Kaavoituksen yhteydessä
Museovirasto tai maakuntamuseo yhteistyössä
maakunnan liiton kanssa arvioi muinaisjäännösinventointien ajantasaisuuden ja määrittelee maakuntakaavoitukseen liittyvät tai siinä osoitettavat
päivitystarpeet.
Perinnemaisema- ja -biotooppiselvitykset vanhenevat melko nopeasti, sillä perinnemaisemien
arvo on riippuvainen alueen käytöstä ja aktiivisesta hoidosta. Perinnemaisemainventoinnin tavoiteltava päivitysväli on noin viisi vuotta.
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5 Maakuntakaavan kulttuuriympäristöä
koskeva sisältö

5.1

Kulttuuriympäristöä
koskevat alueidenkäytön
ohjauksen yleislinjat
Kulttuuriympäristöasioita voidaan maakuntakaavassa käsitellä monipuolisesti kaavan tavoitteita
palvelevia merkintöjä käyttäen. Tilanteesta ja vaalittavan arvon luonteesta riippuen tämä tapahtuu
1. alueiden käytön ja kehittämisen yleisellä ohjauksella,
2. alueiden käyttöä koskevilla reunaehdoilla ja
3. alueiden tai kohteiden suojelulla.
Alueiden käytön ja kehittämisen yleisellä ohjauksella on ratkaiseva merkitys kulttuuriarvojen vaalimisen kannalta. Maakuntakaava voikin toimia
hyvänä välineenä kulttuuriympäristön vaalimisen
yleisessä edistämisessä. Tämä voi näkyä kulttuuriarvojen huomioon ottamisena alueiden käyttöä
koskevia ratkaisuja tehtäessä sekä yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle annettavina ohjeina.
Ohjauksella voidaan luoda edellytyksiä olevien
kulttuuriympäristöjen vaalimiselle ja uusien arvokkaiden ympäristöjen syntymiselle. Kulttuuriympäristön kannalta haitalliset toiminnot voidaan
ohjata alueille, joilla toiminnoilla ei ole lainkaan tai
on muita alueita vähemmän haitallisia vaikutuksia
kulttuuriympäristölle.
Kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja on usein
tarpeellista turvata alueiden käyttöä koskevien
reunaehtojen ja rajoitusten avulla. Näin voidaan
varmistaa, etteivät alueiden käytön mahdolliset
muutokset tai ympäristön toiminnalliseen kehittämiseen liittyvät hankkeet joudu ristiriitaan vaalittavien kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Tällöin
ei yleensä kuitenkaan ole tarvetta puuttua kyseisen
alueen nykyiseen käyttöön tai varsinaisiin maankäyttöratkaisuihin. Sen sijaan on usein perusteltua
turvata alueen nykyisen käyttömuodon jatkuminen.
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Mikäli kyseessä ovat erityisen huomattavat tai
herkästi vaarantuvat arvot, saattaa niiden vaalimiseksi olla tarpeen suojella alue tai kohde sen
suojeluarvoa heikentäviltä muutoksilta. Suojeltavat kulttuuriympäristöalueet ovat yleensä melko suppea-alaisia. Niillä suojelua voidaan pitää
alueen ensisijaisena käyttötarkoituksena. Tällaisia
ovat muinaismuistolain, rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (tai rakennussuojelulain)
tai maankäyttö- ja rakennuslain nojalla suojellut tai
suojeltavaksi tarkoitetut alueet ja kohteet.
Haitallisia maisemarakenteeseen ja luonnonpiirteisiin kohdistuvia vaikutuksia lievennetään
mm. mitoittamalla ja sijoittamalla toiminnat tarkoituksenmukaisesti. Kulttuurihistoriallista kehitystä ilmentäviin piirteisiin kohdistuvia haitallisia
vaikutuksia voidaan ehkäistä suunnittelu- ja suojelumääräyksin.
5.2

Maakuntakaavassa osoitettava
kulttuuriympäristö
MRL 28 §:n sisältövaatimusten mukaisessa maakuntakaavassa osoitettavia maisema- ja kulttuuriperintökokonaisuuksia ja -kohteita ovat:
• UNESCO:n maailmanperintökohteet;
• valtakunnallisesti arvokkaat ja maakunnallisesti
merkittävät maisema-alueet;
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden aluerajauksia tai muita mahdollisia
poikkeamia koskevissa asioissa maakunnan
liiton tulee aina neuvotella ympäristöministeriön luontoympäristöosaston kanssa. Asiaa
on syytä käsitellä myös maakuntakaavan viranomaisneuvottelussa.
• luonnonsuojelulain nojalla perustetut valtakunnalliset ja maakunnalliset maisema-alueet;
• valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja useamman kuin yhden kunnan kannalta merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt;

Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen
kulttuuriympäristöjen aluerajaukset osoitetaan maakuntakaavoissa sellaisenaan. Mikäli
esimerkiksi maakuntakaavan yleispiirteisestä
esitystavasta johtuen on tarvetta poiketa näistä aluerajauksista, tulee maakunnan liiton aina neuvotella asiasta Museoviraston kanssa.
Asiaa tulee käsitellä myös maakuntakaavan
viranomaisneuvottelussa.
• muinaismuistolain rauhoittamat kiinteät muinaisjäännökset;
Kaikki kiinteät muinaisjäännökset merkitään maakuntakaavaan tai sen liitekartoille.
Maakuntakaavaan merkittäessä kaava välittää yksiselitteisesti tiedon kaavan laadintaajankohdan maankäyttöön vaikuttavasta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Tilanteissa,
joissa muinaisjäännöksiä on alueella paljon,
joudutaan karttateknisistä syistä joskus poikkeamaan tästä pääsäännöstä, esimerkiksi
niin, että tiheimmät muinaismuistojen alueet
osoitetaan maakuntakaavan pääkarttaa suurempimittakaavaisilla liitekartoilla. Mikäli
kaikkia rauhoituksen piirissä olevia kiinteitä
muinaisjäännöksiä ei maakuntakaavaan merkitä, on kaava-asiakirjoissa oltava selkeä kuvaus siitä, minkä tasoiset muinaisjäännökset
kaavaan on merkitty ja mistä mahdollisesti
puuttuvat kohteet löytyvät esimerkiksi luettelon muodossa. Maakuntakaavassa esitettävistä muinaisjäännöksistä maakunnan liiton
on neuvoteltava Museoviraston kanssa.
		 Irtaimien muinaisesineiden löytöpaikkoja ei merkitä maakuntakaavakarttaan, koska
niillä ei ole suoraa merkitystä alueiden käytön
suunnittelulle eivätkä ne rajoita maankäyttöä.
• kansalliset kaupunkipuistot.
Merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä
koskevan yksityiskohtaisemman suunnittelun ohjaamiseksi tulisi maakuntakaavassa esittää myös:
• rakennusperinnön suojelemisesta annetun
lain tai rakennussuojelulain nojalla suojellut
tai suojeltavaksi tarkoitetut kohteet sekä valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla suojellut rakennukset
ja kohteet,
• MRL:lla suojellut tai suojeltavaksi tarkoitetut
kohteet sekä
• kirkkolain ja ortodoksisesta kirkosta annetun
lain nojalla suojellut kohteet.

Lisäksi on yleensä perusteltua esittää maakuntakaavassa:
• valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät perinnemaisemat ja -biotoopit,
• museorautatiet, -tiet ja -sillat sekä
• muut maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta merkittävät kohteet ja alueet, kuten meriväylien rakennusperintö.
Maisema- ja kulttuuriperintökokonaisuuksien ja
-kohteiden luonteesta ja niihin liittyvien arvojen
vaalimistarpeesta riippuu, minkälaisilla kaavamerkinnöillä kyseiset alueet osoitetaan maakuntakaavassa ja minkälaisia kaavamääräyksiä niihin
mahdollisesti liitetään. Asiaa on käsitelty tarkemmin luvussa 6.
5.3

Kulttuuriympäristöä koskeva
vaikutusten arviointi
Kaavan kulttuuriympäristöä koskevat vaikutukset
on tarpeellisessa määrin selvitettävä osana kaavan
vaikutusten kokonaisselvitystä (MRL 9 §). Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan
arvioida kaavan toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset mm. kaupunkikuvaan,
maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön (MRA 1 §).
Vaikutusten arvioinnin tärkein tehtävä on tukea
kaavaratkaisujen valmistelua, valintaa ja osallistumista. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan sitä, kuinka kaavalle asetetut valtakunnalliset ja maakunnan
omat tavoitteet ja kaavan sisältövaatimukset toteutuvat ottaen huomioon maakuntakaavan yleispiirteisyys (MRL 28 §).
Kaavan kulttuuriympäristöä koskeviin tavoitteisiin voi sisältyä kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin liittyviä yleispiirteisiä ja strategisia
tavoitteita sekä yksityiskohtaisia säilyttämis- ja
kehittämistavoitteita. Kaavan vaikutusten arvioinnissa on syytä käsitellä sekä yleispiirteisten että
yksityiskohtaisten säilyttämis- ja kehittämistavoitteiden toteutumista ja tuotava esiin mahdolliset
suorat ja epäsuorat vaikutukset kulttuuriympäristöön. Erityisesti tulee arvioida kaavan toteutumisen vaikutuksia suhteessa valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin ja niissä mainittuihin
kulttuuriympäristön alueisiin ja kohteisiin.
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Kun kaavan mukainen toiminnon sijoittuminen on
alueellisesti hyvin rajattua, on vaikutukset arvioitava maakuntakaavan mittakaavasta huolimatta
riittävän yksityiskohtaisesti vaikutusten tunnistamiseksi myös paikallistasolla ja lähiympäristössä.
Kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten
arvioinnin tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:
• Mitkä ovat vaikutukset alueen maisemarakenteeseen ja luonnonpiirteisiin?
• Mitkä ovat vaikutukset maankäyttöön ja
alueen historiallisiin piirteisiin?
• Miten ympäristön visuaaliset piirteet muuttuvat?
• Mitkä ovat vaikutukset inventoinneissa tunnistettuihin kohteisiin tai alueisiin?
• Mitkä ovat vaikutukset merkittäviin näkymiin, esimerkiksi valtakunnallisesti merkittäviin maisemanähtävyyksiin?
Eri maankäyttömuotojen vaikutuksia arvioitaessa selvitetään sitä, miten kulttuuriympäristöä ja
muuta alueidenkäyttöä koskevat kaavaratkaisut
vaikuttavat toisiinsa ja tavoiteltavaan kokonaisratkaisuun. Vaikutusselvitysten avulla voidaan
arvioida, mitkä kaavan toteutustavoista ovat kulttuuriympäristön kannalta hyväksyttäviä ja mitkä
eivät ja millä edellytyksillä tai reunaehdoilla maakuntakaavan ajateltu ratkaisu on toteuttamiskelpoinen. Arvioinnissa selvitetään myös haitallisten
vaikutusten ehkäisemisen tai lieventämisen mahdollisuuksia. Arvioinnin tuloksia käytetään hyväksi mm. harkittaessa kaavan sisällön ja esitystavan
muutostarpeita sekä kaavamääräysten sisältöä.
Suunnittelun alkuvaiheessa tulee tarkistaa, ovatko lähtötiedot riittäviä ja ajantasaisia vai tarvitaanko lisäselvityksiä kulttuuriympäristöä koskevien
arviointien pohjaksi. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa on hyvä kuulla asiantuntijaviranomaisten näkemys lähtötietojen riittävyydestä ja
tarkkuudesta sekä kaavan tavoitteista, tarvittavista
vaihtoehdoista, niiden arviointimenetelmistä ja arviointimenettelyn toteuttamisesta.
Alueiden ominaispiirteiden voimakkuus ja
muutosten sietokyky vaihtelevat. Vaikutusten
merkittävyyden arvioinnin perusteet saadaan
kriteereistä, joilla alue tai kohde on arvotettu
merkittäväksi (alkuperäisyys, ainutlaatuisuus,
harvinaisuus, historiallinen kerroksisuus, historiallinen todistusvoimaisuus, edustavuus, tyypillisyys). Vaikutuksen merkittävyyden arvioinnissa
34
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on huomioitava vaikutuksen ominaisuudet, alueen
nykytila ja muutosherkkyys.
Harvinaisen tai ainutlaatuisen piirteen muutoksensietokyky on pääsääntöisesti pieni ja muutoksen
vaikutus siten useimmiten merkittävä. Muutoksen
maantieteellinen laajuus ja sen kohdentuminen sekä vaikutuksen kohteena olevien kokijoiden suuri
määrä ovat keskeisiä tekijöitä arvioitaessa vaikutusten merkittävyyttä. Mikäli kaavassa todetaan
nykyinen tilanne tai osoitetaan vähäisiä muutoksia, vaikutukset eivät usein ole merkittäviä.
Merkittäviä muutoksia aiheutuu esimerkiksi, kun
• viljeltyjä tai metsäisiä alueita tai rantoja rakennetaan (laaja-alainen toiminnallinen muutos ja visuaalinen vaikutus lähi- ja kaukomaisemassa),
• liikenneväyliltä tai sisääntuloreiteiltä avautuvat näkymät muuttuvat, jolloin kokijoiden
määrä on suuri (visuaalinen vaikutus),
• uusi vesistö- tai maasilta rakennetaan (uusi
maisemaelementti),
• tuulivoimaloita, voimalinjoja tai liikenneväyliä rakennetaan avoimeen kulttuurimaisemaan tai vaihtelevaan ja pienipiirteiseen
ympäristöön, kuten esimerkiksi saaristoon
(voimakas visuaalinen vaikutus lähi- ja kaukomaisemassa, arkeologisen kulttuuriperinnön tuhoutuminen ja kokonaisuuksien pirstoutuminen) tai
• asutusta sijoitetaan perinteestä poikkeavasti, kylärakenne muuttuu merkittävästi, rakennettu ympäristö tiivistyy, vanhaa rakennuskantaa häviää tai alueen käyttötarkoitus
muuttuu.
Mikäli vaikutus on tilapäinen ja palautuu ennalleen, se ei yleensä ole merkittävä. Kuitenkin esimerkiksi avohakkuu tai maa-aineisten otto saattavat aiheuttaa muinaisjäännösten lopullisen tuhoutumisen.
Kun oleelliset muutokset on tunnistettu, selvitetään ja havainnollistetaan niiden kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Yleisin tapa on
laadullinen, sanallisesti kuvaileva arvio kaavan
vaikutuksista maisemarakenteeseen ja luonnonpiirteisiin, kulttuurihistorialliseen kehitykseen
sekä visuaalisiin piirteisiin. Vaikutuksia kulttuuriympäristöön voidaan laadullisen lisäksi kuvata
myös määrällisesti: alueet, joille kohdistuu merkittäviä vaikutuksia, voidaan osoittaa pinta-alana.

Tie- ja ratahankkeissa kulttuurimaisemien huomioiminen vaatii usein erityistä huolellisuutta. Kuvassa Halikonjoen
ylittävä moottoritien siltatyömaa Salossa. Vesa Kuusava, Ympäristöhallinnon kuvapankki.

