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Maisemaselvityksessä tarkastellaan maiseman visuaalista ilmettä, näkymiä, maisemahaittoja ja -vaurioita sekä arvioidaan maiseman arvoja ja muutoskestävyyttä. Lopuksi annetaan maankäyttösuosituksia.

Maiseman historiallista kehitystä on tutkittu vanhojen karttojen ja alueen historiasta kertovan kirjallisuuden sekä
aiemmin tehdyn inventointiaineiston (rakennusinventointi, arkeologinen inventointi) perusteella. Alueella on
tehty rakennusinventointi vuosina 1992 – 93 ja se on päivitetty vuonna 2009. Arkeologinen inventointi on myös
tehty vuonna 2009, joten alueelta on olemassa ajankohtaiset perusselvitykset.

Nakkilan kunnassa laaditaan parhaillaan taajamaosayleiskaavaa keskustan alueelle. Edellinen kaava on laadittu
vuonna 1992. Vanhaa kaava-aluetta laajennetaan nyt Leistilänjärven koillisreunaan ulottuvalla alueella. Maisemaselvitykseen on koottu tiedot maa- ja kallioperästä, vesiolosuhteista ja kasvillisuudesta olemassa olevien selvitysten pohjalta. Alueelta on tehty luontoselvitys vuonna 2010, jonka tietoja on käytetty hyväksi tässä selvityksessä.

1 Johdanto

Maankäytön suunnittelua ja rakentamista ohjaa vuonna 2000
annettu maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). MRL:n mukaiseen maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kaavojen sisältövaatimuksiin kuuluu

Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu v. 1963
annetulla muinaismuistolailla, jonka mukaan kiinteisiin muinaisjäännöksiin kajoaminen edellyttää Museoviraston johdolla tehtävää tutkimusta. Kirkkojen suojelusta on säädetty
kirkkolaissa. Sen mukaan kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot kiinteine sisustuksineen ja taideteoksineen on suojeltu automaattisesti. Museoviraston ehdotuksesta on lisäksi
suojeltu noin 50 vuosien 1917 - 1970 välisenä aikana rakennettua rakennustaiteellisesti merkittävää kirkkoa. Näihin
kuuluu myös Nakkilan funktionalistinen kirkko.

Kulttuuriympäristöön kohdistuva lainsäädäntö ja sitä koskevat kansainväliset sopimukset luovat puitteet sen hyvälle hoidolle. Perustuslain (1999) mukaan "Vastuu luonnosta ja sen
monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä
kuuluu kaikille." Kulttuuriympäristön huomioimisen kannalta keskeisiä lakeja ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki, rakennussuojelulaki, muinaismuistolaki ja
kirkkolaki.

lakeja ja sopimuksia

Maisemansuojelua ohjaavia
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Valtakunnallisia kulttuuriympäristön vaalimiseen velvoittavia
sopimuksia ja strategioita ovat arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, rakennusperintöstrategia ja korjausrakentamisen strategia. Lounais-Suomen ympäristöstrategia ja -ohjelma sekä Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma 2009 – 2015 asettavat
alueellisia tavoitteita. Satakuntaan on valmisteilla myös maakunnallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma. Kunnat voivat
laatia lisäksi paikallisen kulttuuriympäristöohjelman, joka
mahdollistaa laajan asukkaiden kuulemisen ja siten paikallisten arvojen parhaan mahdollisen huomioon ottamisen.

Kansainväliset sopimukset ja suositukset, kuten Unescon ja
Euroopan neuvoston rakennusperintösopimukset sekä monet
EU-ohjelmat antavat osaltaan velvoitteita ja lähtökohtia huolehtia kulttuuriympäristöstämme. Euroopan neuvoston kolme kulttuuriympäristöön ja -perintöön liittyvää yleissopimusta on saatettu voimaan myös Suomessa. Rakennusperintöä käsittelee Granadan (1985), arkeologista kulttuuriperintöä Maltan (1992) ja maisemaa Firenzen
(2000) yleissopimus. Uusimpana sopimuksena Suomi on hyväksynyt eurooppalaisen maisemayleissopimuksen, joka tuli
kansallisesti voimaan 1.4.2006.

myös kulttuuriympäristön huomioiminen. Alueiden käytössä
on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit on otettava huomioon alueiden käytön suunnittelun lähtökohtina.
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Selänteet noudattelevat 7000 vuotta sitten viime jääkauden
lopun luonnonvoimien muokkaamaa luode-kaakkosuuntaisia
ruhjelinjoja ja vyöhykkeisyyttä. Tämä maastonmuotojen
suuntautuneisuus erottuu selvästi paitsi selänteissä, myös
niiden välisissä tasamaiden laaksoissa ja niihin uurtuneessa
Kokemäenjoessa. Jäätikön vetäytyessä ja sulamisvesien peittäessä alueen tasamaille kerrostui hienojakoisempia aineksia,
kuten hietaa, hiesua ja savea.

Korkeuserot ovat suhteellisesti pieniä, mutta maisemasta
voidaan erottaa pienipiirteisesti toisistaan eroavia elementtejä. Ympäröivästä maastosta erottuvia, korkeampia selänteitä
muodostavat Leistilänjärven koillispuolen diabaasi- ja hiekkakiviselänteet, sekä Anolan peltoaukeiden koillispuolelta alkava kumpumoreeniselänne.

Selvitysalueen maasto on muotoutunut, kuten muuallakin
Kokemäenjokilaaksossa, viime jääkauden ja sitä seuranneiden
vesivaiheiden seurauksena. Maaston muodot rakentuvat kallioperän suuntautuneisuudesta, kaltevuudesta, ruhjeisuudesta ja vyöhykkeisyydestä sekä näiden päälle kasautuneen maaperän kerrospaksuudesta ja muista ominaisuuksista.

Maastonmuodot

3 Luonnonolosuhteet
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Laajimmat avoimet peltoalueet löytyvät Tattaran ja Leistilän
kylien alueilta kunnan keskustan eteläpuolelta. Alueen tasaisuutta rikkovat vain savi- ja hiesulaakson hienojakoiseen
maaperään mutkittelevat uomansa uurtaneet Palo- ja Tattaranjoet. Viljelyaukeita löytyy myös Soinilasta ja keskustan
jälkeen luoteen suuntaan aina Ruskilaan saakka. Siirryttäessä

Joen koillispuolella avautuvat Viikkalan ja Anolan laajat viljelykset. Anolan aukean koillispuolella pellot vaihtuvat metsämaaksi maaston kohotessa hiekkakivialueen ja peruskallion
rajapinnalla. Viikkalan peltojen eteläpuolella Harjavallan rajan tuntumassa tasamaat jatkuvat, mutta niitä ei ole otettu
viljelykseen. Se onko tasamaat otettu viljelykseen, rakennettu vai jätetty suon tai metsän valtaan on riippunut alueen
maaperänominaisuuksien soveltumisesta kulloiseenkin käyttöön.

Alueen keskiosaa halkova Kokemäenjoki jyrkkine rantatörmineen hallitsee maisemaa yhdessä ympäröivien viljelyaukeiden kanssa. Peltoalueita rikkovat hienojakoiseen maaperään
syvään uurtuneet pikkujoet ja ojat. Joen suuntaisia jo umpeutuneita entisiä jokihaaroja löytyy muutamia. Tästä hyvänä
esimerkkinä käy Viikarin pelloilla, Arantilan eteläpuolella,
loivasti kumpuileva notkelma.

Vuonna 1939 valmistuneen Lammaisten voimalaitoksen pudotuskorkeus on 27 metriä. Säännöstely vaikuttaa luonnollisesti vedenpinnan vaihteluihin, veden laatuun, kalastoon ja
rantojen eroosioherkkyyteen. Äärimmillään tämä on johtanut mittaviin sortumiin mm. Kukonharjassa. Jokivartta luonnehtivat jyrkät sortumaherkät rannat ja ojien, pikkujokien
sekä entisten virtausuomien muodostamat kolveet.

Vesistöjen pinta-ala on selvitysalueella hyvin pieni. Alueen
halki virtaava Kokemäenjoki muodostaa ainoan merkittävän
vesistön. Kokemäenjoen vesistö on valtakunnan neljänneksi
suurin. Nakkilassakin joki hallitsee ja jakaa aluetta luoden
oman ainutlaatuisen ominaispiirteensä maisemakuvaan. Joki
on kovertanut reittinsä syvään hiedasta ja hiekasta koostuvaan maaperään. Kokemäenjoki virtaa Nakkilan alueella runsaan kymmenen kilometrin matkan.