Kaavan valmisteluvaiheeseen liittyy useimmiten
vaihtoehtoisten kaavaratkaisujen vertailua. Vertailun tavoite on selkeyttää päätöksentekotilannetta.
Vaihtoehdoista ja vaikutuksista vallitsevat ristiriitaiset näkemykset tuodaan esiin, samoin esitetään
vaikutustenarviointiin liittyvät epävarmuudet ja
puutteet. Näin saadaan esille kulttuuriympäristön
kannalta hyvät ja suositeltavat ja toisaalta haitalliset ja vältettävät vaihtoehdot ja ratkaisut.
5.4

Kulttuuriympäristön ja
kaavan muun sisällön
yhteensovittamistarpeita
Kulttuuriympäristöalueiden ja -kohteiden lisäksi
voidaan kulttuuriympäristöjen säilymistä turvata
myös maakuntakaavan muun sisällön välityksellä.
Tällaisia sisältöelementtejä voivat olla

• yleiset tai aluekohtaiset alueidenkäytön kehittämisperiaatteet, joissa kulttuuriympäristöllä
voi haluttaessa olla merkittävä painoarvo,
• luonnonsuojeluun, virkistykseen tai elinkeinoon (esimerkiksi viljelysalueet, teollisuustuotanto, matkailu) liittyvä sisältö, joka voi
merkittävästi tukea kulttuuriympäristöjen
säilymistä tai
• maakuntakaavassa osoitettava muu alueiden
käyttö, jossa tapahtuvia muutoksia ohjataan
niin, että olemassa olevia kulttuuriympäristön arvoja vaalitaan ja mahdollisuuksien
mukaan luodaan edellytyksiä myös uusien
kulttuuriympäristöjen syntymiselle.
Kulttuuriympäristöä koskevat sisältövaatimukset
sovitetaan yhteen maakuntakaavassa esitettävien
muiden tarpeiden ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Kaavan yhteensovittavasta luonteesta johtuu, että kaikkia sen sisällölle
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asetettuja tavoitteita tai kaikkia maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia ei välttämättä aina
voida saavuttaa täysimääräisinä. Maakuntakaavan
sisältöä onkin tarkasteltava kokonaisuutena ja on
huolehdittava siitä, että kaava mahdollisimman
tasapainoisella tavalla vastaa lain vaatimuksia.
Joskus haittoja ehkäisevät ja lieventävät kaavamerkinnät ja -määräykset ovat oleellisia maakuntakaavan sisältövaatimusten täyttymisen kannalta.
Maakuntakaavan avulla on pyrittävä ohjaamaan
yksityiskohtaisempaa kaavoitusta siten, että eri
toiminnat sijoittuvat maiseman ja muun kulttuuriympäristön kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja mittakaavallisesti kulttuuriympäristöön sopivalla tavalla.
Kulttuuriympäristöä ja maisemia koskevien
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityispiirteenä on, että niissä viitataan asiaa koskeviin valtakunnallisiin inventointeihin. Näiltä osin
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat
poikkeuksellisen yksilöityjä. Tämän seurauksena
kulttuuriympäristöä tai maisemaa koskeviin valtakunnaisiin tavoitteisiin saattaa liittyä tavanomaista
useammin konkreettisia ristiriitatilanteita muiden
alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Ratkaisun löytäminen tällaisissa tilanteissa (esimerkiksi yhdyskuntarakenteen laajentuminen valtakunnalliselle
maisema-alueelle) voi olla haasteellinen tehtävä,
joka saattaa edellyttää melko yksityiskohtaistakin
suunnittelua sekä kulttuuriympäristöön ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten tavanomaista
perusteellisempaa selvittämistä. Seuraavassa on
kuvattu joitakin tyypillisiä maakuntakaavoituksen
yhteydessä esille nousevia kulttuuriympäristön ja
kaavan muun sisällön välisiä yhteensovittamistarpeita.

puolisten alueiden, esimerkiksi lähialueen peltojen
ja maisemakuvan säilymistä.
Yhdyskuntarakenteen laajentumisalueet merkitsevät aina suuria luonnon- ja/tai kulttuuriympäristön muutoksia. Kohdistuessaan kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaille alueille on
yhdyskuntarakentamisen edellytykset selvitettävä
tavanomaista seikkaperäisemmin ja arvioitava,
missä määrin ja millä tavoin yhdyskuntarakentaminen tällaisilla alueilla on mahdollista ilman merkittäviä kulttuuri- ja maisema-arvojen menetyksiä.

Vähittäiskaupan suuryksiköt
Yhdyskuntarakenteen kannalta vähittäiskaupan
suuryksiköiden paras sijaintipaikka kaupan laadusta riippuen on yleensä keskusta-alue. Myymäläkoon ja sitä myötä pysäköinnin tilantarpeen
kasvaessa keskustasijainti saattaa muodostua varsin haasteelliseksi suunnittelutehtäväksi, jossa on
otettava huomioon myös rakennetun ympäristön
kulttuuriarvot. On olemassa kuitenkin useita esimerkkejä siitä, kuinka uusia kaupan suuryksiköitä
on sijoitettu keskusta-alueille onnistuneesti ilman,
että kulttuuriympäristöön liittyvistä tavoitteista
olisi jouduttu luopumaan.
Vähittäiskaupan suuryksiköitä pyritään sijoittamaan keskusta-alueiden ulkopuolelle usein
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen reunavyöhykkeelle. Usein jo näiden yksiköiden suuri koko
liikenne- ja pysäköintijärjestelyineen voi olla merkittävä kaupunkikuvaan ja maisemaan vaikuttava tekijä. Mikäli suunnitellulla sijaintialueella on
merkittäviä kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja,
voivat nämä muodostaa poissulkevan esteen hankkeen jatkosuunnittelulle.

Yhdyskuntarakenteen kehittäminen
Yhdyskuntarakenteita koskevat maakuntakaavan
perusratkaisut asettavat reunaehdot sille, kuinka
paljon kehittäminen perustuu olemassa olevien
rakenteiden tiivistämiseen ja toisaalta laajentamiseen. Kulttuuriympäristön näkökulmasta tiivistäminen, rakennustehokkuuksien kasvu ja rakennuskannan uudistuminen muuttavat kaupunki- ja
taajamakuvaa, jonka seurauksena saatetaan menettää kaupunkikuvallisesti ja rakennushistoriallisesti
merkittävää rakennettua ympäristöä ja rakennuskantaa. Toisaalta rakentamisen keskittäminen nykyisen rakenteen yhteyteen tukee rakenteen ulko36
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Forssan kutomo muutettiin kauppakeskukseksi 2002.
Susanna Wähä.

Uudet tie- ja ratalinjat
Uusilla tie- tai ratalinjoilla on aina merkittäviä alueja yhdyskuntarakenteellisia ja myös kulttuuriympäristöön ja maisemaan kohdistuvia vaikutuksia.
Lähtökohtaisesti uudet tie- ja ratalinjat tulisi pyrkiä
suunnittelemaan siten, että vältytään arvokkaimpien kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden
pirstoutumiselta. Aina tämä kuitenkaan ei ole
mahdollista esimerkiksi yhteystarpeen suuntautuessa poikittain jokilaakson maisemarakenteeseen
nähden, jolloin maisema-arvojen ohella vaarassa
saattaa olla myös arkeologinen kulttuuriperintö.
Tällöin on yksityiskohtaisemman suunnittelun
avulla pyrittävä etsimään kulttuuriympäristön
kannalta kaikkein haitattomin linjausvaihtoehto.
Kielteisten maisemavaikutusten vähentämiseksi
saatetaan tarvita myös eri tyyppisiä tie- tai ratateknisiä ratkaisuja. Merkittävien kulttuuriympäristöarvojen ollessa kyseessä on nämä seikat selvitettävä jo maakuntakaavavaiheessa, kun linjauksen
yleispiirteistä sijaintiratkaisua tehdään.

Voimajohdot
Voimajohtojen osalta suunnittelutilanne on pitkälti
samankaltainen kuin tie- ja ratalinjojenkin osalta
eli lähtökohtaisesti tulisi linjaukset suunnitella
kaikkein arvokkaimpien kulttuuriympäristöjen
ja -maisemien ulkopuolelle. Voimajohtojen osalta

suunnittelun joustavuutta lisää se, että usein uusien johtolinjojen sijoittamisessa on mahdollista
hyödyntää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti jo olemassa olevia johtokäytäviä
ja näin vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia.

Tuulivoimalat
Tuulivoimaloilla on merkittäviä maisemallisia
vaikutuksia, mistä syystä niitä ei lähtökohtaisesti
tule osoittaa maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön kannalta arvokkaille alueille tai niiden
läheisyyteen. Sen sijaan mittakaavaltaan suurista
elementeistä rakentuvat maisemat ja alueet, joilla
jo ennestään on runsaasti ihmisen tekemiä rakennelmia, sietävät usein parhaiten tuulivoimaloiden
sijoittamisen. Kielteisiä maisemavaikutuksia voidaan joissakin tapauksissa vähentää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tehtävillä sijoitusratkaisuilla. Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset on kuitenkin yleisellä tasolla selvitettävä jo
maakuntakaavavaiheessa, kun tuulivoimaloiden
yleispiirteistä sijaintiratkaisua tehdään. Lisätietoja
tuulivoimarakentamisen suunnittelusta on saatavilla ympäristöministeriön raportista (19/2011)
Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Työryhmän
ehdotus tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi
ohjeistukseksi.

Tuulivoimaa tunturissa Enontekiöllä. Jaakko Vähämäki, Vastavalo.fi.
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Maa- ja kiviainesten ottoalueet
Maa- ja kiviainesten ottoa säätelevä maa-aineslaki
sisältää jo itsessään maisema-arvojen huomioon
ottamista koskevan velvoitteen. Maa-aineslupaharkinnassa maakuntakaava voi toimia merkittävänä tausta-aineistona, jonka avulla yksittäinen
maa-ainesten ottohanke voidaan suhteuttaa koko
maakunnan maiseman merkittäviin piirteisiin ja
erityiskohteisiin. Ympäristöstään selvästi erottuvilla kallio- ja harjumuodostumilla on usein ratkaiseva maisemaa jäsentävä ja sille ominaispiirteitä
antava merkitys ja niillä on usein myös vahva kulttuurinen sidos. Maa- ja kiviainesten ottoa ei tulisi
maakuntakaavassa ohjata kulttuurihistoriallisesti
tai maisemallisesti arvokkaille alueille ja niiden
osoittaminen edellyttää aina ottamisen maisemavaikutusten riittävää selvittämistä.
Myös arkeologisen kulttuuriperinnön säilymisen tavoitteet saattavat olla ristiriidassa maa-ainesten oton kanssa ja olla perusteena maa-ainesten
oton estymiselle. Mikäli riittäviä muinaisjäännösinventointeja ei alueella ole tehty, on ainesten
oton vaikutusten arviointi vaikeaa. Tämän vuoksi inventointitarpeen varhainen tarkistaminen ja
muinaisjäännösinventointien oikea-aikaiseen suorittamiseen tähtäävät maakuntakaavamääräykset
vähentävät ristiriitatilanteiden syntyä.

Maa-aineisten ottoalue Kuusamossa. Tatu Turunen,
Ympäristöhallinnon kuvapankki.
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Matkailukeskuksen laajennus käynnissä. Pertti Harstela,
Vastavalo.fi.

Matkailualueet
Maakuntakaavassa osoitettavien, vähintään seudullisesti merkittävien matkailualueiden toteuttaminen merkitsee usein myös huomattavia muutoksia maisemaan ja ympäristöön. Suunnittelun kannalta tämä on haasteellista varsinkin kun tämän
kaltaiset alueet sijoittuvat usein maisemallisesti tai
kulttuuriympäristön kannalta herkille ja arvokkaille alueille. Toisaalta matkailukäyttö saattaa luoda
myös uusia edellytyksiä kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan rakennuskannan uudelleenkäytölle ja
huolellisesti toteutettuna edistää alueen kulttuuriarvojen säilymistä.
Uusien matkailualueiden tai niiden laajennusten osoittaminen maakuntakaavassa edellyttää
maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten selvittämistä ja tarvittaessa esimerkiksi suunnittelumääräyksillä annettavia reunaehtoja, joiden avulla
voidaan varmistaa kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvien arvojen säilyminen. Selvitysten
laajuus ja yksityiskohtaisuus on arvioitava tapauskohtaisesti.

6 Maakuntakaavan esitystapa 					
kulttuuriympäristön osalta

6.1

6.2

Maakuntakaavakartta

Liite- ja teemakartat

Maakuntakaavakartalla osoitetaan kootusti valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja useamman kuin
yhden kunnan kannalta merkittävät maisemaalueet, rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja
kohteet sekä kiinteät muinaisjäännökset. Kulttuuriympäristökokonaisuuksien hahmottamista helpottaa myös sellainen pohjakartta, joka tuo esiin
maiseman ja rakennetun ympäristön rakennetta.
Kulttuuriympäristöt ovat aluevarausten laajuuden osalta hyvin erilaisia. Laajimmat maisemaalueet ovat kymmenien tuhansien hehtaarien kokoisia ja pienimmät kiinteät muinaisjäännökset
hyvinkin pieniä kaavan mittakaavaan nähden.
Kulttuuriympäristöä koskevat karttamerkinnät
ovat yleensä päällekkäisiä kaavan aluevarausmerkintöjen kanssa. Lisäksi aluemaisten kohteiden
sisällä saattaa olla kohdemerkintöjä. Pienialaiset
kohteet edellyttävät maakuntakaavan mittakaavan
huomioon ottavaa ja joskus jopa poikkeuksellista
esitystapaa. Kaavakartalla ei aina ole mahdollista esittää kaikkia pienialaisia maakunnallisesti tai
valtakunnallisestikaan merkittäviä kohteita johtuen esimerkiksi niiden runsaslukuisuudesta muutenkin tehokkaan maankäytön alueilla (esimerkiksi kaupunkiseudut). Tällöin yksityiskohtainen
vaadittava tieto on sisällytettävä maakuntakaavan
liiteaineistoihin. Jotta nämä aineistot olisivat osana oikeusvaikutteista maakuntakaavaa, on niihin
oltava maakuntakaavakartalla tai maakuntakaavamääräyksessä selkeä, yksiselitteinen viittaus (katso luku 6.2 sekä määräysesimerkit sivuilla 45, 48
ja 49).
Maakuntakaavakartan kulttuuriympäristömerkintöjä harkittaessa tulee ottaa huomioon kaavakartan yleinen luettavuus, vaikka kohteita ja alueita olisi paljonkin. Lähtöaineistojen alueet ja kohteet
eivät yleensä sovi sellaisenaan kaavaan siirrettäviksi, koska tällöin jouduttaisiin monimutkaiseen
ja vaikeasti hahmotettavaan esitystapaan.

Maakuntakaavan mittakaavasta ja yleispiirteisyydestä johtuen on joskus perusteltua esittää osa
maakuntakaavan sisällöstä erillisissä liitekartoissa.
Viittaamalla liitekarttoihin maakuntakaavamääräyksissä näiden liitekarttojen sisältö voi saada
vastaavan oikeusvaikutuksen kuin varsinainen
maakuntakaava.
Kaavan sisältöä on hyvä selkeyttää myös kaavaselostukseen sisältyvän muunlaisen kartta-aineiston välityksellä. Kaavamääräyksissä viitattujen
ja siten kaavan oikeudellisen tulkinnan kannalta
tärkeiden liitekarttojen tulee selkeästi erottua painettuina ja sähköisessä muodossa muista liite- ja
teemakartoista. Maakuntakaavan karttajärjestelmä
ja karttojen otsikointi on oltava selkeä niin, ettei
synny epätietoisuutta virallisen kaavakartan ja
muun kartta-aineiston välisestä suhteesta.
Liite- ja teemakartat sopivat hyvin kulttuuriympäristöjen havainnollistamiseen ja tarkentamiseen
esimerkiksi kaupunkiarkeologisten muinaismuistoalueiden rajausten ja keskusta-alueiden rakennusperinnön esittämisessä. Liite- ja teemakartoista
voi myös olla suuri hyöty kaavoituksen eri vaiheissa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ja kaavan
tulkinnassa.

Maisema Pälkäneellä. Jouko Lehmuskallio, Ympäristöhallinnon
kuvapankki.
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Pohjois-Savon maakuntakaavassa
on käytetty merkintää Taajaman
kulttuuriympäristö (piste-katkoviiva)
kuvaamaan kulttuuriympäristökohteita ja -alueita, jotka maakuntakaavan
mittakaavasta johtuen on esitetty
maakuntakaavan osa-aluekohtaisissa
liitekartoissa varsinaisen maakuntakaavakartan sijaan. Esimerkissä liitekartta Rautalammin taajaman alueelta.
Pohjois-Savon liitto.
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6.3

Kulttuuriympäristön
huomioonottaminen
maakuntakaavamääräyksissä
Maakuntakaavamääräykset ovat osa maakuntakaavaa. Niillä voidaan ilmaista alueen käytön
periaatteita tai haluttaessa tarkentaa kaavamerkinnöillä ilmoitettua alueen käyttötarkoitusta tai
erityisominaisuutta ja antaa tällä tavoin kaavalle
täsmällisempää sisältöä. Kaavamääräystyyppejä
ovat:
• yksityiskohtaisempaa kaavoitusta tai muuta viranomaisten alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua ohjaavat suunnittelumääräykset
sekä
• suoraan maankäyttöä koskevat rakentamisja suojelumääräykset.
Maakuntakaavamääräyksiä voidaan antaa:
yleismääräyksinä koskemaan
• koko maakuntakaava-aluetta tai
• yksittäistä maakuntakaavamerkintää sekä
erityismääräyksinä, jotka voivat koskea
• osa-aluemerkinnöin tai kehittämisen kohdealuemerkinnöin rajattua maakuntakaavan osaa tai
• yksittäisiä alueita, kohteita tai viivamaisia alueita.

Kulttuuriympäristöt voidaan ottaa huomioon kaavamääräysten välityksellä tarvittaessa kaikissa
kaavamerkintätyypeissä ja tarpeen mukaan lähes
kaikissa merkinnöissäkin.

Näkökohtia yleis- ja
erityismääräysten käytöstä
Kun määräyksiä annetaan koko kaava-alueen kattavina yleismääräyksinä, ne koskevat myös niitä
alueita, joille maakuntakaavassa ei ole osoitettu
alueidenkäyttö- eikä muitakaan merkintöjä (ns.
valkoiset alueet).
Koko kaava-aluetta koskevina yleismääräyksinä
voidaan antaa esimerkiksi maakunnan kulttuuriympäristön erityispiirteiden vaalimiseen velvoittavia yleisiä määräyksiä. Koko maakuntaa tai sen
laajaa osa-aluetta koskevat yleismääräykset ovat
aina yksityiskohtaisempaa suunnittelua ohjaavia
suunnittelumääräyksiä. Rakentamis- tai suojelu-

määräyksinä ei tällaisten laaja-alaisten yleisluonteisten määräysten antaminen ole mahdollista.
Yksittäistä maakuntakaavamerkintää koskevat
yleismääräykset voivat olla suunnittelu-, rakentamis- tai suojelumääräyksiä. Koska kulttuuriympäristöä koskevissa määräyksissä edellytetään
yleensä alueen maisemallisten tai kulttuuriarvojen vaalimista, on määräysten tulkinnan kannalta
oleellista, että nämä arvot on riittävässä määrin kuvattu kaavaselostuksessa tai sen liiteosassa. Tämä
koskee yhtälailla kaikkia määräystyyppejä, mutta
erityisesti suojelumääräysten osalta asiaan tulee
kiinnittää tavanomaista suurempaa huomiota.

Suunnittelumääräykset
Kulttuuriympäristön niin kuin maakuntakaavan muunkin sisällön osalta suunnittelumääräykset ovat maakuntakaavan keskeistä sisältöä.
Ne painottuvat erityisesti yksityiskohtaisempaa
kaavoitusta koskevien suunnittelun tavoitteiden,
reunaehtojen ja/tai rajoitusten antamiseen. Kulttuuriympäristön osalta ne voivat koskea mm. alueen kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä sekä
haitallisten kulttuuriympäristöön kohdistuvien
vaikutusten estämistä tai rajoittamista. Suunnittelumääräyksiä voidaan antaa sekä yleis- että erityismääräyksinä ja ne voivat koskea kaikkia maakuntakaavassa osoitettuja alueita.
Kulttuuriympäristöä koskevia suunnittelumääräyksiä annettaessa on syytä kiinnittää huomiota
mm. seuraaviin näkökohtiin:
• Määräyksen antamisella tulisi olla selvä lisäarvoa tuottava vaikutus. Määräys, joka toistaa sen
ohjeen, minkä varsinainen kaavamerkintäkin
usein jo asianomaisen erityislainkin perusteella
antaa, on tarpeeton. Kun määräyksessä edellytetään kulttuuriarvojen huomioon ottamista
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, on huolehdittava sitä, että nämä kohteen ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin perustuvat arvot on
riittävällä tarkkuudella kuvattu kaavaselostuksessa tai sen liitteessä.
• Määräys ei kulttuuriympäristöäkään koskevalta
osaltaan voi edellyttää yksityiskohtaisemman
suunnitelman laatimista tai sen sisällön sitovaa
yksityiskohtaista määrittelyä. Suunnittelumääräykseen ei voida sisällyttää esimerkiksi vaatimusta, että jollekin alueelle olisi yleiskaavoituksessa määrättävä kulttuuriympäristön tai
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maiseman peruspiirteiden turvaamiseksi maisematyölupaa edellyttävä toimenpiderajoitus.
• Erityisesti kulttuuriympäristön osalta suunnittelumääräykset sisältävät yleensä yksityiskohtaisempaa alueiden käyttöä koskevia rajoituksia.
Tällaisia määräyksiä annettaessa on varmistauduttava niiden toteuttamiskelpoisuudesta. Tämä saattaa edellyttää jo maakuntakaavoituksen
yhteydessä tavanomaista yksityiskohtaisempia selvityksiä ja suunnittelua. Esimerkiksi jos
maakuntakaavassa osoitettua taajamatoimintojen laajentumisaluetta koskee kulttuuriarvojen
vaalimista koskeva suunnittelumääräys, tulisi jo
maakuntakaavoituksessa pystyä riittävällä tarkkuudella osoittamaan, että taajamatoimintojen
laajentaminen ja kulttuuriarvojen vaaliminen
ovat keskenään realistisella tavalla yhteen sovitettavissa.
• Suunnittelumääräysten avulla ei voida siirtää
lähtökohtaisesti maakuntakaavoitukselle kuuluvaa selvitys- ja suunnitteluvelvoitetta yksityiskohtaisemmalle kaavoitukselle.

Suojelumääräykset
Suojelumääräyksen antamisen edellytyksenä on,
että alueella on MRL 30 §:n tarkoittamia erityisiä
ympäristöarvoja, joiden vuoksi aluetta on suojeltava. Suojeltavien ympäristöarvojen on käytävä
riittävän yksilöidysti ilmi joko itse suojelumääräyksestä tai vaihtoehtoisesti kaava-asiakirjoista.
Niiden on myös perustuttava riittäviin selvityksiin.
Usein sekä arvokkaita maisemia että rakennettua
kulttuuriympäristöä koskevissa erillisjulkaisuissa
näiden alueiden maisemallisia ja/tai kulttuurihistoriallisia pirteitä kuvataan varsin seikkaperäisellä
ja laaja-alaisella tavalla. Suojelumääräyksen selkeyden kannalta saattaa tällöin olla riittämätöntä,
että viitataan pelkästään alueen kohdekuvaukseen.
Tämän vuoksi saattaa olla tarpeen määritellä erikseen ne erityiset arvot, joita suojelumääräyksellä
halutaan nimenomaisesti suojella.
Suojelumääräykset koskevat sitovasti myös
maanomistajia. Tästä syystä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei niistä, kaavan muu
sisältö huomioon ottaen, aiheudu maanomistajalle
kohtuutonta haittaa. On myös huomattava, ettei
maanomistajalla ole oikeutta korvaukseen suojelumääräyksen johdosta hänelle mahdollisesti aiheutuvasta haitasta.
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Kulttuuriympäristöä koskevia suojelumääräyksiä
annettaessa on syytä kiinnittää huomiota mm. seuraaviin näkökohtiin:
• Oikeudelliselta kannalta suojelumääräykset
ovat maakuntakaavan vahvinta sisältöä. Ne ovat
siten tehokkaita välineitä kulttuuriympäristöjen
arvojen vaalimiseksi. Määräyksiä on kuitenkin
käytettävä harkiten niihin liittyvien MRL:n
asettamien rajoitusten takia. Suojelumääräystä
annettaessa on siten punnittava keskenään yhtäältä vaalittavan kulttuuriympäristön merkittävyys ja uhanalaisuus ja toisaalta määräyksen
mukaisesta rajoituksesta maanomistajille aiheutuva haitta.
• Erityisesti tilanteissa, joissa on tarkoitus, että
ko. kulttuuriympäristön tai maiseman arvon
suojelu tullaan myöhemmin toteuttamaan yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella tai erillislainsäädännön avulla, on syytä harkita maakuntakaavan suojelumääräyksen antamista. Erityislainsäädännöllä toteutettavaksi tarkoitettuun
merkintään liittyvä suojelumääräys saattaa olla
tarkoituksenmukaista antaa määräaikaisena,
esimerkiksi kymmenen vuotta voimassa olevana. Tällä tavoin myös voidaan usein lieventää
määräyksestä maanomistajalle mahdollisesti
aiheutuvan haitan suuruutta niin, että se ei ole
lain tarkoittamalla tavalla kohtuuton.
• Kohdemerkintää koskeva suojelumääräys edellyttää, että kohteen alueellinen ulottuvuus on
joko määräyksen sisällön, liitekartan avulla (johon määräyksessä on syytä viitata) tai muuten
yksiselitteisesti määriteltävissä.
• Suojelumääräyksellä ei voida velvoittaa maanomistajaa aktiivisiin toimenpiteisiin suojelun
tarkoituksen toteuttamiseksi. Siten esimerkiksi
maanomistajaa ei voida velvoittaa säilyttämään
omistamiaan peltoalueita avoimina.

Rakentamismääräykset
ja rakentamisrajoitus
Rakentamismääräyksen edellytyksenä on, että
alueella on joko suoraan lain nojalla tai erikseen
määrättynä voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Lain nojalla rakentamisrajoitus
koskee lähtökohtaisesti virkistys- ja suojelualueita
sekä liikenteen ja teknisen huollon verkostoja ja
alueita. Näihin luetaan kuuluvaksi myös vastaavat
kohdemerkinnät. Kulttuuriympäristöön liittyvistä

merkinnöistä rakentamisrajoitus koskee lain nojalla siten SR- ja SM-alueita ja -kohteita.
Erillisellä määräyksellä voidaan rakentamisrajoituksen aluetta laajentaa tai supistaa. Rakentamisrajoitusta voidaan siten tarvittaessa laajentaa
koskemaan mm. kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta.
Alueella, jolla ei ole voimassa yleis- eikä asemakaavaa, maakuntakaavan rakentamismääräyksellä
on mahdollista suoraan ohjata rakentamisen yleispiirteistä sijoittumista esimerkiksi maiseman tai
kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeällä alueella. Rakentamismääräystä annettaessa on
huomattava, että sen oikeudellinen ohjausvaikutus
perustuu MRL 33 §:n mukaiseen rakentamisrajoitukseen, joka on luonteeltaan ehdollinen. Tämän
mukaisesti, mikäli rakentamisrajoituksen ja -määräyksen seurauksena rakentaminen estyy niin, että
siitä aiheutuu luvan hakijalle huomattavaa haittaa,
on tämä haitta korvattava. Tämä tapahtuu yleensä kunnan toimesta. Jos kohtuullista korvausta ei
makseta, on rakennuslupa myönnettävä.
Kulttuuriympäristöä koskevia rakentamismääräyksiä annettaessa on syytä kiinnittää huomiota
mm. seuraaviin näkökohtiin:
• Rakentamisrajoituksen ja sitä täsmentävän rakentamismääräyksen ohjausvaikutuksen ehdollisuudesta johtuen olisi tarpeellista, että
rakentamismääräystä annettaessa kiinnitetään
riittävästi huomiota siihen, ettei määräyksestä
aiheudu mahdolliselle rakennusluvan hakijalle
huomattavaa haittaa tai että kunta tai muu julkisyhteisö on valmis maksamaan tästä haitasta
kohtuullisen korvauksen.
• Alueen maanomistusoloista riippuen rakentamismääräys saattaa olla toimiva väline ohjattaessa rakentamista esimerkiksi maisemallisesti
vähemmän haitallisille paikoille peltoaukioiden
reunaan. Tämä koskee erityisesti alueita, joille
ei lähitulevaisuudessa olla laatimassa yleis- tai
asemakaavaa.

6.4

Kulttuuriympäristöä koskevat
maakuntakaavamerkinnät
ja niihin liittyviä
määräysesimerkkejä
Ympäristöministeriön kaavamerkintäasetuksen
mukaisten maakuntakaavamerkintöjen lisäksi
maakuntakaavassa voidaan soveltuvin osin käyttää myös yleiskaavamerkintöjä sekä tarvittaessa
muitakin kuin asetuksessa määrättyjä merkintöjä.
Merkintäasetus on kuitenkin sitova siten, että kun
kaavassa käytetään asetuksen mukaista merkintää,
tulee sitä käyttää nimenomaisesti siinä tarkoituksessa kuin asetuksessa määrätään.
Maakuntakaavan merkintätyyppejä ovat asetuksen mukaan
• alueiden käytön kehittämisperiaatteet
• osa-alueiden erityisominaisuudet
• aluevaraukset sekä
• viiva- ja kohdemerkinnät.
Merkintätyypit ovat toisiaan täydentäviä ja osin
päällekkäisiä, joten esimerkiksi aluevarausmerkintöjä voidaan täydentää alueen kehittämisperiaatteita tai erityisominaisuuksia osoittavilla merkinnöillä. Merkintätyyppejä voidaan myös tarkentaa
alaluokilla esimerkiksi siten kuin jäljempänä esitetään. Myös yleiskaavamerkintöjen alaluokkia on
mahdollista käyttää tarpeen mukaan esimerkiksi
kaupunkiseuduilla.
Seuraavassa on tarkasteltu tärkeimpiä kulttuuriympäristön tai siihen liittyvien arvojen osoittamiseen käytettävissä olevia kaavamerkintöjä. Silloin
kun kyse on ympäristöministeriön kaavamerkintäasetuksen mukaisesta merkinnästä, on tekstissä
suluissa ilmoitettu kyseisen merkinnän asetuksen
mukainen numero.
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Kehittämisperiaatemerkinnät
Maakunnan erityistarpeisiin ja omaehtoiseen kehittämispolitiikkaan perustuen voidaan kehittämisen kohdealuemerkintöjä käyttää kaupunki- ja
maaseutualueiden sekä matkailun ja virkistyksen
laaja-alaisiin kehittämistarpeisiin sekä muihin tarkoituksiin, jotka voivat liittyä mm. kulttuuriympäristön arvojen vaalimiseen. Tällainen voi olla
esimerkiksi kulttuuriympäristön ja -matkailun
kehittämisen kohdealue. Merkintää on mahdollista käyttää silloin, kun kulttuuriympäristö ja/tai
maisema muodostavat selkeän kehitettävän kokonaisuuden, esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti
merkittävän teollisuusympäristön kehittämisen
muuhun käyttöön, kulttuurimatkailukokonaisuutena kehitettävän alueen tai maisematietä ympäröivän laajemman vyöhykkeen.
kym

Kulttuuriympäristön ja -matkailun
kehittämisen kohdealue, kym

Kehittämisen kohdealuemerkintää tulee täsmentää
suunnittelumääräyksellä, joka osoittaa kehittämistavoitteen tai kehittämisen reunaehdot ohjeeksi yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.
Määräysesimerkkejä:
Suunnittelumääräys (yleismääräys):
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee
luoda ja varmistaa alueidenkäytölliset edellytykset kulttuuriympäristöön liittyvälle matkailulle ja muulle elinkeinotoiminnalle sekä edistää
kulttuuriympäristöä tukevaa asumista.
Suunnittelumääräys (erityismääräys):
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava toimivat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet alueen kulttuurimatkailun kannalta tärkeimpien kohteiden välillä.
Kulttuuriympäristöön liittyviä näkökohtia voi sisältyä myös muihin kehittämisperiaatemerkintöihin, kuten yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntaa tai eheyttämistarvetta koskeviin kehittämisperiaatemerkintöihin sekä selvitysaluetta, ohjeellista
tai vaihtoehtoista tielinjausta ja yhteystarvetta
osoittaviin merkintöihin.