Vesiolot

kohti Harjavallan rajaa tasamaastosta löytyy ojitusten johdosta metsittyviä soita eli suomuuttumia, pari laajempaa suota,
karuja hiekkamaan männiköitä sekä metsäisiä moreenikumpareita. Ympäröivää maastoa korkeammat, loivat moreenisaarekkeet ja metsät vaihtelevat mosaiikkimaisesti pienempien peltolohkojen kanssa.
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Seuraavalla aukeamalla:
Valuma-aluekartta ja Kokemäenjoki Anolan kartanon ja
Kirkkosaaren väliseltä sillalta kuvattuna

Valuma-alueet ja -suunnat sekä pohjavesialueet selviävät valuma-aluekartasta.

Aronoja on umpeutunut Kokemäenjoen entinen sivuhaara,
joka koostuu nykyään muutamasta lampareesta. Virtaavaa
vettä ei Aronojassa ole kuin runsasvetisenä aikana keväällä ja
syksyllä. Vastaavia entisiä uomia, jotka nykyään ovat pääasiassa vedettömiä tai kausikuivia löytyy jokivarren tuntumasta
muutamia. Harjavallan Pirilänkosken lehtoalueelta tuleva,
umpeutunut Maksanojan juopa lampareineen, ulottuu pieneltä osin Nakkilan puolelle.

Kokemäenjoen lisäksi muita vesistöjä ovat Tattaran-Leistilän
aukeilta laskevat pienet Tattaran- ja Palojoki. Kaava-alueelta
ei löydy ainuttakaan järveä, kuten ei muualtakaan Nakkilasta.
Selvitysalueella on sijainnut, nyt jo soistunut, ojitettu ja metsittynyt Vähäjärvi.

Nakkilan kohdalla joen arvoa nostaa vielä se, että joesta on
vapaa yhteys mereen, mikä mahdollistaa arvokalojen nousun
Nakkilaan saakka. Muutoinkin jokiuoma on säilynyt muodoiltaan hämmästyttävän muuttumattomana ja on näin Kokemäenjoen harvoja suhteellisen hyvin säilyneitä jokiosuuksia.

Taustakartta: Nakkilan kunta

Valuma-alueen raja

Pintaveden virtaussuunta

Pohjavesialue

Valuma-alueet
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Diabaasi nousee paikoin Leistilänjärven koillispuolella pintaan Aarikankallion ja Pakkalankallion kalliopaljastumien
kohdalla. Selkätie kulkee juuri tämän diabaasiselänteen kes-

Alueen kallioperä koostuu lähinnä jotunisesta hiekkakivestä.
Lähes yhtenäisen hiekkakiviesiintymän rikkoo vain Leistilänjärven pohjoispuolen kapea diabaasijuonne ja aivan koillisreunasta kapealti graniitti- ja gneissikaistaleet, jotka ovat osa
alueen ulkopuolen laajahkoa vyöhykettä.

Kokemäenjoen koillispuolella alavat alueet koostuvat lähes
yksinomaan hieta- ja hiekkamaista. Ainoa turvemaa löytyy
Maksasuolta selvitysalueen itärajan tuntumasta.

Joen lounaispuolen hiesutasanteesta kohoaa moreenisaarekkeita, jotka muodostavat yhtenäisen jakson Tervasmäestä
Lammaisiin Harjavallan rajalle. Hiesu- ja hiekkamoreenijakson eteläpuolella alkaa Tattaran-Palojoen viljelyaukea. Peltojen maaperä koostuu lähinnä hiesusta ja savesta. Tasamaiden
savikoille ovat myös muodostuneet Kurkelan- ja Rapakonsuon rahkaturvesuot.

Kalliomaita löytyy selvitysalueelta ainoastaan Leistilänjärven
koillispuolelta sekä niukasti Viikkalan peltoaukeiden koillispuolelta. Pienialaiset kalliomaat kohoavat hiekkamoreeniselänteistä jotka ovat laajimmillaan Leistilänjärven ja
Ruskilan välisellä alueella ja toisaalla Viikkalassa selvitysalueen pohjoisrajalla.

kallio- ja Maaperä
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Hiekkakiveä ei selvitysalueelta juuri pääse maanpinnalla näkemään, mutta aivan selvitysalueen rajan tuntumassa Lammaisten voimalaitoksen alapuolisessa tulvauomassa hiekkakivi on
paljastunut laajalla alueella ja tarjoaa näin mainion tutustumiskohteen alueen geohistoriaan.

kellä. Tien varrella maaston korkeammat kohdat sijoittuvat
Aarikankalliolle, jota voidaan pitää maisemallisesti ja geologisesti arvokkaana ja säästettävänä kohteena. Pakkalankallio
kohoaa vielä Aarikankalliotakin korkeammalle. Selänteen
muodot näkyvät parhaiten Selkätien ylittävän voimajohtokäytävän kohdalla, josta avautuu lounaaseen näkymä Leistilänjärvelle, koilliseen maasto laskeutuu loivasti kohti Vähäjärveä ja
Ruskilaa.

Kokemäenjoen sortumarantaa Ruskilassa.
Viereisellä sivulla Lammaisten hiekkakivipaljastuma.

Kallioperä

Taustakartta: Nakkilan kunta

Oliviinidiabaasi

Graniitti

Kiilleliuske, Kiillegneissi

Hiekkakivi

Maaperä

Hieta, hiesu

Saraturve

Lieju

Savi

Liejuhiesu

Liejusavi

Hiekka

Rahkaturve

Hieno hieta

Kalliomaa

Hiesu

Hieta

Taustakartta: Nakkilan kunta

Hiekkamoreeni

Tervasmäen ja Viikinkulman alueella metsät ovat nuoria, eri
kasvatusvaiheen metsiä. Metsät ovat lähes yksinomaan mäntyvaltaisia. Taajama-alueen luoteiskulmassa on laajahko Vä-

Viikkalan peltoaukean etelälaidassa Harjavallan rajan tuntumassa on pienialainen ja osin ojittamaton Maksasuon räme.
Maksasuon ympäristössä, asutuksen ja viljelyalueiden lomassa on joitakin, pääasiassa mäntyvaltaisia kasvatusmetsä-, taimikko- ja avohakkuulohkoja.

Metsämaita löytyy taajamaosayleiskaava-alueelta Viikkalan ja
Anolan viljelyaukeiden koillisreunalta ja toisaalta Anolan ja
Ulvilan rajalta. Koillispuolen metsät ovat pääosin aukkoisia ja
nuorehkoja eri kasvatusvaiheissa olevia talousmetsiä. Joitakin
iäkkäämmän ja sulkeutuneen metsän kuvioitakin toki löytyy.
Kuviot koostuvat pääasiassa tuoreesta ja kuusivaltaisesta kangasmetsästä. Anolan ja Ulvilan rajalla on paikoin järeää harjumännikköä. Puistikkomainen iäkkäitä mäntyjä kasvava metsä
Isopalontien varressa on edustava ja säilyttämisen arvoinen
kokonaisuus.

Kasvimaantieteellisen aluejaon mukaan Nakkila kuuluu eteläboreaaliseen vuokkovyöhykkeeseen. Kaava-alueella on tehty
luontoselvitys vuonna 2010, josta selviävät alueen luontoarvot tarkemmin. Tässä yhteydessä kasvillisuutta ja luontoa
lähestytään maisemanäkökulmasta.

Kasvillisuus

14

Näyttävintä ja monipuolisinta Nakkilan luontoa ovat Kokemäenjokivarren lehdot. Useiden jokivarressa tavattavien lehtolajien pohjoisimmat esiintymät löytyvät juuri täältä. Joen
molempia, jyrkkäreunaisia, ajoittain eroosioherkkiä, ranta-

Leistilänjärven tuntumassa ja Leistilän-Tattaran viljelyaukeilla on joitakin lehtipuuvaltaisia, lähinnä haapaa kasvavia, metsäsaarekkeita. Kukonharjasta löytyy ojitettu isovarpuräme,
Rapakonsuo ja kangasmetsää kasvava Rapakonmäki, josta
löytyy myös pienialainen lehtohaavikko. Rapakonmäen kohdalla valtatie 2:n toisella puolella on laaja Kurkelansuo. Kurkelansuo on valtaosin turvetuotannossa, muuten suo on eri
kuivatusvaiheissa olevaa isovarpurämettä. Eri kasvatusvaiheissa olevia mäntymetsiä on molemmin puolin valtatietä
Lammaisissa Harjavallan rajalle saakka. Metsäkulman viljelyalueelta löytyy joitakin kuusivaltaisia laajempia metsäsaarekkeita.