44

Suomen ympäristö 28 | 2011

kk-2

RAAHEN KAUPUNKISEUTU
Merkinnällä osoitetaan Raahen–Pattijoen yhtenäisen yhdyskuntarakenteen aluetta, joka muodostaa Raahen keskustan
ydinalueen.
Suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pidettävä lähtökohtana kaupunkiseudun nykyistä rakennetta ja turvattava
tuotanto- ja liiketoimintojen kehittämismahdollisuudet
riittävillä aluevarauksilla. Uusilla alueilla tulee suosia pientaloasutusta siten, että seudulla on tarjolla vaihtoehtoisia asumismuotoja. Raahen keskustaa kehitettäessä suunnittelun lähtökohtana on pidettävä historiallisen ruutukaavan ja vanhan
puukaupunkimiljöön säilymistä.
Uusien kauppapalvelujen sijoitusratkaisuilla ei saa vaarantaa
kaupungin keskustan kehittämisedellytyksiä.
Kaupunkiseudulla tulee yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla
luoda edellytykset seudullisen virkistysalueverkoston toteuttamiselle.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa 2003 on käytetty
yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ohjaavaa kaupunkikehittämisen
kohdealue -merkintää (kk) ja siihen liitettyä suunnittelumääräystä, jossa myös rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin
kiinnitetään huomiota. Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntaa tai
eheyttämistarvetta koskeviin merkintöihin saattaa
olla tarvetta liittää suunnittelumääräyksiä, joilla
turvataan yhdyskuntarakenteen laajentumis- tai
eheyttämisalueilla olevien kulttuuriympäristöarvojen säilyminen.
Ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tielinjaus- sekä
tieliikenteen yhteystarve -merkinnät ja muita liikenneyhteyksiä ja linjoja esittävät kehittämisperiaatemerkinnät jättävät yksityiskohtaisemmalle
suunnittelulle tavanomaista enemmän liikkumatilaa. Tästä syystä saattaa näissä tapauksissa linjan vaikutuspiirissä olevan kulttuuriympäristön
säilymistä turvaavien reunaehtojen määrittely olla
erityisen tarpeellista.

Alueiden erityisominaisuuksia
ilmaisevat merkinnät
Maakuntakaavan mittakaava ja tarkoitus huomioon ottaen voidaan valita tarkoituksenmukainen esitystapa käyttäen hyväksi jäljempänä esitettyjä merkintävaihtoehtoja.
ma

ma

Kulttuuriympäristön kannalta keskeinen maakuntakaavamerkintä on
kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta tärkeä alue
(ma-rasteri- tai ma-viivamerkintä,
numero 11), tai pienialaisten kohteiden
osalta vastaava ma-kohdemerkintä

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen
mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet, luonnonsuojelulain mukaiset maisemaalueet, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt sekä vastaavia maakunnallisesti tai useamman kuin yhden kunnan kannalta
arvokkaita alueita.
Kaavamerkintäasetuksen mukainen kulttuuriympäristö- ja maisema-merkintä (rasteri- tai viivamerkintä ma) on yleismerkintä. Sitä on usein syytä
täsmentää siten, että erotellaan toisistaan toisaalta
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät
alueet. Harkinnan mukaan on mahdollista esittää
erikseen rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja
maisema-alueet.
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeä alue voidaan osoittaa esimerkiksi
seuraavalla jaottelulla:
ma/kv

ma/kv

ma/km

ma/k

Kulttuuriympäristön (rakennetun kulttuuriympäristön) vaalimisen kannalta
valtakunnallisesti tärkeä alue (pystyviivarasteri, paksu kehysviiva), ma/kv
Vaihtoehtoisesti paksu pistekatkoviivamerkintä ja tunnus, ma/kv		
Kulttuuriympäristön (rakennetun kulttuuriympäristön) vaalimisen kannalta
maakunnallisesti tärkeä alue (pystyviivarasteri, ohut kehysviiva), ma/km
Vaihtoehtoisesti ohut pistekatkoviivamerkintä ja tunnus, ma/km

Osa-aluemerkinnän rajaamalla alueella
sijaitsevat ma/kv- ja ma/km-kohteet on
osoitettu maakuntakaavan liitekartalla
x (sovelletaan tarvittaessa).
Määräysesimerkkejä:
Suunnittelumääräys (yleismääräys):
Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kaavaselostuksen liitteen x kohdekuvauksessa selostettujen kulttuuriarvojen säilymiseen.
Suunnittelumääräys (erityismääräys):
Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota xxxx:n kanavaan ja sen historiaan liittyvien rakennusten ja rakenteiden sekä rantapuuston säilymiseen.
Suunnittelumääräys (erityismääräys):
Suunnittelussa tulee kaavaselostuksen kartalla
xx tarkemmin rajatuilla alueilla turvata kaavaselostuksen liitteen x kohdekuvauksessa selostettujen kulttuuriarvojen säilyminen.
Suojelumääräys (yleismääräys):
Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka
vaarantavat kaavaselostuksen liitteen x kohdekuvauksessa selostettuja alueen kulttuurihistoriallisia arvoja. Kulttuurihistoriallisia vaikutuksia aiheuttavia toimenpiteitä suunniteltaessa on
museoviranomaiselle varattava mahdollisuus
lausunnon antamiseen.
Suojelumääräys (erityismääräys):
Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka
muuttavat merkittävästi xxx:n tilan pihapiiriä ja
sen välittömän ympäristön peruspiirteitä. Määräys on voimassa viisi vuotta maakuntakaavan
voimaan tulosta lukien.
Rakentamismääräys (yleismääräys) – Edellyttää
että alueelle on määrätty MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus:
Rakentamisen on sopeuduttava kaavaselostuksen liitteen x kohdekuvauksessa selostetun
alueen perinteisen rakentamisen ominaispiirteisiin.
Rakentamismääräys (erityismääräys) – Edellyttää että alueelle on määrätty MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus:
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Rakentaminen tulee sijoittaa ja toteuttaa siten,
ettei muuteta jokivarren yhtenäisen rakennuskannan muodostaman kulttuuriympäristön peruspiirteitä.
ma/mv

ma/mv

ma/mm

ma/mm

Maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue (vaakaviivarasteri,
paksu reunaviiva), ma/mv
Vaihtoehtoisesti paksu pistekatkoviivamerkintä ja tunnus, ma/mv
Maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä alue (vaakaviivarasteri,
ohut reunaviiva), ma/mm

Pienialaisissa kohteissa käytetään kohdemerkinnän yhteydessä vastaavia kirjaintunnuksia tai indeksejä. Maisema-alueet eivät laaja-alaisuutensa
vuoksi yleensä edellytä kohdemerkintää. Kohdemerkinnän vaalean turkoosin värin tulee selkeästi
erottua suojelualueiden kohdemerkinnän sinisestä
väristä.
ma/kv

Vaihtoehtoisesti ohut pistekatkoviivamerkintä ja tunnus, ma/mm

Määräysesimerkkejä:
Suunnittelumääräys (yleismääräys):
Suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää alueen maisemapiirteisiin sekä geologisiin ja
ekologisiin ominaisuuksiin.
Suunnittelumääräys (erityismääräys):
Suunnittelussa tulee alueelle kohdistuva uudisrakentaminen pyrkiä sijoittamaan xxx-joen länsipuolelle alueen nykyisen maisemarakenteen
mukaisesti.
Rakentamismääräys (yleismääräys) – Edellyttää
että alueelle on määrätty MRL 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus:
Rakennuksia ei tule maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia lukuun ottamatta sijoittaa
yhtenäisille peltoalueille.
Rakentamismääräys (erityismääräys) – Edellyttää että alueelle on määrätty MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus:
Rakennuksia ei tule sijoittaa xxxx:n niemelle
eikä sen kahteen lähisaareen.
Suojelumääräys (yleismääräys):
Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka vaarantavat kaavaselostuksen liitteen x kohdekuvauksessa selostettuja alueen maisemallisia arvoja. Maisemallisia vaikutuksia aiheuttavia toimenpiteitä suunniteltaessa on alueen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle ja maakunnan
liitolle varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.
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Suojelumääräys (erityismääräys):  
Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka
merkittävästi muuttavat alueelle luonteenomaisten metsäsaarekkeiden ja niihin liittyvien
kaskiajan kiviröykkiöiden peruspiirteitä.
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ma/km

Kulttuuriympäristön (rakennettu kulttuuriympäristö) kannalta valtakunnallisesti tärkeä kohde (musta reunaviiva),
ma/kv
		
Kulttuuriympäristön (rakennettu kulttuuriympäristö) vaalimisen kannalta
maakunnallisesti tärkeä kohde (ei reunaviivaa), ma/km

		
Perinnemaisemat voidaan osoittaa käyttämällä
vastaavia kohdemerkintöjä. Muista kulttuuriympäristöistä ja maisema-alueista poikkeavan luonteensa takia ne tulee selkeästi erottaa muista maisemamerkinnöistä. Tämä voi tapahtua osoittamalla
kohteet neliön sijasta turkoosilla pallo-kohdemerkinnällä ja käyttämällä ma/pv (valtakunnallisesti
merkittävä perinnemaisema) ja ma/pm (maakunnallisesti merkittävä perinnemaisema) kirjaintunnuksia.
ma/pv

Valtakunnallisesti merkittävä perinnemaisemakohde (turkoosi pallo, musta
reunaviiva), ma/pv

ma/pm

Maakunnallisesti merkittävä perinnemaisemakohde (turkoosi pallo ilman
reunaviivaa), ma/pm

Perinnemaisemakohteille voidaan periaatteessa
antaa samantyyppisiä määräyksiä kuin muillekin
ma-osa-alueille. Perinnemaisemien pienialaisuus
ja niihin liittyvien erityisten maisema- ja luonnonarvojen turvaaminen saattaa kuitenkin edellyttää
tavanomaista yksityiskohtaisempien määräysten
antamista.

Määräysesimerkki:
Suunnittelumääräys (yleismääräys): Suunnittelussa tulee pyrkiä turvaamaan ja luomaan
edellytykset alueen säilymiselle sen nykyisessä
käytössä.
Saamelaisten kotiseutualueella on paikallaan
käyttää saamelaiskulttuuria kuvaavia merkintöjä.
UNESCO:n maailmanperintökohteet, toisin
sanoen YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
UNESCO:n maailmanperintöluetteloon hyväksytyt kohteet merkitään un-viivamerkinnällä, numero 16 (laaja-alaiset kohteet) pienialaiset kohteet kohdemerkinnällä (musta neliö ja un-kirjaintunnus).
Maailmanperintöpäätöksessä on määritelty kohteen erityiset, yleismaailmalliset arvot ja kerrottu
sen hoitoon liittyvät sitoumukset. Maailmanperintökohteilla on lisäksi määritelty suojavyöhykkeet.
Ne esitetään ma-merkinnällä, jonka määräyksessä
täsmennetään alueen keskeisiä erityispiirteitä ja ohjataan maakuntakaavan toteuttavaa suunnittelua.
Maailmanperintökohteiden alueita ei ole tarpeen osoittaa alueen erityisominaisuuksia ilmaisevalla kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen ma-rasteri tai maviivamerkinnällä.

un

Pienialaiset UNESCO:n maailmanperintökohteet
osoitetaan kohdemerkinnällä.
un

Lapin maakuntakaavoissa on käytetty sma-merkintää osoittamaan
saamelaisen kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeitä alueita/kohteita. Lapin liitto.

UNESCO:n maailmanperintökohde
(musta neliö ja un-kirjaintunnus)

Maakuntakaavamääräyksillä voidaan täsmentää
alueen keskeisiä erityispiirteitä ja ohjata maakuntakaavaa toteuttavaa suunnittelua.
Määräysesimerkki:
Suunnittelumääräys (erityismääräys):
Suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää alueen geologisten erityispiirteiden säilymiseen ja ohjattava rakentamista geologiselta
kannalta vähempiarvoisille alueille.
Kansallinen kaupunkipuisto -merkinnällä (kpviivamerkintä, numero 17) osoitetaan maankäyttöja rakennuslain mukaisesti perustetut kansalliset
kaupunkipuistoalueet. Puiston olennaisten arvojen
säilyttämiseksi tarpeelliset määräykset on annettu
puiston perustamispäätöksessä. Muut puistoa koskevat määräykset on annettu hoito- ja käyttösuunnitelmassa (MRL 68 §–70 §).
kp

Saamelaisen kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeä alue/kohde
Alueen suunnittelussa on turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten
ja maisemallisten arvojen säilyminen

UNESCO:n maailmanperintökohde, un

Kansallinen kaupunkipuisto

Maisematietä ja kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävää tietä tai reittiä osoittava
viivamerkintä ei sisälly asetuksen mukaisiin kaavamerkintöihin. Merkintää voidaan käyttää osoittamaan Liikenneviraston museoteitä ja muiden
kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävien tieosuuksien maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia erityisominaisuuksia. Merkintään
on syytä liittää kirjaintunnus ma. On huomattava,
että kulttuurihistoriallisesti arvokkaita museoteitä
ja -siltoja sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (www.rky.
fi), ja ne ovat siten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia kohteita.
Mikäli ao. tie on samalla osa maakunnan toiminnallista tieverkkoa (esimerkiksi seutu- tai yhdystie), osoitetaan sen maisemallinen arvo sijoittamalla maisemallisesti merkittävää tietä kuvaava
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viivamerkintä kyseistä tietä ja tieluokkaa osoittavan viivamerkinnän rinnalle.
Mikäli kyseessä on edelleen liikennettä palveleva väylä, on merkinnällä MRL 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus. Jotta asiasta ei tule epäselvyyttä, on tämä syytä erikseen todeta ao. merkinnän
yhteydessä.
ma/kv

ma/km

st/kv

Kulttuurihistoriallisesti valtakunnallisesti merkittävä tie tai reitti (paksu turkoosi palloviiva).
Kulttuurihistoriallisesti maakunnallisesti merkittävä tie tai reitti (ohut turkoosi
palloviiva).
Tieluokkiin kuuluva kulttuurihistoriallisesti (k) tai maisemallisesti (m) valtakunnallisesti merkittävä tie (tunnus liitetään
tieluokkatunnukseen vt, st jne).

Aluevaraus- ja kohdemerkinnät
Aluevarausmerkinnöillä ja vastaavilla kohdemerkinnöillä osoitetaan alueen yleispiirteinen pääkäyttötarkoitus. Kulttuuriympäristöön tai maisemaan
liittyvien arvojen vaaliminen tai suojelu ovat vain
harvoin niin merkityksellisessä asemassa, että ne
muodostaisivat alueen pääkäyttötarkoituksen.
Näitä poikkeustapauksia ovat lähinnä muinaismuisto- ja rakennussuojelualueet.

S

Suojelualue, sininen (numero 46)

s

Suojelukohde, sininen kohdemerkintä

Suojelualueen/suojelukohteen yleismerkinnällä
voidaan osoittaa mm. yksittäisiä kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita ympäristöjä ja kohteita.
S-merkinnällä voidaan osoittaa myös sellaisia
suojeltavia alueita, joilla ei ole muuta varsinaista
päämaankäyttöä. Merkintää tulee käyttää lähinnä
sellaisissa tilanteissa, joissa kohteella ei ole erityistä
taloudellista merkitystä, eikä kaavasuojelua tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaista menettelyä pidetä tarpeellisena. S-merkinnät
voivat tulla käytettäväksi esimerkiksi poronhoitokulttuuriin liittyvien poroaitojen tai saamelaisen
kulttuuriperinnön vaalimiseksi tarpeellisten erityiskohteiden osoittamiseksi.
48
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Määräysesimerkki:
Suojelumääräys (yleismääräys):
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä,
jotka turmelevat alueen/kohteen kulttuuriperintöarvoja.

SM
sm

Muinaismuistoalue

Muinaismuistokohde (sininen neliö, ei
reunaviivaa)
Osa-aluemerkinnän rajaamalla alueella
sijaitsevat sm-kohteet on osoitettu maakuntakaavan liitekartalla x (sovelletaan
tarvittaessa).

Muinaismuistoalueen/muinaismuistokohteen
merkinnällä SM (aluevarausmerkintänumero
48, kohdemerkintä numero 62) osoitetaan muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja muinaisjäännösalueita ja niiden suoja-alueita tai rauhoitettavaksi tarkoitettuja muinaisjäännösten suoja-alueita.
Koska muinaisjäännösten alueet ovat yleensä
pienialaisia, osoitetaan ne tavallisesti kohdemerkinnällä. Kohdemerkinnän erottamiseksi muista
suojelukohteista tulee kohdemerkintään liittää kirjaintunnus sm.
Koska muinaismuistot ovat jo lain perusteella
suojeltuja, ei yleisten suunnittelu- tai suojelumääräysten antaminen SM-alueille tai sm-kohteille ole
välttämätöntä. Mikäli alueen käyttöön liittyy erityispiirteitä esimerkiksi muinaisjäännösten suojaalueiden osalta, on tätä syytä ohjata kaavamääräysten avulla.
Määräysesimerkkejä:
Suunnittelumääräys (erityismääräys):
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueella olevat muinaismuistot. Aluetta
voidaan kulutuskestävyyden puitteissa suunnitella käytettäväksi ulkoilutarkoituksiin.
Suojelumääräys (erityismääräys):
Alueella ovat sellaiset toimenpiteet kiellettyjä,
jotka vaarantavat alueella sijaitsevien muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettujen maan
pinnan alla olevien kulttuurikerrosten ja ra-

kenteiden suojeluarvojen säilymisen. Kaikista
aluetta koskevista maankäyttöhankkeista on
neuvoteltava museoviranomaisen kanssa.

SR
sr

Rakennussuojelualue (numero 49)

Rakennussuojelukohde
Osa-aluemerkinnän rajaamalla alueella
sijaitsevat sr-kohteet on osoitettu maakuntakaavaselostuksen liitekartalla x
(sovelletaan tarvittaessa).

Merkinnällä osoitetaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (aiemmin rakennussuojelulain) nojalla suojeltuja tai maankäyttö- ja rakennuslain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja
alueita sekä valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella (480/1985) suojeltuja
alueita ja kohteita. Useimmissa tapauksissa rakennussuojelualueet ovat pinta-alaltaan niin pienialaisia, että ne on tarkoituksenmukaista osoittaa
maakuntakaavassa kohdemerkinnällä.
Valtakunnallisesti merkittävien rautatieasemaalueiden säilyttämistä ja suojelemista koskevan
sopimuksen (1998) mukaiset kohteet merkitään
SR- tai /s-merkinnällä. Alueille suunniteltavista
muutoksista on neuvoteltava Museoviraston tai
maakuntamuseon kanssa.
Valtakunnallisesti merkittävien rakennussuojelualueiden ja -kohteiden lisäksi tulee maakuntakaavassa selvityksiin perustuen esittää myös
maakunnallista merkitystä omaava rakennetun
ympäristön alueiden ja kohteiden verkosto. Osoitettaessa alue tai kohde SR-merkinnällä tulee merkintään liittää tieto kohteen suojelustatuksesta tai
suojelun toteutustavasta sekä toteuttajatahosta:
suojelu asemakaavalla = kunta (SR/k) tai suojelu
rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla
= valtio (SR/v). Suojelumekanismin ollessa laki
rakennusperinnön suojelemisesta tulee asiasta
neuvotella Museoviraston ja ympäristöministeriön
kanssa.
Rakennusperinnön suojelemisesta annetulla
lailla toteuttavaksi osoitettuihin SR-merkintöihin
on usein syytä liittää määräaikainen suojelumääräys, jolla suojeluarvot turvataan suojelumenettelyprosessin ajaksi ja asetetaan toisaalta määräaika
valtion viranomaiselle käynnistää rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukainen me-

nettely. SR-merkinnän käyttö tulee olla harkittua
ja merkinnän toteutustapa asemakaavoitetulla
alueella tulee lähtökohtaisesti olla kaavasuojelu.
Määräysesimerkkejä:
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelun lähtökohtana tulee olla valtakunnalisesti/tai maakunnallisesti arvokkaan
alueen/tai kohteen rakennusperintöarvojen
vaaliminen. Uudisrakentaminen on sijoittava
alueelle niin, että historiallisen kaupunkikeskustan ominaispiirteitä ei heikennetä. Uudisrakentaminen on sopeutettava sijainniltaan, mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan suojeltavaan
rakennuskantaan ja ympäristöön.
Rakentamismääräys:
Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka heikentävät alueen/tai kohteen suojeluarvoja.
Suojelumääräys (yleismääräys):
Kohteen/alueen rakennusperinnön kannalta
tärkeiden arvojen (viittaus kohdekuvaukseen
XX) heikentäminen on kielletty. Kohteessa/alueella ei saa ryhtyä suojeluarvoja vaarantaviin
tai heikentäviin toimenpiteisiin ennen kuin kohteen/alueen suojelu on ratkaistu maankäyttö- ja
rakennuslain tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisessa menettelyssä.

/s

Alue, jolla ympäristö säilytetään

Alue, jolla ympäristö säilytetään, kuuluu yleiskaavamerkintöihin (numero 76), jota kuitenkin on
mahdollista soveltaa myös maakuntakaavoissa.
Merkinnällä osoitetaan sellaisia merkittäviä kulttuuriympäristökokonaisuuksia, joiden säilyttäminen edellyttää yksityiskohtaisemmalta kaavoitukselta aktiivista ohjausta, mutta alueiden pääkäyttötarkoitus ei kuitenkaan ole suojelu. Yksityiskohtaisemman kaavoituksen yhteydessä ratkaistaan
erikseen kaavallista suojelua edellyttävät alueet ja
kohteet.
Maakuntakaavan mittakaavassa merkinnän
tyypillinen soveltamiskohde voi olla esimerkiksi
kulttuurihistoriallisesti merkittävä laaja-alainen
puukaupunkiympäristö, johon voi sisältyä useita
erillisiä säilytettäviä alueita tai kohteita.

Suomen ympäristö 28 | 2011

49

Määräysesimerkkejä:
Suunnittelumääräys (yleismääräys) – A/s:
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon
sen kulttuurihistoriallinen luonne siten, että rakentaminen soveltuu olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön.
Suunnittelumääräys (erityismääräys) – T/s:
Alueen suunnittelussa uudet teollisuusrakennukset on sijoitettava siten, että jokivarren perinteisen teollisuusympäristön peruspiirteet
säilyvät.

eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa
muulla maankäytöllä.
Vaikka MT-alueiden osoittamisen perusteena
ovatkin nimenomaisesti maatalouden tarpeet, on
selvää, että peltoalueiden säilyminen edistää samalla myös maisema-arvojen vaalimista koskevia
tavoitteita. Mikäli tavoitteena on ensisijaisesti maatalousalueisiin liittyvien maiseman ja kulttuuriympäristön arvojen vaaliminen, on käytettävä tähän
tarkoitettua ma-osa-aluemerkintää (katso edellä
Alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät sivuilla 45–48).
Määräysesimerkkejä:

Rakentamismääräys (yleismääräys) – AT/s – Edellyttää, että alueelle on määrätty MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus:
Rakentamisen tulee sopeutua rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön.
Rakentamismääräys (erityismääräys) – AT/s –
Edellyttää, että alueelle on määrätty MRL 33 §:n
mukainen rakentamisrajoitus:
Täydennysrakentamisen on sopeuduttava rakennustavaltaan ja sijainniltaan kylän nauhamaiseen asutusrakenteeseen.
Suojelumääräys (yleismääräys) – A/s:
Kaavaselostuksen liitteessä xx lueteltujen arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen rakennuskanta ja ympäristö säilytetään.
Suojelumääräys (erityismääräys) – RM/s:
Alueeseen sisältyvät puistomaiset osat säilytetään.

MT

Maatalousalue

Maatalousalueen merkinnällä MT (aluevarausmerkintä numero 51) osoitetaan alueita, jotka on
tarkoitettu erityisesti maatalouden harjoittamiseen
ja jonka pelto- tai muut alueet halutaan erityisesti
suojata sellaisilta rakentamisen ja muun maankäytön aiheuttamilta pysyviltä muutoksilta, jotka vaikeuttavat maatalouden harjoittamista.
Maakuntakaavan laadintaa ohjaavien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan
ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön
50
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Suunnittelumääräys (yleismääräys):
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei
alueen peltoja tule pirstoa muulla maankäytöllä.
Suunnittelumääräys (erityismääräys):  
Suunnittelussa muut kuin maa- ja metsätaloutta
palvelevat rakennukset tulee sijoittaa metsäsaarekkeisiin tai nykyisten asuin- ja tuotantorakennusten lähituntumaan.
Rakentamismääräys (erityismääräys) – Edellyttää
että alueelle on määrätty MRL 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus:
Rakentaminen tulee sijoittaa peltoalueen reunalle ja siinä tulee noudattaa alueen perinteiseen
rakennuskantaan sopeutuvaa rakentamistapaa.

MY

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla
on erityisiä ympäristöarvoja

Erityisiä ympäristöarvoja omaavan maa- ja metsätalousalueen merkinnällä MY (aluevarausmerkintä numero 53) osoitetaan alueita, joilla on usein
myös kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvoja ja joiden ympäristönhoitoon tulisi kiinnittää huomiota.
Arvokkaita maisema-alueita osoittavasta maosa-aluemerkinnästä MY-merkintä poikkeaa siten,
että näillä päämaankäyttötarkoitus on maa- ja metsätalous kun se ma-alueilla voi olla huomattavasti
monimuotoisempi.
Merkintään on yleensä tarpeen liittää alueen
ympäristöarvojen vaalimiseksi tarkoitettuja kaavamääräyksiä, joilla annetaan reunaehtoja alueen
suunnittelulle tai sen käytölle.

Määräysesimerkkejä:
Suunnittelumääräys (yleismääräys):
Suunnittelussa rakennukset ja muu maankäyttö
tulee sijoittaa alueen nykyiset maisema- ja ympäristöarvot huomioon ottavalla tavalla.
Suunnittelumääräys (erityismääräys):  
Suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää alueen maisemapiirteiden säilyttämiseen.
Alueelle ei tule suunnitella mittavaa maa-ainesten ottoa.
Rakentamismääräys (erityismääräys) – Edellyttää
että alueelle on määrätty MRL 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus:
Alueen pääkäyttötarkoituksen estämättä voidaan alueelle sallia maa- ja metsätaloutta palvelevan rakentamisen lisäksi muu sellainen
rakentaminen, joka soveltuu alueen maisemallisiin arvoihin.

Viivamerkinnät
Viivamerkinnöillä osoitetaan lähinnä liikenteen ja
yhdyskuntatekniikan väyliä. Asetuksen mukaiset
maakuntakaavamerkinnät eivät sisällä liikenteen
ja yhdyskuntatekniikan osalta varsinaisia kulttuuriympäristömerkintöjä, mutta kulttuuriympäristön
tai maiseman kannalta merkittäviä teitä voi perustellusti osoittaa maakuntakaavassa. Liikenneväylien osalta saattaa olla tarvetta osoittaa esimerkiksi
museo- tai maisemateitä, joita on käsitelty edellä
luvussa Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti
merkittävä tie tai reitti, sivuilla 47–48).

Poikkiviivamerkinnällä (muu merkintä numero
94) voidaan helpottaa maakuntakaavan tulkintaa
ja parantaa sen havainnollisuutta. Tämä koskee erityisesti laajoja osa-alueita kuten maisema-alueita
tai kehittämisen kohdealueita, joiden ulottuvuus
ja muoto tavanomaista viivamerkintää käyttämällä
voi olla varsinkin usealle eri karttalehdelle jakautuvalla kaavakartalta vaikeasti hahmotettavissa.
ab/12

Alueeseen tai kohteeseen liittyvä kirjaintai numerotunnus

Alueeseen tai kohteeseen liittyvällä kirjaimella
tai numerotunnuksella (muu merkintä numero
95) viitataan alueen tai kohteen varausperusteeseen tai kaavaselostuksen kohdeluetteloon. Koska
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalittavat arvot ovat yleensä aluesidonnaisia, on ne kuvattava
kaavaselostuksessa yleensä kunkin alueen osalta
erikseen esimerkiksi kohdeluettelon avulla. Tällöin kaavakartan ja kohdeluettelon välinen yhteys
esimerkiksi kohdenumeroinnin avulla on kaavan
tulkinnan ja sen ohjausvaikutuksen selkeyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jos alueisiin tai kohteisiin liittyy suojelu- tai erityismääräyksiä, on kohdekuvaukseen viittaavan numerotunnuksen käyttö jo
oikeudellisestikin välttämätöntä.

Muut merkinnät
Maakuntakaavamerkintöjä koskevaan asetukseen
sisältyy otsikolla ”Muut merkinnät” muutamia,
lähinnä piirtämisteknisiä merkintöjä, joista osa soveltuu erityisesti kulttuuriympäristö- ja maisemaalueiden osoittamiseen.
Osa-alue, jonka suojeltavista rakennetun
ympäristön kohteista on erillinen liitekartta ja luettelo maakuntakaavaselostuksen liitteenä x.
Poikkiviiva, joka osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu
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Porvoon kansallisen kaupunkipuiston aluetta Porvoonjoen
varrella. Jouko Lehmuskallio, Ympäristöhallinnon kuvapankki.

6.5

Maakuntakaavan selostus
Maakuntakaavaselostuksen sisällöstä säädetään
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA 10 §).
Sen perusteella kulttuuriympäristöstä tulee kaavaselostuksessa käsitellä mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:
• selvitys kulttuuriympäristön tilasta, ominaisuuksista ja tapahtuneista muutoksista,
• kulttuuriympäristön suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet,
• yhteenveto kulttuuriympäristöä koskevista
vaikutusselvityksistä sekä kaavan vaikutukset mm. rakennettuun ympäristöön, maisemaan ja kulttuuriin,
• kulttuuriympäristön osalta kaavan suhde
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin,
maakunnallisiin suunnitelmiin sekä kuntien
ja rajamaakuntien kaavoitukseen,
• kulttuuriympäristön suunnittelun ja vuorovaikutuksen vaiheet,
• kaavaratkaisu perusteluineen kulttuuriympäristön osalta sekä
• kaavan toteutus ja seuranta ja niihin liittyvät
suunnitelmat kulttuuriympäristön osalta.
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Maakuntakaavaselostuksessa kulttuuriympäristöä
koskevien asioiden esittäminen sovitetaan selostuksen muuhun kokonaisjäsentelyyn, käsittelytapaan ja ilmaisuun.
Kulttuuriympäristö muodostaa maakuntakaavan selostuksessa yleensä varsin merkittävän kokonaisuuden, johon kuuluvat arkeologinen kulttuuriperintö, rakennettu kulttuuriympäristö ja
maisema. Jotta itse kaavaselostus säilyisi riittävän
helppolukuisena, on kulttuuriympäristöä koskevat kohdeluettelot, -kuvaukset ja teemakohtaiset
kartat usein järkevää julkaista kaavaselostuksen
liitteenä. Nämä on syytä selvästi yksilöidä ja niiden tulee sisältyä kaava-asiakirjoihin kaavaprosessin kaikissa vaiheissa. Tämä on erityisen tärkeää,
jos liitteet sisältävät kaavan tulkinnan kannalta
oleellista tietoa esimerkiksi kulttuuriympäristön
vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden kulttuuriarvoista. Pelkkä viittaus kaavaselostuksessa esimerkiksi jossakin muussa yhteydessä julkaistuun
kulttuuriympäristöselvitykseen on riittämätöntä.
Mikäli kaavamääräyksissä suoraan viitataan kulttuuriympäristökohteisiin, jotka on esitetty esimerkiksi tilanpuutteen vuoksi tai kohdemerkintöjen
alueellisen ulottuvuuden ilmaisemiseksi varsinaisen maakuntakaavakartan sijasta liitekartoilla, on
nämä liitekartat sisällytettävä varsinaiseen selostukseen. Tällaiseen ratkaisuun joudutaan usein
mm. muinaismuistokohteita osoitettaessa.