Laajennusalueen metsät koostuvat nuorista ja nuorehkoista
eri kasvatusvaiheiden talousmetsistä. Hakkuuaukot ja taimikot hallitsevat maisemaa. Puusto on hyvin mäntyvaltaista,
mutta aivan alueen länsireunalta Leistilänjärven kupeesta
löytyy myös tuoreita ja kuusivaltaisia kangasmetsiä. Laajennusalueen hienoin kohde on viljavan diabaasin päälle syntynyt suojeltu Uudenlevon-Protson lettosuo Ulvilan rajalla.

häjärvi -niminen suo. Vähäjärvi on kauttaaltaan ojitettu ja on
muuttunut lähinnä puustoiseksi turvekankaaksi.

Ruskilankosken ja Arantilan erikoisuutena voidaan pitää vaarantuneeksi (EN) luokitellun rantalitukan, Cardamine parviflora, esiintymiä. Rantalitukkaa tavataan Suomessa vain kolmesta eri esiintymiskeskuksesta, joista Kokemäenjoen vesistöalue on yksi. Yksivuotinen ristikukkainen kasvi edellyttää
avointa, vapaata kasvupaikkaa, kuten Arantilan ja Ruskilan
kiviset tulvarannat. Arantilan esiintymä on parhaimmillaan
ollut valtakunnan suurin yksilömäärällä mitattuna. Vedenpinnan ja sääolojen vaihtelut vaikuttavat kuitenkin suuresti
lajin vuotuisen esiintymän laajuuteen.

mia reunustaa lähes yhtenäinen, pääasiassa harmaaleppää ja
tuomea kasvava, lehtovyöhyke. Sortumarantoja löytyy pitkin
jokivartta, eniten Kukonharjasta ja Ruskilasta joen pohjoispuolelta. Paikoin Palojoen, Tattaranjoen ja useiden ojien
maastoon uurtamat kolvelaaksot laajentavat lehtoja laajemmallekin alueelle jokivarsien ulkopuolelle. Hienot kolvelaaksot ovatkin Nakkilan luonnon erikoisuuksia. Lehdoissa ja
etenkin raviineissa eli rotkolaaksoissa tavataan hyvinkin vaateliasta lehtolajistoa. Lajistoa on käsitelty tarkemmin
osayleiskaavan luontoselvityksessä vuodelta 2010. Kirkkosaaren lehdot tekevät poikkeuksen ja ovat kuusivaltaisia.
Hienoimpia ja laajimpia lehtoja ovat Ruskilankosken, Kukkaskosken, Takaveräjänojan, Arantilan ja Lammaisten lehdot
sekä Maksanojan lehto korpineen ja kolveineen.
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Seuraavalla aukeamalla:
Anolan Isopalontien harjumännikkö, Maksanojan lehtokolve,
Takaveräjänojan kolvepuro ja lehtopähkämö.

Alkuperäistä lehtoluontoa uhkaavat, eri maankäyttömuotojen lisäksi, erityisesti paikoin alueelle juurtuneet tulokaslajit.
Tulokaslajeista hankalimpia näyttävät olevan tehokkaasti leviävät jättibalsami, Impatiens glandulifera ja valkokarhunköynnös, Calystegia sepium. Tulokaslajit syrjäyttävät kotoperäistä
lehtolajistoa etenkin jokivarren kolveissa. Hankalin ongelma
on Tattaranjoessa, jossa valkokarhunköynnös ja jättipalsami
peittävät jo paikoin laajojakin alueita. Lajit levittäytyvät tehokkaasti puutarhajätteiden ja maamassojen siirron yhteydessä. Tulokkaiden torjunnassa tärkeintä on ennaltaehkäisy ja
jätteiden päätymistä lehtoihin tulisi välttää.
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Nakkilasta on löytynyt runsaasti pronssikautisia hautaraunioita. Arkeologisissa inventoinneissa osayleiskaava-alueelta on
löydetty neljä kivikautista asuinpaikkaa ja 15 esihistoriallista
röykkiökohdetta. Lisäksi on löytynyt kolme pronssikautista
asuinpaikkaa ja yksi rautakautinen kalmisto ja asuinpaikka.

Nakkilassa on asuttu muinaisjäännöslöytöjen perusteella kivikauden lopulta alkaen. Kivikauden ja pronssikauden vaihteessa alueella oli vielä laaja merenlahti, joka peitti alleen
nykyiset peltoaukeat. Merenpinnan korkeus oli tuolloin noin
30 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella. Kokemäenjoen
suu oli Lammaistenkosken paikkeilla. Muinainen merenlahti
on edelleen selvästi nähtävissä Nakkilan maisemassa joen
molemmin puolin avautuvana laajana peltoaukeana, jota reunustavat metsäiset harjanteet. Pronssikauden (n. 1500 – 500
eaa.) aikana lahden rannat vetäytyivät ja asutus alkoi muodostua pysyvämmäksi. Uusimpien tutkimusten mukaan Nakkilassa harjoitettiin jo tuolloin karjataloutta. Näitä varhain
asuttuja lahden rantamia ovat esimerkiksi Leistilänjärven ja
Kokemäenjoen koillispuolella kulkevat metsäiset selänteet.

Arkeologinen perintö
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Keskiajalla asutus alueella vakiintui ja meren alta paljastuneet
rehevät maat otettiin viljelykseen. Alueelle alkoi muodostua
pysyviä kyliä. Näitä keskiaikaisia kyliä Nakkilassa ovat Anola,
Lammainen, Leistilä, Kukonharja, Masia, Myllärinkylä, Ruhattu eli Ruhade, Ruskila, Tattara ja Viikkala. Vuoden 1540
maakirjassa Nakkilassa mainitaan olleen yhteensä 80 taloa.
Taloluvultaan suurimmat kylät olivat Leistilä (15 verotaloa)
ja Masia (13). Muiden kylien taloluvut olivat: Tattara 11,
Kukonharja 8, Ruhade 5, Viikkala 4, Anola 4, Arantila,
Lammainen, Ruskila ja Villilä 3 sekä Myllärinkylä, Nakkila ja
Soinila 2. Lisäksi Kirkkosaaressa ja Pakkalassa oli yksi talo.
Verotalojen määrä kuitenkin väheni seuraavina vuosisatoina
muunmuassa ankarien ilmasto-olojen ja sotien vuoksi ja Isonvihan jälkeen vuonna 1725 Nakkilassa oli enää 60 taloa.

Asutuksen vakiintuminen

Penttalan kalmistolöytö sijoittuu vanhemmalle roomalaisajalle (50 – 200 jaa.) ja on aikansa merkittävimpiä Satakunnassa.
Penttala sijaitsi tuolloin joen suussa. Tämän jälkeen asutus
siirtyi kuitenkin jokea pitkin sisämaahan eikä Nakkilasta ole
asutuslöytöjä myöhäisemmältä rautakaudelta.

4 Kulttuurimaiseman kehittyminen

Soinilankylä on merkitty 1850-luvun pitäjänkarttaan vielä
Svensbyn nimellä. Kylään on alunperin kuulunut ainoastaan
kaksi kantataloa, Isopere ja Penttala, jotka sijaitsivat vierekkäin jokirannassa. Mäkelän tila on perustettu 1700-luvulla
etäämmälle jokirannasta. Vanhoilla kantatiloilla on edelleen
arvokasta rakennusperintöä. Mäkelä ja Soinila ovat maakunnallisesti arvokkaita kohteita.

Kukonharjan kylä on syntynyt keskiajalla nykyisen Viikarin
talon paikalle, joka on muinoin ollut Kokemäenjoen saari.
Maastonmuodoista näkee edelleen vanhan, umpeutuneen
uoman. Vielä 1850-luvun pitäjänkartassa paikalle on merkitty Viikarin, Pämpin, Härmälän, Tynin ja Krusin talot. Nyt
talot ovat hajaantuneet tien varteen hieman etäämmäksi toisistaan. Viikari ja Pämppi ovat maakunnallisesti arvokkaita
kohteita hyvin säilyneine pihapiireineen.