7 Oikeusvaikutukset

Maakuntakaavan oikeusvaikutukset on määritelty
maankäyttö- ja rakennuslain 32 ja 33 §:ssä.
MRL 32 §
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön
järjestämiseksi.
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden
toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista
ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.
Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin
kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.

MRL 33 § 2 mom. (ote)
Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voimassa, ei
lupaa rakennuksen rakentamiseen saa myöntää
siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos
maakuntakaavasta johtuvasta luvan epäämisestä
aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun
julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta
tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus).

Edellä kuvattujen säännösten perusteella maakuntakaavan oikeusvaikutukset voidaan ryhmitellä:
• yksityiskohtaisempaan kunnan alueiden käytön suunnitteluun,
• viranomaistoimintaan ja
• maanomistajaan tai muuhun oikeuden haltijaan kohdistuviin oikeusvaikutuksiin.

7.1

Kunnan alueiden käytön
suunnitteluun kohdistuvat
oikeusvaikutukset
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön
järjestämiseksi. Maakuntakaavan kulttuuriympäristöä koskeva sisältö ohjaa kunnan kaavoitusta
samojen periaatteiden mukaisesti kuin maakuntakaava muutenkin. Tämän mukaisesti maakuntakaavan ohjeena olemista on lähtökohtaisesti tulkittava yleispiirteisesti, mutta kuitenkin niin, ettei
yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla vaaranneta
maakuntakaavan perusratkaisujen toteutumista.
Maakuntakaavan ja sen ohjausvaikutuksen
yleispiirteisyyttä koskevaa vaatimusta on tulkittava tapauskohtaisesti. Kulttuuriympäristö kuuluu
siihen maakuntakaavan sisältöön, jonka valtakunnallinen tai maakunnallinen merkitys voi olla alueellisesti varsin tarkkaankin rajattu ja pienialainen.
Tällaisissa tapauksissa maakuntakaava voi sisällöltään olla tavanomaista yksityiskohtaisempi, jolloin
myös sen ohjausvaikutusta on tulkittava muuta
sisältöä yksityiskohtaisemmin.
Merkittävä osa maakuntakaavan kulttuuriympäristöön liittyvistä merkinnöistä on alueen erityisominaisuuksia kuvaavia merkintöjä. Nämä
ovat usein luonteeltaan informatiivisia siten, että
kyseinen erityisominaisuus tulisi ottaa kunnan
kaavoituksessa huomioon riippumatta siitä, onko
kyseinen alue osoitettu maakuntakaavassa. Esimerkiksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaiset, valtakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita ja valtakunnallisesti merkittäviä
kulttuurihistoriallisia ympäristöjä koskevat suunnitteluvelvoitteet koskevat maakuntakaavoituksen
ohella ja siitä riippumatta suoraan myös yleis- ja
asemakaavoitusta. Sama koskee myös mm. maakuntakaavan muinaismuisto- ja rakennussuojelukohteita, joiden suojelu perustuu ao. erityislainsäädäntöön. Maakuntakaavamerkintään mahdollisesti liittyvien määräysten välityksellä merkinnöillä
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voi kuitenkin olla myös suoraan maakuntakaavasta aiheutuvia oikeusvaikutuksia
Kunnan harkinnassa on, miten maakuntakaavan kulttuuriympäristöä koskeva sisältö vaikuttaa esimerkiksi MRL:n 43 §:n 2 momentin mukaisen rakentamis- tai toimenpiderajoituksen (MRL
128 §:n mukainen maisematyölupa) määräämiseen
yleiskaavoissa tai MRL:n 16 §:n mukaisen suunnittelutarvealueen osoittamiseen yleiskaavoissa tai rakennusjärjestyksessä. Tässä harkinnassa
maakuntakaavan ohjausvaikutus on otettava huomioon MRL:n 32 §:n mukaisella tavalla. Siten esimerkiksi maakuntakaavan ma-osa-aluemerkintä
on otettava yhtenä harkintaperusteena huomioon
yleiskaavan 43 §:n mukaista toimenpiderajoitusta
harkittaessa. Maakuntakaava ei kuitenkaan sellaisenaan voi synnyttää tarvetta soveltaa yleiskaavan
toimenpiderajoituksen määräämistä tai suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä.
7.2

Viranomaistoimintaan
kohdistuvat oikeusvaikutukset
Maakuntakaavan vaikutukset viranomaistoimintaan riippuvat pitkälti tätä ohjaavan erityislainsäädännön sisällöstä. Lähtökohtana on, että maakuntakaava voi tuoda viranomaistoimintaan uusia
harkintaperusteita vain siinä laajuudessa kuin ao.
erityislainsäädäntö sen sallii. On myös huomattava, että maakuntakaavan viranomaisvaikutukset koskevat vain niitä maakuntakaavan alueita,
joilla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleis- tai
asemakaavaa.
Mikäli viranomaisharkinnan perusteet on tyhjentävästi määritelty ao. erityislainsäädännössä,
ei maakuntakaavalla ole tässä harkinnassa merkitystä. Esimerkiksi museoviranomaiset soveltavat
muinaismuistolain (295/1963) säännöksiä maakuntakaavan sisällöstä riippumatta.
Maa-aineisten ottamisedellytykset perustuvat
maa-aineslakiin (555/1981). Maa-aineslupaviranomaiset käyttävät kuitenkin lupaharkinnassa hyväkseen samaa selvitysaineistoa, johon maakuntakaavankin ottoaluevaraukset ja geologisen suojelun alueet perustuvat. Kyse on tällöin sellaisesta
maakuntakaavan informatiivisesta sisällöstä, joka
joudutaan ottamaan maakuntakaavasta riippumatta jo muunkin lainsäädännön perusteella viranomaisharkinnassa huomioon.
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On myös lainsäädäntöä, joka määrittelee suoraan
kaavoituksen ja ao. erityislainsäädännön välisen suhteen. Tällaisia lakeja ovat mm. maantielaki
(503/2005) ja ratalaki (110/2007), joiden mukaan
teiden tai ratojen suunnittelun tulee lähtökohtaisesti perustua MRL:n mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan. Kulttuuriympäristön huomioon
ottaminen välittyy tällaisissa tapauksissa viranomaistoimintaan suoraan kaavan ohjausvaikutuksen kautta.
Osaan viranomaistoimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä sisältyy säännöksiä, joiden mukaan kaava on viranomaisharkinnassa otettava huomioon
mutta vain osana muita harkintaperusteita tai tietyin reunaehdoin. Esimerkiksi sähkömarkkinalain
(1172/2004) 20 §:n mukaan:
Jos nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin
sähköjohto rakennetaan muualle kuin kaavassa tätä
varten varatulle alueelle tai jos tällaista aluevarausta
ei kaavassa ole, johtoreitille tulee saada kunnan suostumus. Suostumusta ei kuitenkaan saa evätä tai sen
myöntämiselle asettaa ehtoja ilman alueiden käytön
suunnitteluun tai ympäristönäkökohtiin liittyviä
taikka muihin seikkoihin perustuvia päteviä syitä,
jos epäämisestä tai ehdoista aiheutuu sähkön siirron
turvaamiselle tai hakijalle kohtuutonta haittaa.
Kyseisen säännöksen perusteella maakuntakaava
voi siten suoraan ohjata voimajohtojen rakentamista tai mikäli kyseistä linjavarausta ei kaavassa ole,
maakuntakaavan kulttuuriympäristöön liittyvä
sisältö voi olla yhtenä harkintaperusteena kunnan
suostumuksen antamisessa.
Erämaalain (62/1991) mukaisesti erämaa-alueen
hoidossa ja käytössä on noudatettava hoito- ja
käyttösuunnitelmaa, jonka laatii metsähallitus ja
vahvistaa ympäristöministeriö. Vaikka hoito- ja
käyttösuunnitelman laatiminen perustuu erämaalakiin, tulee erämaa-alueiden hoidossa ja käytössä ottaa huomioon myös muu lainsäädäntö 2 §:n
mukaisesti. Näin ollen myös MRL ja sen nojalla
tehdyt kaavaratkaisut tulee ottaa huomioon hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnassa. Samoin
luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla tehtävässä
luonnonsuojelusuunnittelussa ja maiseman suojelussa on otettava huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset näkökohdat sekä alueelliset ja
paikalliset erityispiirteet.

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 6 §:n 2 momentin
mukaan:
Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa
on otettava huomioon:
• toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski;
• alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset;
• muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.
On huomattava, että ympäristölupaharkintaa
säätelevä ympäristönsuojelulaki (YSL) tähtää ensisijaisesti ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn,
jolla tarkoitetaan ennen muuta luvanvaraisesta toiminnasta ympäristöön syntyviä päästöjä. Muunlaiset kielteiset ympäristövaikutukset, esimerkiksi
kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen menettäminen, voidaan ympäristölupaharkinnassa ottaa
vain toissijaisesti huomioon em. YSL 6 §:n ja tätä
ehdottomammin asemakaavoitetuilla alueilla YSL
42 §:n 2 momentin perusteella.
Ympäristönsuojelulakia koskevan hallituksen
esityksen perustelujen mukaan lain 6 §:ssä mainitulla kaavassa osoitetulla käyttötarkoituksella
tarkoitetaan alueita, jotka on oikeusvaikutteisessa
kaavassa osoitettu jotakin erityistä tarkoitusta varten. Ympäristölupaharkinnassa kaavan mukaista
alueen käyttötarkoituksen erityisyyttä arvioidaan
tapauskohtaisesti ja maakuntakaavan yleispiirteisyys huomioon ottaen. Tältä pohjalta voidaan
lähteä siitä, että esimerkiksi maakuntakaavan
maa- ja metsätalousaluevaraus ei ole sellainen
YSL 6 §:n mukainen käyttötarkoitus, joka sijoituspaikan soveltuvuuden arvioinnissa olisi otettava
huomioon. Sen sijaan on ilmeistä, että kaavassa
osoitetut muinaismuisto- ja rakennussuojelualueet
ovat ympäristölupaharkintaan sisältyvässä sijoituspaikkaharkinnassa huomioon otettavia käyttötarkoituksia. Muiden kulttuuriympäristöä koskevien kaavamerkintöjen ja -määräysten vaikutus
YSL:n mukaiseen sijoituspaikkaharkintaan riippuu
luvanvaraisen toiminnan luonteesta ja mm. siitä,
missä määrin kaavamerkinnän ja -määräyksen sisällöt niiden yleispiirteisyys huomioon ottaen ovat
yhteen sovitettavissa kyseisen toiminnan sijainnin
ja luonteen kanssa.
Maakuntakaavan kulttuurimaisemaa koskevien
tavoitteiden toteutumisen kannalta metsätaloutta
koskevalla lainsäädännöllä on merkittävä asema.

Metsälain (1093/1996) osalta on huomattava, että sitä ei kyseisen lain 2 §:n mukaisesti sovelleta
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa
suojelualueeksi osoitetulla alueella. Tämä koskee
siten myös maakuntakaavassa esimerkiksi S-, SMtai SR-merkinnöillä osoitettuja alueita. Metsälakia
sen sijaan sovelletaan esimerkiksi suojelualueiden
ulkopuolisilla ma-osa-alueilla ja myös alueilla, joihin kohdistuu maakuntakaavan suojelumääräys
silloin kun näitä ei ole osoitettu varsinaisiksi suojelualueiksi.
Metsälakia ei myöskään sovelleta asemakaavaalueilla lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen
osoitettuja alueita eikä myöskään alueilla, joilla on
voimassa toimenpiderajoitus asemakaavan laatimiseksi. Yleiskaava-alueilla metsälakia sovelletaan
vain maa- ja metsätalouteen ja virkistykseen osoitetuilla alueilla.
Metsälain 4 §:n mukaan metsäkeskuksen tulee
laatia toiminta-alueelleen alueellinen metsäohjelma ja seurattava sen toteutumista. Metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä annetun asetuksen
(1234/2010) 2 §:n mukaan metsäohjelmassa tulee
huomioida rajoitetun metsätalouskäytön piirissä
olevat alueet. MRL:n 32 §:n mukaisen viranomaisvaikutuksen perusteella näihin alueisiin voidaan
katsoa kuuluvaksi myös sellaiset maakuntakaavassa osoitetut maa- ja metsätalousvaltaiset alueet,
joihin liittyy tavanomaisen maa- ja metsätalouden
ohella myös muita maakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Kulttuuriympäristön näkökulmasta
alueellisessa metsäohjelmassa olisi siten pyrittävä
edistämään mm. maakuntakaavassa osoitettujen
ma-osa-alueiden sekä MT- ja MY-aluevarauksien
mukaisen alueiden käytön toteutumista.
Metsälaki asettaa tiettyjä rajoituksia metsien
käytölle. Suuri osa näistä liittyy luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen mutta näillä saattaa
olla merkitystä myös metsiin liittyvien maisemaarvojen säilymisen kannalta. Metsälain 14 §:n mukaisen metsänkäyttöilmoituksen välityksellä metsäkeskus voi seurata alueensa metsien käsittelyä ja
tarvittaessa puuttua siihen, mikäli se on metsälain
tai muun lainsäädännön vastaista. Tähän kuuluu
myös maakuntakaavan suojelumääräysten noudattamisen valvonta.
Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera-laki,1094/1996) säätelee toimenpiteitä, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain
mukaisesti. Näitä toimenpiteitä ovat mm. metsien
biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen sekä
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metsäluonnon hoitohankkeet. Kyseisillä toimenpiteillä voi olla merkitystä myös kulttuurimaisemaan
liittyvien arvojen vaalimisen kannalta.
Julkaisuhetkellä voimassa olevan Kemera-lain
19 §:n mukaan voidaan sellaiseen metsien hoitoon
liittyvät kustannukset, joissa otetaan huomioon
mm. metsien muu kuin puuntuotannollinen käyttö
metsälain säännöksiä laajemmin, rahoittaa eräin rajoituksin joko osittain tai kokonaan valtion varoilla.
Julkaisuhetkellä voimassa olevan Kemera-lain
20 §:n mukaan erillisinä metsäluonnon hoitohankkeina voidaan suunnitella ja toteuttaa mm.
talousmetsien maisemanhoidon kannalta merkittäviä metsän kunnostustöitä sekä muita vastaavia
metsäluonnonhoitoa sekä metsien monikäyttöä,
maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostavia,
alueellisesti merkittäviä hankkeita. Lain mukaan
hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan metsäkeskuksen toimesta tai valvonnassa. Hankkeisiin sisältyvät työt tulee suunnitella yhteistyössä maanomistajan kanssa ja töiden suorittaminen edellyttää maanomistajan suostumusta. Kyseisten hankkeiden rahoituksesta päättää Kemera-lain 21 §:n
mukaisesti metsäkeskus. Kyseisiä hoitohankkeita
valittaessa ja niiden rahoituksesta päätettäessä
metsäkeskuksen tulee MRL 32 §:n viranomaisvaikutuksen mukaisesti ottaa alueella voimassa oleva
maakuntakaava huomioon ja pyrittävä edistämään
sen toteuttamista.
7.3

Maanomistajaan kohdistuvat
oikeusvaikutukset
Maakuntakaavan maanomistajaan kohdistuvat
oikeusvaikutukset ovat suhteellisen rajoitetut. Ne
voivat toteutua lähinnä:
• MRL 30 §:n 2 mukaisen suojelumääräyksen
tai
• MRL 33 §:n mukaisen rakentamisrajoituksen
välityksellä. On myös huomattava, että maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella.
Suojelumääräyksen sisältöä ja oikeudellista perustaa on kuvattu edellä luvussa 6.3. Kuten ko.
luvussa on todettu, suojelumääräykset koskevat
sitovasti myös maanomistajaa. Tästä syystä on
kiinnitettävä huomiota siihen, ettei niistä aiheudu maanomistajalle kohtuutonta haittaa. On myös
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huomattava, ettei maanomistajalla ole oikeutta
korvaukseen suojelumääräyksen johdosta hänelle
mahdollisesta aiheutuvasta haitasta.
Suojelumääräyksellä ei voida velvoittaa maanomistajaa aktiivisiin toimenpiteisiin suojelun tarkoituksen toteuttamiseksi. Siten esimerkiksi maanomistajaa ei voida maakuntakaavan perusteella
velvoittaa säilyttämään omistamiaan peltoalueita
avoimina.
Tämän sijasta maakuntakaavan suojelumääräyksellä voidaan asettaa maanomistajaa koskevia
rajoituksia sen suhteen, minkälaisia toimenpiteitä
hän voi omistamallaan alueella toteuttaa. Nämä
voivat kulttuuriympäristön tai maisema-arvojen
vaalimiseksi annetun suojelumääräyksen sisällöstä
riippuen koskea mm. rakentamista, metsien käsittelyä tai maa-ainesten ottoa.
Sen arvioiminen, aiheutuuko suojelumääräyksestä maanomistajalle kohtuutonta haittaa, edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Tässä yhteydessä on
huomattava, että suojelumääräyksen tavoite voidaan usein toteuttaa monella eri tavalla. Näin ollen
suojelumääräyksestä aiheutuvat rajoitukset ja kaavan kohtuullisuutta koskeva vaatimus on yleensä
mahdollista yhteen sovittaa keskenään. Haitan
arviointi on mahdollista usein vasta yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Kohtuutonta haittaa maakuntakaavan suojelumääräyksestä
voidaan katsoa aiheutuvan esimerkiksi silloin, kun
suuri osa maanomistajan maista joutuu suojelumääräyksen seurauksena tosiasialliseen toimenpidekieltoon.
Rakentamisrajoituksen ja siihen mahdollisesti
liittyvän rakentamismääräyksen sisältöä on kuvattu edellä 6.3. MRL 33 §:n mukaan alueella, jolla
maakuntakaavan rakentamisrajoitus on voimassa,
ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa myöntää siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. Jos tästä luvan epäämisestä aiheutuisi
hakijalle huomattavaa haittaa, on lupa kuitenkin
myönnettävä tai vaihtoehtoisesti kunnan tai muun
julkisyhteisön on lunastettava alue tai suoritettava
hakijalle kohtuullinen korvaus. On todettava että
”huomattavan haitan” kynnys on matalammalla
kuin MRL 28 §:n tarkoittaman ”kohtuuttoman
haitan” kynnys. Näin ollen, vaikka rakentamisrajoituksesta aiheutuisikin maanomistajalle huomattavaa haittaa, ei kaava ole lainvastainen sillä
perusteella että siitä aiheutuisi maanomistajalle
kohtuutonta haittaa.

Rakentamisrajoitus liittyy suoraan lain nojalla
vain SM- eli muinaismuisto- ja SR- eli rakennussuojelualueita ja -kohteita. Näitä alueita koskeva
erityislainsäädäntö eli lähinnä muinaismuistolaki
ja laki rakennusperinnön suojelemisesta ohjaavat
rakentamista ko. alueilla. Siten maakuntakaavan
rakentamisrajoitus ei näissä tapauksissa mene yli
sen, mitä erityislainsäädännön mukaan määrätään.
Rakentamisrajoitus voidaan maakuntakaavassa
laajentaa koskemaan kulttuuriympäristön vaalimisen takia esimerkiksi ma-osa-alueita. Tällöin
rakentamisrajoitus ja ma-merkintään mahdollisesti liitetty rakentamismääräys saattavat asettaa
huomion arvoisia ja nimenomaisesti maakuntakaavasta aiheutuvia rajoituksia rakentamiselle. Nämä
voivat koskea esimerkiksi rakennusten ulkonäköä,
käyttötarkoitusta tai sijoittelua. 33 §:n tarkoittama
korvaus tulee maksettavaksi vain, jos rakentamismääräyksestä aiheutuva rajoituksesta aiheutuu
huomattavaa haittaa.
Rakentamisrajoituksella on merkitystä erityisesti tilanteissa, joissa maakuntakaava on tarkin
maankäytön suunnittelua ohjaava asiakirja. Maakuntakaavan viranomaisvaikutuksen mukaisesti
maakuntakaava tulee sovellettavaksi esimerkiksi
rakentamishanketta koskevassa lupaharkinnassa.
Luvanhakijalla on velvollisuus ilmoittaa luvan hakemisesta ja rakennusvalvonnan tehtävä on tarvittaessa edellyttää purkamisluvan hakemista MRL
118 ja 127 §:ien ja MRA 67 §:n mukaisesti.
Rakentamisrajoituksen käyttö voi olla perusteltua tilanteessa, jossa kuntakaavoituksen tuleva
tilanne on epävarma. Rakentamisrajoituksen sisältö ohjaa kuntakaavoitusta, samalla kun maakuntakaavan mukainen korvausvelvollisuus päättyy.
Sen arvioiminen, milloin rakentaminen vaikeuttaa maakuntakaavan toteutumista, edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Jos kyse on esimerkiksi
rakentamisrajoituksen piiriin maakuntakaavassa
määrätylle ma-osa-alueelle sijoittuvasta rakentamisesta, on rakentamistavalla ja rakennusten sijoittamisella tässä harkinnassa oletettavasti tärkeä
merkitys. Mikäli aluetta koskee rakentamismääräys, on tämä keskeinen harkintaperuste. Myös
kaavaselostus ja sen liitteet voivat sisältää aineistoa, jolla on merkitystä tässä arvioinnissa.
On huomattava, että rakennusluvan epääminen maakuntakaavan rakentamisrajoitusalueella
voi johtua myös muusta kuin maakuntakaavasta
aiheutuvasta syystä. Näiltä osin on otettava edellä
mainittujen muinaismuistolain ja rakennusperin-

nön suojelemisesta annetun lain ohella huomioon
myös maankäyttö- ja rakennuslain tätä asiaa koskevat säännökset. Rakennuslupa voidaan siten
maakuntakaavasta riippumatta evätä esimerkiksi
rakennusluvan edellytyksiä asemakaava-alueen
ulkopuolella säätelevän MRL 136 §:n tai rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella säätelevän MRL 137 §:n perusteella.
Rakennuslupa voidaan evätä myös, jos se ei täytä
MRL 116 §:n mukaisia rakennuspaikkaa koskevia
vaatimuksia.
Jos kyseessä on yksittäinen kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde alueella, jolle todennäköisesti ei tulla tekemään yksityiskohtaisempaa
kaavaa, voi rakentamisrajoituksen asettaminen
maakuntakaavamääräyksessä olla tarkoituksenmukaista. Toisena vaihtoehtona kohteen erityispiirteet huomioon ottaen tulisi harkita rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain käyttöä.
Metsien käsittelyyn maakuntakaavalla voi olla suoria oikeusvaikutuksia vain edellä kuvatun
suojelumääräyksen välityksellä. Näin ollen esimerkiksi maakuntakaavassa maisema-arvojen vaalimiseksi osoitetulla ma-osa-aluerajauksella ei ilman
suojelumääräystä ole vaikutusta yksityisen metsänomistajan metsien käsittelyyn. Poikkeuksena
on metsälain 6 §, jossa on säännökset metsän hakkuusta erityiskohteissa. Säännöksen mukaan, jos
hakkuun kohteella on metsän monimuotoisuuden
säilyttämisen, maiseman tai metsän monikäytön
kannalta erityistä merkitystä, hakkuu voidaan tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällä tavalla.
Maakuntakaavassa maisema-arvojen säilyttämiseksi tarkoitetut ma ja muut vastaavat -merkinnät
mahdollistavat tavanomaisesta poikkeavan, maisema-arvot huomioon ottavan metsien käsittelyn.
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Kulttuuriympäristöltään merkittävät alueet ja kohteet sekä tietolähteet
UNESCO:n maailmanperintökohteet
Suomessa maailmanperintölistan kohteita on
seitsemän. Kulttuuriperintökohteet ovat Vanha
Rauma, Suomenlinna, Petäjäveden vanha kirkko,
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas Kouvolassa, Sammallahdenmäen pronssikautinen hautakiviröykkiöalue Raumalla ja Struven maanmittausketjun
kuusi pistettä (pisteet sijaitsevat Enontekiöllä
Stuorrahanoaivin huipulla, Ylitorniossa Aavasaksalla, Torniossa Alatornion kirkon tornin huipussa,
Korpilahdella Oravivuorella, Lapinjärvellä Tornikalliolla ja Pyhtään saaristossa Mustaviirillä) sekä
luonnonperintökohteena Merenkurkun saaristo.
Tiedot kulttuuriperintökohteista, niiden rajauksista ja suoja-alueista ovat Museovirastossa
www.nba.fi, http://whc.unesco.org, luonnonperintökohteista ympäristöministeriössä
www.ymparisto.fi
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtioneuvosto teki vuonna 1995 periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Päätökseen sisältyy 156 valtakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta Ahvenanmaata lukuun
ottamatta.
Tiedot valtakunnallisesti arvokkaista maisemaalueista ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
Aluekuvaukset ovat sivuilla www.ymparisto.fi >
luonnonsuojelu > maisemansuojelu ja -hoito.
Kohteet ovat julkaisussa ”Arvokkaat maisemaalueet”, Maisema-aluetyöryhmän mietintö II
(mietintö 66/1992), Ympäristöministeriö 1993.
(Julkaisu on loppuunmyyty.)
Julkaisussa esitetään myös 171 maakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta.
Ympäristöministeriö kartoittaa valtakunnallisesti
arvokkaat maaseutumaisemat. Työn lähtökohtana
ovat valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän päätöksen mukaiset 156 valtakunnallisesti arvokasta
maisema-aluetta. Uudet tarkastelut tehdään maa58
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kunnittain vuosina 2010–2014. Kun kartoitukset on
tehty kaikissa maakunnissa, tekee valtioneuvosto
uuden päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista
maisema-alueista.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt
Museovirasto on vuonna 2009 laatinut selvityksen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetun
kulttuuriympäristön alueista ja kohteista. Inventointi on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009
otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston
päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus
1.3.2009.
Tiedot valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista ympäristöistä kohdeluetteloineen löytyvät
osoitteesta www.rky.fi. Aluerajaukset saa paikkatietona osoitteesta paikkatieto@nba.fi
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen
kulttuuriympäristöjen huomioon ottaminen kaavoituksessa ja lupamenettelyssä: YM –
Museovirasto – Suomen Kuntaliitto, muistio
23.12.2009, ks. www.rky.fi > RKY kaavoituksessa
ja lupamenettelyssä (pdf).

Muinaisjäännökset  
Muinaismuistolaki (295/1963) rauhoittaa kiinteät
muinaisjäännökset ilman erillisiä päätöksiä. Kiinteät muinaisjäännökset on lueteltu muinaismuistolain 2 §:ssä. Niitä ovat mm. kalliomaalaukset,
uhrikivet, muinaiset asuinpaikat, käräjäpaikat, linnakkeet, vallihaudat, erilaiset rauniot. Kiinteisiin
muinaisjäännöksiin kuuluvat myös muinaismuistolain 20 §:ssä mainitut laivalöydöt. Ilman lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, muuttaminen, vahingoittaminen,
poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty.
Ajantasaiset tiedot löytyvät muinaisjäännösrekisteristä, http://kulttuuriymparisto.nba.fi
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Museoviraston temaattisia inventointeja
Kantonen, T. 1996. Satakunta sahaa Suomessa.
Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä saharakennuksia ja -ympäristöjä. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 18/1996.
Nyman, H. 2009. Meriväylien rakennusperintö.
Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21, 2009. Helsinki.
www.nba.fi/tiedostot/7dadd35f.pdf
Putkonen, L. 1988. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat teollisuusympäristöt. Ympäristöministeriön
kaavoitus- ja rakennusosasto. Tutkimuksia 4/1988.
Helsinki.
Rautiainen, M. 1996. Metallikaivokset Suomessa 1900-luvulla. Raportti 1996, Museoviraston
arkisto.
Vaasa- ja suurvalta-aikaisten kaupunkien arkeologiset inventoinnit. Museovirasto. Raportit ovat
luettavissa pdf -tiedostoina osoitteessa:
www.nba.fi/fi/kaupunkiarkeologia
Vanhatalo, S. & Matiskainen, H. 1986. Suomen
lasitehtaiden teollisuusarkeologinen inventointi
1681–1985, Suomen toimintansa lopettaneiden
lasitehtaiden topografinen inventointi.
Luonnonsuojelulain mukaiset maisema-alueet
Luonnonsuojelulain (35 §) nojalla voidaan perustaa
maisemanhoitoalueita. Tähän mennessä on tehty
päätös kolmesta valtakunnallisesta (Skärlandetin
maisemanhoitoalue Raaseporissa, Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalue Kauhajoella ja Kairalan-Luiron maisemanhoitoalue Pelkosenniemellä)
ja kahdesta maakunnallisesta maisemanhoitoalueesta (Suomussalmen vienalaiskylien alue ja
Sallan Saijan alue).