Lammaisten kylä sijaitsee aivan Harjavallan rajalla Kokemäenjoen lounaisella rannalla. Lammaistenkoski on tarjonnut
runsaat kalansaaliit ja vaikuttanut osaltaan asutuksen syntyyn.
Lammaisten läpi kulkee keskiajan tärkeimpiin kulkureitteihin
kuulunut Huovintie, joka jatkuu jokea seuraillen halki Nakkilan Harjavallasta Ulvilaan. Vanhoja taloja kylässä ovat Laurila, Klomsi ja Uuloo, joista Uuloossa on säilynyt erittäin
edustava vanha rakennuskanta. Klomsin pihapiirissä on vielä
kaksi vanhaa aittaa. Kissakujakin on ollut paikallaan jo 1700luvulla ja sen varrelle on muodostunut vanhaa torppariasutusta.
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Villilän kylä käsittää Villilän kartanolle kuuluneet maat. Kartanon historia periytyy keskiajalta, mutta nykyinen rakennuskanta on peräisin 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuolelta.
Kartanomiljöö puistoineen ja rakennuksineen muodostaa
erittäin hyvin säilyneen ja näyttävän kokonaisuuden aivan

Nakkilan kylä on sijainnut suunnilleen nykyisen hallinnollisen keskuksen kohdalla ja siihen on kuulunut kaksi kantatilaa
Herrala ja Viinikkala. Huovintie tekee tällä kohdalla mutkan
kauemmaksi joesta mukaillen nykyistä kirkon ja kunnantalon
välissä kulkevaa tietä. Nakkilan kylä on kokenut suurimmat
muutokset, koska kuntakeskus on perustettu juuri tälle alueelle. Lähes koko rakennuskanta on syntynyt 1950-luvun
jälkeen ja rakentaminen on ollut vilkasta. Vanhat kantatilat
ovat hävinneet, mutta Huovintien varrella on säilynyt muutamia vanhoja liikerakennuksia, joista muodostuva kokonaisuus on maakunnallisesti arvokas. Vuohimäki on Nakkilan
maakirjakylä, joka on aiemmin ollut kylän yhteistä hakamaata. 1800-luvulla sinne on perustettu muutamia torppia, mutta pääosa asutuksesta on syntynyt vasta sotien jälkeen, jolloin
J. W. Suominen Oy jakoi alueelta tontteja rintamalla palvelleille työntekijöilleen.

Arantilan kylän molemmat kantatilat Pohjala ja Ryssä ovat
aikojen saatossa hävinneet ja niiden paikalle on rakennettu
muunmuassa liikunta- ja urheilukeskus. Kylän alueelle on
kaavoitettu omakotitaloalueita 1960-luvulta alkaen, kun keskusta on laajentunut Arantilan suuntaan.

Seuraava kylä vanhan maantien varrella on Myllärinkylä, joka
on niinikään peräisin keskiajalta. Kantatiloja ovat Nissilä ja
Pietilä ja vanha kylärakenne on edelleen hyvin näkyvissä mäennyppylällä, jolla on useita vanhoja rakennuksia.

Masian jakokuntaan kuuluivat ennen isoajakoa Masian, Myllärinkylän, Nakkilan ja Ruhaden kylät sekä Pakkalan yksinäistalo. Masian kylä on syntynyt Tattaranjoen varrelle jo keskiajalla ja Masia oli Nakkilan pitäjän toiseksi suurin kylä Leistilän jälkeen. 1850-luvun pitäjänkartan mukaan Kuritun ja
Hannulan tilat sijaitsivat Kuritunmäessä. Muntti, Präski, Talonpoika, Koota ja Vankka sijaitsivat tiiviinä ryppäänä joen ja
vanhan maantien välissä samalla alueella kuin Talonpoika,
Yli-Kurittu ja Kylä-Vankka sijaitsevat nykyäänkin. Tämä alue
muodostaakin vanhan tien varrelle erityisen hienon kyläkokonaisuuden komeine taloineen. Tie on jatkunut aiemmin
Pappilan kautta Leistilään, mutta se on myöhemmin katkaistu rautatien kohdalta. Tervasmäen alue on Masian talojen
takamaata ja sinne on alkanut muodostua torppia 1800luvulla.

keskustan tuntumassa. Aluetta on viime vuosien aikana kunnostettu ja otettu arvoiseensa käyttöön. Kartanon maat on
kuitenkin jo kauan sitten erotettu itse kartanosta ja pelloille
on rakennettu teollisuus- ja asuinalueita. Kartanon maille on
myös rakennettu rautatie 1890-luvulla ja uusi valtatie 1950luvulla.
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Leistilä on Nakkilan vanhimpia kyliä ja se oli 1500-luvulla
myös suurin kylä 15 verotalollaan. Keskiajalta periytyviä taloja Leistilässä ovat ainakin Kares, Seppä, Jaakkola, Yrjälä.
Nissilä, Käki, Markkula, Mattila, Huru, Huovari ja Lampola.
Leistilää halkoo myös hyvin vanha tiestö, joka on pysynyt
samoilla paikoilla näihin päiviin asti. Leistilän talot sijaitsivat
Tattaran risteyksen paikkeilla Palojoen yli menevän tien varrella ja Tattaran kylätien pohjoispuolella. Isonjaon jälkeen

Ruskila on Nakkilan vanhimpia kyliä, jossa 1850-luvun pitäjänkartan mukaan on ollut viisi taloa: Aarikka, Aikala, Hypping, Klasi ja Tyni. Huovintie kulkee Ruskilan läpi jatkuen
Ulvilaan. Pieni pätkä siitä erkanevaa vanhaa tietä on säilynyt
peltotienä Aikalan ja Klasin välillä lähes alkuperäisessä muodossaan ja se on historiallisen ajan muinaisjäännös. Ruskilassa
on 1950-luvulla rakennettu kansakoulu ja Hyppingin tilan
paikalle rakennettu 1960-luvun vanhainkoti. Vanhaa rakennuskantaa löytyy edelleen kantatilojen pihapiiristä.

Ruhaden (Ruhattu) kylä on sijainnut Kirkkosaaren kohdalla
nykyisen Puontin talon paikalla. Siinä on vielä 1850-luvun
pitäjänkartassa neljä taloa: Puonti, Knuutila, Mikkola ja Nikki. Ruhaden kylästä on ollut lauttayhteys Kirkkosaareen.
Vappula oli jo tuolloin nykyisellä paikallaan hieman etäämmällä muista taloista. Nikkilä, Knuutila ja Mikola on myöhemmin siirretty eri puolille kylää. Kaikilla kantatiloilla on
erittäin hienoa rakennusperintöä.

Viikkalan kylä kuuluu myös Nakkilan vanhimpiin kyliin,
mutta sen vanhat kantatilat on vuosisatojen saatossa liitetty
Anolan kartanoon ja vanhan kylätontin paikalle on muodostunut Anolan kartanon Viikkalan sivutila. Autioitunut kylätontti on historiallisen ajan muinaisjäännös. Kylästä kulki
lautta joen toiselle puolelle Pakkalaan. Joen koillispuolella
kulkeva vanha maantie kulki aiemmin Viikkalan kylän kautta
ja osia siitä on edelleen jäljellä peltotienä. Alueella laidunnetaan hevosia ja maisemassa on perinnemaiseman piirteitä.
Viikkalan kylätontin ja kartanon välissä näkyy vielä 1850luvun kartassa Lautilan tila, joka on myös tyystin hävinnyt.
Viikkalassa on enimmäkseen pientiloja kuten Mäkirinnantien
varrella olevia kartanon vanhoja torppia. Arantilansillan kohdalle on muodostunut sotien jälkeen pientaloalue.
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Kokemäenjoen koillispuolella ovat keskiaikaiset Anolan ja Viikkalan
kylät. Anolan kylä muodostuu Anolan kartanon maista. Siihen kuuluu myös Kirkkosaari, joka on keskiajalla kuulunut Turun piispalle.
Kartanoon on kuulunut suurimmillaan yli 4000 hehtaaria maata.
Siitä on lohkottu 1920-luvulla yli 50 torppaa, joiden yhteispinta-ala
oli yli 1000 hehtaaria. Sotien jälkeen Anolasta lohkaistiin vielä yli
1700 hehtaaria maata siirtoväen asuttamista varten. Kartano arvokkaine rakennuksineen ja puistoineen muodostaa edelleen kylän keskuksen ja sen ympärillä avautuu laaja peltomaisema. Alueen asutus
on muodostunut kartanon alustalaisille rakennetuista taloista ja sotien jälkeen perustetuista asutustiloista. Anolan kylä muodostaakin
Seuraavalla aukeamalla:
historiallisesti kerroksellisen ja kertovan kokonaisuuden.
Viikkalan keskiaikainen kylänpaikka ja vanha maantielinja.
Viikarin tila Huovintien varrella.