Kansalliset kaupunkipuistot
Maankäyttö- ja rakennuslain 68 §:n mukaan on
mahdollisuus kansallisten kaupunkipuistojen
perustamiseen. Vuoteen 2011 mennessä on perustettu viisi kansallista kaupunkipuistoa: Hämeenlinnaan, Heinolaan, Poriin, Hankoon ja Porvooseen.
Tiedot kansallisista kaupunkipuistoista saa asianomaiselta kunnalta.
Perinnemaisemat, perinnebiotoopit
Suomen ympäristökeskuksen tekemään alueellisesti
toteutettuun perinnemaisemainventointiin sisältyy
3 694 arvokasta perinnebiotooppia.
Tiedot perinnebiotoopeista saa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ja ELY-keskusten
(aikaisemmin alueellisten ympäristökeskusten)
julkaisusarjoista, www.ely-keskus.fi
Museotiet
Tiehallinto on nimennyt 59 tiemuseokohdetta, joista teitä on 22 ja siltoja 37. Osa museotie- ja -siltakohteista sisältyy Museoviraston laatimaan selvitykseen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista
kulttuuriympäristöistä, www.rky.fi.
Tiedot tiemuseokohteista saa Liikennevirastosta,
www.liikennevirasto.fi

Tietoja maisemanhoitoalueista saa asianomaiselta
kunnalta tai ELY-keskukselta.
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Keskeisiä käsitteitä

Ympäristöministeriö ja Museovirasto ovat yhdessä laatineet luettelon keskeisimmistä ja yleisesti
käytetyistä kulttuuriympäristön käsitteistä. Luettelon perustana ovat maankäyttö- ja rakennuslaissa esiintyvät käsitteet. Määritelmien pohjana ovat
mm. kansainväliset sopimukset ja aikaisemmat
julkaisut. Tarkemmin www.rakennusperinto.fi >
käsitteistö.
Seuraavaan luetteloon on koottu maakuntakaavoituksen kannalta keskeisiä käsitteitä aakkosjärjestyksessä:
Arvo ja merkittävyys: Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaisemien arvoa määriteltäessä puhutaan mm. historiallisista, rakennushistoriallisista, arkkitehtonisista, rakennusteknisistä,
taiteellisista ja maisemallisista arvoista. Kohteen
arvon määrittämisessä (arkikielessä myös arvottaminen) käytetään vakiintuneita kriteerejä.
Alueiden ja kohteiden hoito ja suojelu perustuu
tunnistettuihin arvoihin ja niiden valtakunnalliseen, maakunnalliseen tai paikalliseen merkittävyyteen.
Dokumentointi ja tallennus: Kulttuuriperinnön
fyysisten ominaisuuksien tallentaminen lähinnä
mittaamalla tai valokuvaamalla ja näytteiden avulla. Dokumentointi liittyy yleensä restaurointi- tai
inventointiprosessiin.
Eurooppalainen maisemayleissopimus: Euroopan neuvoston vuonna 2004 kansainvälisesti voimaan tullut maisemansuojelua, -hoitoa ja -suunnittelua koskeva yleissopimus. Käytetään lyhennystä
Euroopan maisemasopimus tai Firenzen sopimus
2000. Sopimuksessa käytettyjen käsitteiden sisältö
vastaa Suomessa vakiintuneita käsitteitä.
Historiallinen kerroksisuus: Alueen tai kohteen
ominaispiirre, kun alueella tai kohteessa on näkyvissä/koettavissa eri aikakausien rakenteita,
materiaaleja, tyylipiirteitä, tms., jotka ilmentävät
rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta.
60
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Historiallinen puisto tai puutarha: Puutarha tai
puisto, jonka toteuttamisessa on sovellettu puutarhataiteen erilaisia tyylejä ja muoti-ilmiöitä. Historiallisuudelle ei ole vakiintunut aikarajaa.
Inventointi: Inventointi on järjestelmällistä tiedon
hankintaa ja tallentamista maisemasta, rakennetusta ympäristöstä, muinaisjäännöksistä tai perinnebiotoopeista. Siinä kerätään, järjestetään ja
tuotetaan tietoa esimerkiksi kulttuuriympäristön
nykytilasta ja siihen johtaneista syistä. Inventointi
jakautuu tiedon kokoamiseen esimerkiksi kirjallisuudesta, rekistereistä ja muusta arkistoaineistosta,
sen täydentämiseen maastotarkastusten pohjalta ja
tulosten raportointiin.
Kaavasuojelu: Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kaavoissa rakennetun kulttuuriympäristön
ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilymisen
turvaamiseksi annettavat suojelumääräykset ja
-merkinnät, SR-, sr- tai /s-merkintä. Maankäyttö
ja rakennuslain mukaan rakennetun kulttuuriympäristön säilymisen turvaamiseksi voidaan antaa
maakuntakaavassa (30 §), yleiskaavassa (41 §) ja
asemakaavassa (57 §) suojelumääräyksiä. Katso
rakennussuojelu.
Kansallinen kaupunkipuisto: Maankäyttö- ja rakennuslain (68–70 §) nojalla perustettu kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuritai luonnonmaiseman kauneuden, historiallisten
ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden
erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi
perustettu alue.
Kansallisomaisuus: Kansallisomaisuus on valtion
talousarviosta annetun asetuksen 66 §:n mukaan
kulttuuri- ja luonnonperintöä oleva valtion omaisuus, jonka omistuksen ensisijaisena tarkoituksena
on omaisuuden säilyminen ja säilymisen turvaaminen. Käsitettä on käytetty myös yleismerkityksessä haluttaessa ilmentää jonkin kohteen erityistä
merkittävyyttä. Tällöin käsite ei viittaa mihinkään
määriteltyyn kohdejoukkoon.
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Kaupunkikuva, taajamakuva: Rakennetun ympäristön ja kaupunki- tai taajamatilan visuaalisesti
hahmotettava ilmiasu.
Kiinteä muinaisjäännös = muinaisjäännös: Muinaisjäännökset ovat maisemassa tai maaperässä
säilyneitä rakenteita ja kerrostumia, jotka ovat
syntyneet paikalla kauan sitten eläneiden ihmisten toiminnasta. Kiinteät muinaisjäännökset ovat
usein maastossa silmin havaittavissa ja selvästi
erottuvia, kuten hautaröykkiöt, uhrikivet, linnavuoret, jätinkirkot, jatulintarhat ja puolustuslaitteet. Toisena ryhmänä ovat maanalaiset kiinteät
muinaisjäännökset, kuten asuin- ja työpaikat sekä
ruumishaudat. Kiinteät muinaisjäännökset ovat
muinaismuistolain rauhoittamia. Laissa käytetään
sekä kiinteä muinaisjäännös että muinaisjäännös
-käsitettä tarkoittamaan samaa asiaa. Esihistoriallisen ajan muinaisjäännös: Esihistoriallisen
ajan muinaisjäännökset ovat ajanjaksolta, jolta
ei tunneta kirjallisia lähteitä ja jonka asutusta ja
oloja koskevat käsitykset perustuvat arkeologian
menetelmillä saatuihin tutkimustuloksiin. Historiallisen ajan muinaisjäännös: Historiallisen ajan
muinaisjäännökset ovat ajalta, jolta on kirjallisia
lähteitä. Kohteita voi olla hyvin monenlaisia, esimerkiksi autioituneet keskiaikaiset kylänpaikat,
kaupunkien arkeologiset kerrostumat ja ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteet. Kohteen
muinaisjäännösluonne ratkaistaan tyyppi- ja tapauskohtaisesti. Laivalöydöt: Muinaismuistolain
suojaamia rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat myös merestä tai vesistöstä tavatut yli sata
vuotta sitten uponneet hylyt ja hylyn osat.
Kriteeri: Seikka tai ominaisuus, jonka perusteella
jokin voidaan erottaa muista, todeta tai todistaa
oikeaksi; ratkaiseva tunnusmerkki. Rakennusten
ja rakennetun kulttuuriympäristön määrittelyssä
käytetään kriteerejä kuten tyypillisyys, harvinaisuus, monipuolisuus (kulttuurihistorialliset kerrokset), säilyneisyys, alkuperäisyys.
Kulttuurimaisema: Katso kulttuuriympäristö ja
maisematyyppi.

Kulttuuriperintö: Kulttuuriperintö on ihmisen
toiminnan vaikutuksesta syntynyttä henkistä ja
aineellista perintöä. Aineellinen kulttuuriperintö
voi olla joko irtainta (esimerkiksi kirjat ja esineet)
tai kiinteää (esimerkiksi rakennusperintö).
Kulttuuriympäristö: Kulttuuriympäristö on yleiskäsite. Sillä tarkoitetaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä
ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt; sille annetut merkitykset,
tulkinnat ja sen erilaiset nimeämiset. Tarkemmin
kulttuuriympäristöä voidaan kuvata käsitteillä
kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö. Kulttuuriympäristöön kuuluvat myös muinaisjäännökset ja perinnemaisemat /-biotoopit.
Luonnonmaisema: Katso maisematyyppi.
Maakunnallisesti merkittävä maisema: Asiantuntijaviranomaisten määrittelemä maakunnallista
ominaisluonnetta ja maakunnallisia erityispiirteitä
ilmentävä maisema.
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö: Asiantuntijaviranomaisten määrittelemä maakunnan ominaisluonnetta ja erityispiirteitä ilmentävä rakennettu kulttuuriympäristö.
Maisema: Muodostuu elollisista ja elottomista tekijöistä sekä ihmisen tuottamasta vaikutuksesta,
jotka ovat ns. maiseman perustekijöitä, niiden
keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä maiseman
visuaalisesti hahmotettavasta ilmiasusta, maisemakuvasta. Euroopan maisemayleissopimuksen
mukaan maisema tarkoittaa aluetta sellaisena kuin
ihmiset sen mieltävät ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta.
Maisema-alue, luonnonsuojelulain nojalla perustettu: Luonnonsuojelulain 32–33 §:n tarkoittama luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden,
historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittySuomen ympäristö 28 | 2011
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vien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja
hoitamiseksi ympäristöministeriön tai elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen (entisen alueellisen ympäristökeskuksen) päätöksellä perustettu
maisema-alue.

menttien tai ihmisen toiminnan tulosta. Tämän
lisäksi maisemaa voidaan tyypitellä esimerkiksi
maisemarakenteen, maisemakuvan, maankäytön,
kulttuuripiirteiden, luonnonpiirteiden jne. perusteella. Yleisiä maisematyyppejä ovat esimerkiksi
kaupunki-, saaristo-, järvi- ja maatalousmaisema.

Maisemakuva: Katso maisema.
Maisemamaakunta: Suomi on jaettu kymmeneen
luonnonpiirteiltään yhtenäiseen maisemamaakuntaan. (Maisemanhoito, Maisema-aluetyöryhmän
mietintö I, ympäristöministeriö, mietintö 66/1992.)
Maisemanhoito: Yleiskäsitteenä käytetään tarkoittamaan maiseman säilyttämiseksi ja kehittämiseksi tarvittavaa tutkimus- ja selvitystoimintaa,
suunnittelua sekä hallinnon toimenpiteitä. Tällä
tarkoitetaan samaa kuin maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä ja 54 §:ssä yleiskaavan ja asemakaavan
sisältövaatimuksessa oleva maiseman vaaliminen.
Konkreettisemmin sillä tarkoitetaan maisemahoitotöitä, kuten vesakon raivausta.
Maiseman sietokyky: Tarkoittaa sitä, kuinka paljon maisemarakenne, maisemakuva tai erilliset
maiseman perustekijät voivat muuttua menettämättä ominaispiirteitään.
Maiseman solmukohta: Useiden maiseman perustekijöiden leikkauspiste tai kohtauspaikka.
Maisemarakenne: Muodostuu maiseman perustekijöiden keskinäisestä suhteesta ja vaihtelusta,
jossa maiseman solmukohdat ja maamerkit jäsentävät maisemaa.
Maisematila: Tila, jonka muodostavat maiseman
perustekijät ja niiden keskinäiset suhteet. Maisematilat voivat olla selkeästi rajoittuvia tilakokonaisuuksia tai laajoja rajautumattomia avoimia
alueita. Maisematilat voivat muodostaa tilasarjoja.
Maisematyyppi: Maisemaa voidaan tyypitellä
luonnonmaisemaksi ja kulttuurimaisemaksi sen
mukaan, onko maisema ensisijaisesti luonnonele62
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Maisemavaurio: Tapahtumasta tai toimenpiteestä
aiheutunut maisemarakenteen ominaispiirteiden
tai maisemakuvan laadun heikentyminen. Maisemavauriot voivat olla pysyviä, ajan myötä korjaantuvia tai maisemoinnilla korjattavissa.
Muinaisjäännös: Katso kiinteä muinaisjäännös.
Museotie: Tiehallinnon tieliikenteen kehityksen
erityispiirteiden säilyttämiseksi määrittelemät
museotiet ja -sillat.
Perinnemaisema ja perinnebiotooppi: Perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen muovaama
alue, jonka historialliset piirteet ovat säilyneet. Perinnemaisemia ovat esimerkiksi niityt ja hakamaat
ja niiden käyttöön liittyvät rakenteet ja rakennelmat. Kulttuuri- ja perinnemaisema -käsitteet ovat
osin päällekkäiset, perinnemaisema on usein melko pienialainen ja osa laajaa kulttuurimaisemaa.
Perinnebiotoopeiksi nimitetään pääosin niitty- ja
laiduntalouden monilajisia luontotyyppejä esimerkiksi kuivia ja kosteita niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Käsitteitä perinnemaisema ja perinnebiotooppi käytetään osittain toistensa synonyymeina.
Perustieto, perusselvitykset: Perustietoa on kaikki
sellainen nykytila- ja muu tieto, joka ei varsinaisesti
käsittele uutta kaavaa tai sen vaikutuksia. Perustietoa voidaan hankkia esimerkiksi perusselvitysten
avulla.
Rakennettu kulttuuriympäristö, rakennusperintö: Käsite viittaa sekä konkreettisesti rakennettuun
ympäristöön että maankäytön ja rakentamisen historiaan ja tapaan, jolla se on syntynyt. Rakennettu
kulttuuriympäristö muodostuu yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihois-
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ta, puistoista sekä erilaisista rakenteista (kuten esimerkiksi kadut tai kanavat). Rakennusperintö on
pääsääntöisesti synonyymi rakennetulle kulttuuriympäristölle. Katso myös kulttuuriympäristö.

Suojelumääräys: Rakennussuojelupäätöksessä
tai kaavassa maankäyttö- ja rakennuslain 30, 41 ja
57 §:ien nojalla annettu suojelun sisällön sanallinen
määrittely, miten säilyminen turvataan.

Rakennetun ympäristön vaaliminen: Käsite esiintyy maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä ja 54 §:ssä
yleiskaavan ja asemakaavan sisältövaatimuksissa.
Yleiskäsitteenä käytetään tarkoittamaan rakennusperinnön hoitoa, korjausrakentamista, tutkimus- ja
selvitystoimintaa, tiedon tuotantoa sekä hallinnon
toimenpiteitä, kuten rakennussuojelua.

Taajamakuva: Katso kaupunkikuva ja maisema.

Rakennusperinnön hoito: Rakennetun kulttuuriympäristön säilymisen huomioon ottavaa käyttöä,
huoltoa, korjausrakentamista, täydennysrakentamista ja muuta ympäristön muuttamista.
Rakennusperintö: Katso rakennettu kulttuuriympäristö.
Rakennussuojelu: Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 1 §:n mukaan rakennetun
kulttuuriympäristön ajallisen ja alueellisen monimuotoisuuden turvaamiseksi suojellaan rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä ja rakennettuja
alueita. Lain mukaan (2 §) suojelu toteutetaan
maankäyttö- ja rakennuslain säännösten nojalla
asemakaavalla, lailla rakennusperinnön suojelemisesta, kirkkolailla tai ortodoksisesta kirkosta
annetulla lailla. Katso myös kaavasuojelu.

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: Valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätöksessä nimetyt 156 aluetta. Nämä alueet ovat valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita koskevassa valtioneuvoston päätöksessä (30.11.2000) kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevissa erityistavoitteissa tarkoitettuja alueiden käytön suunnittelun lähtökohtia.
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö: Museoviraston inventointiin
valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista
kulttuuriympäristöistä sisältyvät alueet ja kohteet
(www.rky.fi), jotka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin
perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.
Ympäristökuva: Katso kaupunkikuva ja maisema.

Reunavyöhyke: Rajaa maisematilaa. Esimerkiksi
peltoa rajaavat puut ja muu kasvillisuus muodostavat maisematilan reunavyöhykkeen.
Selvitys: Alueen tai kohteen historian, ominaisuuksien, toiminnan tai fyysisten piirteiden muutosten
kuvaamista ja selvittämistä mm. maastokäynteihin ja arkistolähteisiin perustuen. Selvitys sisältää
yleensä johtopäätöksiä ja yhteenvetoja alueiden tai
kohteiden arvosta (esimerkiksi maisemaselvitys,
rakennushistoriallinen selvitys, kaavojen edellyttämät selvitykset).
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