Tattara on myös keskiajalta periytyvä kylä, jossa on useita vanhoja
tiloja. Teinilä, Kranni, Unkuri, Rauvola, Knihti ja Tuora sijaitsivat
1850-luvun pitäjänkartassa vierekkäin Tattaranjoen ylittävän sillan
itäpuolella. Puosi ja Hiljanen olivat joen länsipuolella. VähäTeinilä, Tuora-Ojala, Hiljanen ja Puosi ovat edelleen vanhoilla paikoillaan. Kylän torpat sijoittuivat Kitukujan varrelle. Tattarassa
vanha kylärakenne on säilynyt hyvin ja kylässä on paljon arvokasta
rakennusperintöä.

talot hajaantuivat nykyisille paikoilleen. Leistilän talot kuuluvat pitäjän komeimpiin ja esimerkiksi Jaakkolan ja Nissilän pihapiirit ovat
säilyneet poikkeuksellisen edustavina aittoineen ja muine ulkorakennuksineen.

22

23

Maatalouden kehityksen ollessa suotuisaa kantatilat alkoivat
raivata lisää peltoa 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla. Tämä
tehtiin yleensä perustamalla torppia pitäjän reuna-alueille.
Torpparit olivat vuokraviljelijöitä, jotka raivasivat kantatilan
maille uutta peltoa ja asettuivat paikalle asumaan. 1900luvun alussa Nakkilassa oli 343 torppaa, eniten Leistilässä,
Masiassa ja Tattarassa. Näkyvin torpparialue Nakkilassa on
Kokemäenjoen koillispuolella oleva Anolan kartanolle kuulunut Viikkalan Mäkirinta, jossa pellot ovat edelleen viljelyksessä ja tilat sijaitsevat pellon ja metsän reunavyöhykkeellä
kulkevan tien varrella. Vanhaa torppariasutusta on myös
Lammaisissa Kissakujan varrella ja Tattarassa Kitukujan varrella. Masian talojen torppia oli muunmuassa Tervasmäessä,
jonne muodostui jonkinverran myös mäkitupa-asutusta.

Asutuksen vakiintuessa keskiajalla kyläasutus perustui sarkajakoon, jossa pellot oli jaettu taloille tasapuolisesti kapeina
lohkoina tiiviin ryhmäkylän ympäriltä. 1700-luvun lopulla
suoritettiin isojako, jossa peltolohkot yhdistettiin tilakohtaisesti isommiksi kokonaisuuksiksi. Hyvin tiiviiksi rakennetut
ryhmäkylät olivat herkkiä tuhoutumaan tulipaloissa ja isonjaon jälkeen kylät alkoivat vähitellen hajota ja taloja siirrettiin
kauemmaksi toisistaan omien peltojensa keskelle. Nämä
suurten peltoaukeiden keskellä olevat vanhat maatilakeskukset leimaavat edelleen Nakkilan maisemaa.

Viljelymaiseman synty
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Venäläinen topografikartta noin vuodelta 1900. Kansallisarkisto.

Kaikki siirtolaiset eivät ryhtyneet pienviljelijöiksi ja heille
perustettiin asuinalueita taajamien liepeille. Viikkalassa on
säilynyt hyvin tällainen jälleenrakennuskauden asuinalue.
Sotien jälkeen alettiin muutenkin siirtyä maatalousvaltaisesta
yhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan ja rakennettiin yhä
enemmän asuinalueita, joista käytiin kodin ulkopuolella töissä. Vuohimäkeen rakennettiin asuntoja sodassa palvelleille
Suomisen tehtaan työntekijöille. Sekä Viikkala että Vuohimäki ovat säilyttäneet hyvin pienipiirteisen omakotitaloalueen
luonteensa. Maatalousvaltaisena aikana pyrittiin aina rakentamaan viljelykseen kelpaamattomalle maalle. Näin asutus si-

1900-luvulla siirryttiin suurtilojen aikakaudesta pientilavaltaiseen maanviljelykseen. Ensin itsenäistyivät torpat 1920luvulla ja jatkosodan jälkeen lunastettiin maata karjalaisten ja
rintamamiesten asutustiloiksi. Leistilänjärven koillispuolella
Järvikyläntien varrella on hyvä esimerkki tällaisesta asutustila-alueesta. Leistilänjärven lopullinen kuivaaminen pelloksi
sotien jälkeen on Nakkilan viljelymaiseman kehityksessä viimeisin suuri muutos. Järven kuivattaminen niityksi aloitettiin jo 1700-luvulla, mutta vasta 1940-luvulla alue kuivattiin
niin hyvin, että sen paikalle saatiin 1500 hehtaaria viljelysmaata asutustilallisille. Näin Nakkilaan saatiin järvimaiseman
tilalle vielä yksi upea peltomaisema, jota ympäröi jälleenrakennuskauden pientila-asutus.
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Joen koillispuolella kulkeva vanha maantie on oikaistu 1800
–luvun lopulla, koska se oli vaarassa sortua jokeen. Vanha
tielinjaus kulki rannan tuntumassa Harjavallan rajalta keskiaikaisen Viikkalan kylän kautta Anolaan, josta Ulvilaan päin tie
on kulkenut samaa linjaa kuin nyt. Vanhoja teitä ovat myös
Huovintiestä erkanevat, Soinilasta Tattaraan ja Masiasta Leis-

Vanhimpia ihmisen aikaansaamia rakenteita Nakkilan maisemassa ovat vanhat maantiet joen molemmin puolin. Tielinjat
ovat säilyneet yllättävänkin samanlaisina halki vuosisatojen.
Vanhojen teiden varsille sijoittuu myös vanhin rakennuskanta. Vanhin alueen teistä on Huovintie, joka on ollut keskiajan
huomattavimpia teitä. Se alkoi Ulvilasta ja siirtyi Haistilassa
joen toiselle puolelle kulkien Nakkilassa joen lounaisrantaa
Masian kylän ja kirkonmäen kautta Lammaisiin. Lammaistenkoski oli keskiajalla merkittävä kalastus- ja markkinapaikka.

Rakennettu maisema

joittui pääasiassa moreenirinteille ja metsänreunoille. Pelloille rakentaminen alkoi sotien jälkeen ja lisääntyi 1960-luvulla.
Nakkilan keskustakin on laajentunut nopeasti kirkonmäeltä
ympäröiville pelloille.
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Kiinteitä Kokemäenjoen ylittäviä siltoja ei ollut ennen 1930lukua, vaan joki ylitettiin venelautalla. Joenylityspaikat olivat
Ruhaden kylässä Kirkkosaaren kohdalla ja Pakkalan talon ja
Viikkalan kylän välillä. Arantilankoskelle rakennettiin silta
vasta 1930-luvun puolivälissä, nykyinen silta on vuodelta
1989. Lammaistenkoskelle rakennettiin voimalaitos vuonna
1939, mikä mahdollisti joen ylityksen myös siellä. Pienempien jokien yli siltoja on kuitenkin ollut, ja niistä vanhimpina
ovat säilyneet 1890-luvulla Karjaojan yli rakennettu, yksiaukkoinen Ruskilan kivisilta Huovintiellä sekä niin ikään

Leistilänjärvi kierrettiin 1800-luvulla Selkätietä pitkin, joka
johti Tervasmäkeen ja jakautui sen jälkeen kahdeksi tieksi
Masiaan ja Ruskilaan. Etenkin Ruskilaan johtanut tie on ollut
varmasti varsin vaatimaton polku. Liikennettä ei paljon ollut,
koska Leistilän ympärille muodostui merkittävämpää asutusta vasta sotien jälkeen. Nakkilaa halkoo pituussuunnassa Kokemäenjoen ja sen molemmin puolin kulkevien vanhojen
teiden lisäksi 1890-luvulla valmistunut rautatie ja 1950luvulla valmistunut valtatie 2.

tilään johtavat tiet. Leistilästä Eurajoelle johtava tie on ilmeisesti peräisin keskiajalta. Huovintie Ulvilasta Masiaan ja sieltä
erkaneva Leistilän kautta Eurajoelle johtava tie muodostavat
osan Pohjanlahden rantatiestä. Liikennevirasto on hyväksynyt Pohjanlahden Rantatien valtakunnalliseksi matkailutieksi
vuonna 2010. Rantatien matkailunkäytön kehittämiseksi on
käynnissä parhaillaan ylimaakunnallinen hanke.

Nakkilassa on useita kookkaita maalaistaloja, joiden pihapiirissä on säilynyt kattava valikoima vanhoja talousrakennuksia. Pihapiiriin kuuluu yleensä päärakennuksen lisäksi pakaririvi, navetta, sauna, kivikellari ja aittoja. Pellon reunalta löytyy lisäksi kuivuri ja erikokoisia heinäsuuleja. Vanhimmat
navetat on tehty kivestä tai poltetusta tiilestä, hirsinavetat

Monessa pitäjässä kirkko edustaa vanhinta rakennusperintöä,
mutta Nakkilassa kirkonmäeltä löytyy sen sijaan merkittävää
modernia arkkitehtuuria. Nakkilan vanhimmat rakennukset
ovat 1700 – 1800 –lukujen vaihteesta. Niitä ovat ainakin
Vasaramäen museoaitta, Uuloon tuulimyllyn alaosa ja ilmeisesti myös Soinilan Mäkelän talon vanha päärakennus. Villilän kartanon päärakennus on 1850-luvulta ja samalta ajalta
ovat Anolan kartanon karjapihan rakennukset. Molemmissa
kartanoissa on myös vanha puisto ja ainakin 1900-luvun alun
venäläisen kartan mukaan myös Makelässä on ollut suuri
puutarha, joka on sittemmin hävinnyt. Myös Suomisen Koskilinnan yhteydessä on puisto. Villilän kartanopuisto on kunnostettu 2000-luvun alussa. Anolan puutarha saattaa olla
vanhimmilta osiltaan peräisin 1600—1700 –lukujen vaihteesta. Puistosta löytyy mm. 400-vuotiaita jalavia. Kartanorakennuksen edessä ja eteläpäädyssä on Paul Olssonin
suunnittelema muotopuutarha 1930-luvulta.

1800-luvulta peräisin oleva, Palojoen ylittävä kivisilta Pappilan ja Koskilinnan välissä.
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Suurin osa vanhasta rakennuskannasta on rakennettu hirrestä, mutta etenkin 1930-luvulla Nakkilassa on rakennettu paljon tiilestä. Knuutilan tilan rakennukset, Uusi-Huovarin päärakennus, Tattaran koulu ja meijerin asuntola edustavat
1920-luvun klassismia. Anolan kartanon päärakennus on
puolestaan kiinnostava yhdistelmä klassismia ja funkkista.
1930-luvulla Nakkilaan rakennettiin useita funkkisrakennuksia, joista näyttävin on tietysti Erkki Huttusen suunnittelema
kirkko. Samoihin aikoihin on rakennettu myös pappila, vanha kunnantalo ja paloasema sekä asuintalo Brita ja Lauri Suomiselle Vasaranmäkeen. Erik Bryggmanin suunnittelema
Lammaisten voimalaitos on valmistunut vuonna 1939.

ovat yleensä jo hävinneet. 1950-luvulla navetoita tehtiin
myös sementtitiilestä. Samoihin aikoihin navetoiden kylkeen
alettiin rakentaa pyöreitä AIV-rehutorneja, jotka ovat suomalaiselle maalaismaisemalle leimallisia rakennuksia. Vanhat
talousrakennukset ovat yleensä jääneet vaille käyttöä, mutta
niiden säilyminen maisemassa olisi tärkeää. Jos ne menetetään, niiden mukana häviää merkittävä määrä rakennustekniikkaa, -taidetta ja kulttuurihistoriaa. Vanhojen torppien ja
mäkitupien kohtalona on myös usein kadota maisemasta vaatimattoman kokonsa takia. Jotkut ovat säilyneet, koska samaan pihapiiriin on rakennettu uusi asuinrakennus purkamatta vanhaa. Tällaisia pihapiirejä on esimerkiksi Kissakujan
ja Mäkirinnantien varrella.

Suurin osa Nakkilankin rakennuskannasta on rakennettu sotien jälkeen. Jälleenrakennuskauden asuinrakennuksia on ripoteltu jonkin verran peltojen keskelle pitkin Nakkilaa, mutta
sieltä löytyy myös muutamia suurempia kokonaisuuksia. Järvikyläntien varrella Leistilänjärven ”rannalla” on sotien jälkeen muodostunut asutustilojen keskittymä. Alueella on säilynyt edustavia tilakokonaisuuksia, joista tosin osa on autioitunut. Leistilänjärveä ympäröivä rakennuskanta on hyvä esimerkki siitä, että kokonaisuus on huomattavasti arvokkaampi
kuin osiensa summa. Yksittäiset rakennukset eivät ole erityisen merkittäviä, mutta niistä muodostuva kokonaisuus on
hyvinkin edustava ja historiallisesti todistusvoimainen. Alueen maisemallista arvoa lisää tietysti näkymä Leistilänjärven

Lammaisten vesivoimalaitoksen lisäksi teollista rakennusperintöä edustaa vuonna 1898 perustettu J. W. Suomisen nahkatehdas. Tiilisistä tehdasrakennuksista vanhin osa on vuodelta 1908. Laajennusosat ovat vuosilta 1916 ja 1929. Vanhaan rakennuskantaan liittyy myös työväen asuntola Kivimuuri vuodelta 1920, puinen konttorirakennus vuodelta
1913 ja Suomisen asunnokseen rakentama Koskilinna vuodelta 1928. Myöhemmin tuotantoala on vaihtunut nahasta
kuitukankaaksi ja tehdasalue on laajentunut huomattavasti
1970-luvulla. Tehdasalueen lähellä on myös vanha sähkömuuntaja ”Suomisen koppi”. Rautatieasemaa vastapäätä oleva
sähkömylly on vuodelta 1919 ja Tattaran meijeri 1900-luvun
alusta. Muuten vanhat myllyt ja tiilitehtaat ovat hävinneet
maisemasta.
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Arantilan asuinalue on puolestaan muodostunut pääasiassa
1960-luvulta alkaen ja sille ovat ominaisia matalat 1960 - 70
-luvun omakotitalot. Asuinalue on säilynyt tyyliltään yhtenäisenä ja ajallisesti tunnistettavana, jollaisena sen soisi säily-

Myös Präskintien varrella on erittäin edustava 1950-luvun
rakennuskeskittymä. Präskintien talot ovat jonkin verran
isompia kuin tyypilliset rintamamiestalot. Vuohimäessä puolestaan on historiallisesti varsin kerroksellinen omakotitaloasutus. Kolmen ennen sotia rakennetun talon lisäksi siellä on
1950-luvun rintamamiestaloja ja 1960-luvun omakotitaloja.
Vuohimäki on kuulunut J. W. Suomisen tehtaalle ja sieltä on
jaettu tontteja Suomisella työskennelleille rintamamiehille.

Toinen merkittävä jälleenrakennuskauden asuinalue on aivan
keskustan tuntumassa Viikkalassa. Viikkala poikkeaa Leistilänjärveä ympäröivästä asutuksesta siinä, että Viikkalassa on
lähinnä omakotitalotontteja eikä pienviljelytiloja. Alue on
säilynyt melko yhtenäisenä ja sillä on edelleen melko autenttisessa asussa olevia rakennuksia. Joissakin pihoissa on edelleen vanha ulkorakennus ja pieni perunamaa. Olemassa oleva
rakennuskanta on syytä säilyttää ja täydennysrakentaminen
sovittaa siihen niin mitoitukseltaan kuin materiaaleiltaankin.

peltoaukealle ja sen historiallista arvoa järven kuivatukseen ja
sotien jälkeiseen asutustoimintaan liittyvä historia. Olemassa
olevan rakennuskannan soisi mahdollisuuksien mukaan säilyvän ja täydennysrakentaminen tulisi sovittaa siihen niin mitoitukseltaan kuin sijoitukseltaankin.

Nakkilan kunnantalo, yhteiskoulu ja lukio, kirjasto sekä kaksi
kerrostaloa Porintien varrella muodostavat edustavan 1960luvun kokonaisuuden, joka olisi syytä säilyttää eheänä. 1970luvulla rakennetulla vesitornilla on tietysti suuri maisemallinen merkitys niin paikkakuntalaisille kuin ohikulkijoillekin.
Merkittävin yksittäinen kohde on kuitenkin arkkitehti Juha
Leiviskän vuonna 1970 valmistunut seurakuntakoti, jolla on
myös valtakunnallistakin merkitystä. Harvassa pikkukunnassa
on niin korkeatasoista modernia arkkitehtuuria kuin Nakkilassa, jonne on jo 1930-luvulla rohjettu rakentaa Suomen
ensimmäinen funkkiskirkko. Erkki Huttusen ja Juha Leiviskän kaltaisten arkkitehtien töitä ei joka kirkonkylästä löydy.

Nakkilan keskusta on laajentunut viime vuosikymmeninä
nopeasti rautatien ja joen välisellä alueella. Kerrostalot sijoittuvat lähinnä liikekeskuksen alueelle, muuten rakennuskanta
on matalaa. Rakentaminen olisi voinut olla keskustassa tiiviimpääkin, nyt kokonaisuus on jossain määrin hajanainen.
Keskustan uudemmasta rakennuskannasta mainittakoon kirkonseudun koulu ja asuntolarakennus sekä seuraintalo Karhulan läheisyydessä sijaitsevat kolme kerrostaloa, jotka edustavat 1950-luvun arkkitehtuuria. Pappilan ja Koskilinnan
läheisyydessä sijaitseva Lääkärintalo on edustava esimerkki
50-luvun modernista omakotitalorakentamisesta.

vän jatkossakin. Alueella on myös kolme ennen sotia rakennettua kohdetta (Kajaani, Koskitörmä ja Koskenranta 1),
jotka kaikki on merkitty suojeltaviksi.

29

Kulttuuriympäristön erityispiirteet on
turvattu säilyttämällä maisemassa näkyvät
ihmisen pitkäaikaisen läsnäolon jäljet tasapainoisesti ja korostamalla kulttuuriympäristöä paikallisen identiteetin vahvistajana.
Kulttuuriympäristö otetaan huomioon kaikessa maisemaan ja maankäyttöön liittyvässä suunnittelussa ja sen hoito on turvattu riittävällä rahoituksella. Tieto alueen
kulttuuriympäristöstä on lisääntynyt inventointien ja tutkimuksen myötä. Hyvin
hoidettu kulttuuriympäristö on mielletty
vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi ja myös
sen taloudellinen arvo ymmärretään. Kulttuuriympäristökasvatus on vakiintunut osa
koulujen opetussuunnitelmaa ja tietoa
kulttuuriympäristöstä on helposti kaikkien
saatavilla.

Satakunnan
kulttuuriympäristöohjelman
tavoitetila 2015

Viereinen sivu:
Arantilan vanha silta ja nahkiaismertoja sillan kupeessa.
Kuvat Sven Raita, Satakunnan Museon arkisto. Samat paikat vuonna 2010.

Huovintietä Soinilassa ja taloja tien varrelta: Soinilan Mäkelä, Yli-Kurittu
Masiassa ja Vappula Ruhadessa.

Nakkilan taajaman ja teollisuuslaitosten yläpuolelle mäenkumpareelta kohoava Nakkilan kirkko on varhainen funktionalistinen kirkko ja kuuluu myös kansainvälisen DOCOMO-

Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka
yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön asutusalueeseen ja Varsinais32

Nakkilan kirkko ympäristöineen

Huovintie

Anolan kartano

Anolan kartanon päärakennus on uudemman kartanoarkkitehtuurin merkkiteos, johon liittyy arvokas kartanopuisto.

Lammaistenlahden kulttuurimaisema

Suomisen nahkatehdas on teollisuushaaran tärkeä edustaja ja
Koskilinna esimerkki monumentaalisista teollisuuden johtajistolle suunnitelluista asuinrakennuksista.

J. W. Suomisen nahkatehdas ja Koskilinna

Suomen jokiasutuksen latvoihin. Tien vesistöä ja harjujaksoa
seuraava linjaus edustaa vanhinta, jo esihistorialliselta ajalta
periytyvää linjausta.

Lammaistenlahden arvokas kulttuurimaisema muodostuu
Kokemäenjoen kapeikossa sijaitsevan kosken pohjoisrannalla
olevan Pirilän kylän vanhasta asutuksesta, eteläpuolella olevista Huovintiestä, Torttilan ja Lammaisten kylän talonpoikaistaloista sekä kosken kahlinneesta voimalaitoksesta.

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Tämä inventointi (RKY
2009) korvaa vuoden 1993 inventoinnin. Nakkilasta on nimetty viisi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut ympäristöt

5 Nakkilan maiseman ominaispiirteet
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Masian kylästä ja kulttuurimaisemasta on mainittu
yksittäisinä kohteina Yli-Kuritun, Talonpojan, Sillankorvan,
Lahdenrannan ja Kaapelin tilat. Myllärinkylästä mainitaan
Rantanen, Koskinen, Pietilä (Vaahteramäki) ja Nissilä. Ruhadesta mainitaan vielä Puonti, Ranta-ahde, Leppäkoski ja
Knuutila. Tähän listaan on syytä lisätä myös Vappula. Rus-

Kokemäenjokivarresta on nimetty myös yksittäisiä kohteita
joilla on maakunnallista merkitystä. Näitä ovat Mäkelä ja
Penttala Soinilassa, Viikari ja Pämppi Kukonharjasta sekä Uuloo Lammaisista. Yksittäisenä kohteena on mainittu
myös Erik Bryggmanin suunnittelema funktionalistinen
Harjavallan voimalaitos.

Villilän kartano on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö rakennuksineen ja puistoineen. Samoin tietysti Anolan kartano ja Kirkkosaari, joka on myös valtakunnallisesti arvokas kohde. Anolan kartano sisältyy myös Kokemäenjoen kulttuurimaisemaan, joka käsittää koko jokivarren.

Satakunnan maakuntakaavaa varten vuonna 2007 valmistuneessa kulttuuriympäristöjen inventoinnissa on nimetty maakunnallisesti arvokkaita alueita, joita Nakkilan osayleiskaavaalueella on 22. Maakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin kuuluvat lisäksi ne vuoden 1993 tehdyn valtakunnallisen inventoinnin (RKY 1993) alueet, jotka ovat jääneet pois uudesta
luettelosta. Arvoalueella on yleensä useampia yksittäisiä arvokohteita, jotka on mainittu kohdekuvauksessa erikseen.
Nakkilan kirkkomaisemasta on nimetty kirkon ja seuraku n ta k odi n li sä k si va n ha l ain ajy vä ma k a siini
(Juustomeijerimuseo) ja Valle Antilan suunnittelema entinen
kunnantalo vuodelta 1937. J. W. Suomisen tehdasalueelta on nimetty 1900-luvun alussa rakennetut tehdasrakennukset, asuntola (Kivimuuri), puinen konttorirakennus ja
Koskilinna. Lisäksi alueelta on nimetty Vasaranmäen funktionalistinen asuinrakennus ja vanha pappila, joka edustaa
niin ikään Nakkilalle ominaista funkkista. Seuraintalo Karhulan yhteydessä on mainittu myös jokivarressa sijaitseva
asuinrakennus Koivurinne. Nakkilan rautatieaseman

Maakunnallisesti arvokkaat
kulttuuriympäristöt

yhteydessä on mainittu rautatierakennusten myös radan toisella puolella oleva tiilinen myllyrakennus. Nakkilan keskustan vanhoista liikerakennuksista on nimetty entinen apteekki (Suomalainen), Penttalan sisarusten matkustajakoti ja kauppana toiminut Rambergin talo (Jokela). Keskusta-alueelta arvokkaiksi kohteiksi on nimetty myös työväentalo Koti ja Nakkilan kotiseutumuseo.

MO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosten valikoimaan. Kirkkoympäristöön kuuluu myös kunnan hallintoon liittyviä rakennuksia.

Leistilän ja Tattaran kylien kulttuurimaisemasta on
lueteltu Jaakola, Osalan vanha kauppa, Tonttisillankorva,
Uusi-Huovari ja vanha paloasema. Vanhaa rakennuskantaa on
myös Kuja-Kareksen, Lindin, Mattilan, Nissilän, VanhaLampolan, Vanha-Huovarin ja Yrjälän tiloilla. KujaKareksella vanha rakennuskanta on tosin kokenut jo sellaisia

kilan kivisilta on luetteloitu yksittäisenä kohteena, mutta
se sisältyy myös Satakunnan tärkeimpiin keskiajan kulkureitteihin kuuluneeseen Huovintiehen, joka on sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti merkittävä.

34

Kaava-alueen rajoille sijoittuu myös Leistilänjärven kulttuurimaisema, joka on nimetty järvenkuivatuksen muistomerkkinä ja jälleenrakennuskauden asutusmaisemana.

muutoksia, että sitä ei voitane enää pitää maakunnallisesti
arvokkaana kohteena. Tattarasta on mainittu koulu, osuusmeijeri, Knihti, Puosi, Vähä-Teinilä ja Mäkelä. Edelliset kylämaisemat sisältyvät myös laajempaan Hormisto – Tattara – Leistilä – Masia –viljelymaisemaan, joka on yksi
Kokemäenjokilaakson laajimmista viljelymaisemista.

Yllä Koskilinnan puistoa Palojoen ylittävine
siltoineen.

Koskilinnan on suunnitellut arkkitehti Väinö
Vähäkallio ja se valmistui vuonna 1928.

Taustakartta: Nakkilan kunta

Huovintie

Huovintie

Valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu ympäristö

Muinaisjäännös

Muinaisjäännökset ja valtakunnallisesti
merkittävät rakennetut ympäristöt
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Anolan historiallinen puutarha on vanhimmilta osiltaan
1600-1700-lukujen vaihteesta.

Anolan kartanon päärakennuksen on suunnitellut arkkitehti
Jarl Eklund vuonna 1937.

Jokaisella rakennuksella on oma historiansa ja arvonsa, vaikka sitä ei olisikaan mainittu missään luettelossa. Vain noin
5% rakennuskannastamme on rakennettu ennen 1920-lukua,
joten satavuotiasta rakennusta voidaan pitää arvokkaana jo
pelkästään harvinaisuutensa vuoksi. Ne ovat myös kaikki yk-

Nakkilassa on tehty rakennusinventointi vuosina 1992 - 93 ja
inventointi päivitettiin vuonna 2009. Inventoinnissa rakennuksia on arvioitu ennen kaikkea suhteessa ympäröivään maisemaan. Kulttuurimaisema on syntynyt ihmisen ja luonnon
vuorovaikutuksessa ja siten se tulee myös säilymään. Maisema ei voi pysyä ikuisesti samana vaan se muuttuu koko ajan.
Arvottamalla pyritään löytämään ne kohteet, jotka ovat kulttuurimaisemassa erityisen merkityksellisiä ja joiden säilyminen olisi siksi turvattava. Lähes kaikilla rakennuksilla on jonkinlainen rakennushistoriallinen ja maisemallinen arvo. Historialliset arvot liittyvät useimmiten henkilöihin tai tapahtumiin, mutta ne voivat olla myös elinkeino- tai sosiaalihistoriallisia. Useimmissa kohteissa arvot perustuvat historialliseen
todistusvoimaisuuteen, tyypillisyyteen, edustavuuteen ja autenttisuuteen. Jotkut kohteista ovat haasteellisia arvotettavia.
Tällaisia ovat esimerkiksi pitkään autiona olleet talot, jotka
ovat hyvinkin autenttisia ja historiallisesti todistusvoimaisia,
mutta ne ovat päässeet jo niin huonoon kuntoon, että säilyminen tuntuu epätodennäköiseltä.

Paikallisesti arvokkaat kohteet
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Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden alueiden
lisäksi Nakkilasta voidaan nimetä joitakin paikallisesti arvokkaita alueita. Näitä ovat Anolan peltoaukean jatkona Mäkirinnantien varrella Harjavallan rajalle ulottuva peltoalue,
joka täydentää hienoa peltomaisemakokonaisuutta. Viikkalan
jälleenrakennuskauden asuinalue on yhtenäinen ja edustava
kokonaisuus, jolla on asutushistoriallista merkitystä. Präskintien varrella on yhtenäinen ja edustava 1950-luvun asuinalue
ja Arantilassa on 1960 – 1970 -lukujen vaihteessa kaavoitettu
asuinalue, joka on oman aikansa edustava esimerkki. Lam-

Varmimmin rakennukset säilyvät, kun niillä on käyttöä.
Käyttö edellyttää rakennuksen kunnossapitoa ja tällöin on
syytä kiinnittää huomiota oikeaoppiseen korjaamiseen. Parhaimmillaan korjaus säilyttää rakennuksen olennaiset piirteet
ja tuo siihen historiallista kerroksellisuutta. Joskus vanhaa
rakennusta on voitu kuitenkin korjata niin, että sen rakennushistorialliset arvot häviävät: Talo menettää tunnistettavan
ikänsä ja sitä kautta historiansa. Tieto vanhojen rakennusten
oikeaoppisesta korjaamisesta on kuitenkin lisääntynyt viime
vuosina huomattavasti. Toivottavasti se näkyy tulevaisuudessa myös kulttuurimaisemassamme.

silöllisiä, valikoiduista materiaaleista tehtyjä käsityötaidonnäytteitä, jotka ansaitsevat kunnioittavan kohtelun. Rakennuksen säilyttäminen on ensisijassa aina omistajan vastuulla,
mutta kunta voi kaavoituksella ja rakennustapaohjeilla ohjata
omistajia oikeaan suuntaan.

Vuohimäen monikerroksinen pientaloalue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen, mutta kannattaa mainita
vielä erikseen, koska se muodostaa selkeästi oman kokonaisuuden. Järvikyläntien varrella oleva asutusmaisema on mainittu myös maakunnallisessa inventoinnissa. Ruskilasta Tervasmäkeen johtavan, maaston muotoja seurailevan vanhan
tien varrelle syntynyt asutus on monivivahteista ja muodostaa miellyttävän ympäristön, jolla voidaan katsoa olevan paikallista arvoa.

Maisemallisesti arvokkaita puukujanteita löytyy Anolan kartanolta, Viikarin tilalta ja muutamilta Leistilän ja Tattaran
maatiloilta (Nissilä, Jaakkola, Unkuri). Tattaran koululle
johtava lehmuskuja on erityisen viehättävä. Villilän kartanon
koivukuja kaipaisi täydennystä alkupäähän, joka on hävinnyt
tien siirron yhteydessä. Suomisen tehdasalueen takana on
vanhan peltotien varrella pitkä puukujanne, joka rajaa tehdasalueen ympäröivästä peltoaukeasta.

maisista kannattaa mainita Kissakujan varrella oleva vanha
asutus ja valtatien toisella puolella Kissakuja 2:n päässä
Bäckin tilalta aukeava peltomaisema. Tämä taitaa olla ainoa
paikka Nakkilan osayleiskaava-alueella, jossa laiduntaa edelleen lehmiä. Alueella on perinnemaiseman piirteitä, vaikka
varsinaisesta perinnebiotoopista ei olekaan kyse. Selvitysalueella ei ole merkittäviä perinnebiotooppeja, mikä kertoo siitä, että Nakkilassa on siirrytty karjataloudesta viljanviljelyyn
jo kauan sitten.
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Selkätien ympäristössä olevat metsät sopivat erityisen hyvin
retkeilyyn ja ulkoiluun. Lenkkipolun keskellä on iäkästä sekametsää ja ampumaradan tuntumasta löytyy laaja, luonnontilaisen kaltainen lehtokorpi. Hyvää ulkoilumaastoa löytyy
myös Anolasta Isopalontien varresta. Anolan-Viikkalan peltoaukeiden koillispuolen reunavyöhyke on kokonaisuudessaan arvokasta aluetta, josta löytyy mm. runsaasti muinaisjäännöksiä ja arvokkaita luontokokonaisuuksia.

Ulvilan rajan tuntumassa on suojeltu Uudenlevon-Protson
viljavan diabaasin päälle syntynyt lettosuo ja läheisyydestä
löytyy myös arvokasta lehtoa. Selvitysalueen ainoa edes osittain ojittamaton suo on Viikkalan peltoaukean etelälaidassa
sijaitseva Maksasuon räme. Rapankonmäessä on muinaisjäännöksiä ja jykevä lehtohaavikko.

Palojoen ylittävä silta Leistilässä.

Yllä Unkurin tiilinavetta rehusiiloineen.

Viereisellä sivulla Tattaran koulun lehmuskuja.

Työväentalo Koti
Unkuri
Uuloo
Uusi-Huovari
Uusi-Koittola
Uusi-Vankka
Vaahteramäki (Pietilä)
Vanha-Lampola
Vähä-Teinilä
Vanha paloasema
Vappula
Vasara II
Viikari
Vikkalan koulu
Villilän kartano
Ylä-Kurittu (Kylä-Kurittu)
Yrjälä
Peltonen Järvikyläntien arvoalueelta
Präskintien arvoalue kokonaisuudessaan
Puistokulma Vuohimäen arvoalueelta

Perä-Kurittu
Pohjanpuisto (kotiseutumuseo)
Puonti
Puosi
Rahkonen perintötalo
Ranta-ahde
Ranta-Kares
Rantamäki (Penttala)
Ruskilan ala-aste
Sähkömuuntaja
Santala
Santaportti
Seurojentalo Karhula
Sillankorva (Masia)
Sillankorva (Tattara)
Sillanniska
Suomalainen
Takala (Kukonharja)
Talonpoika
Tervasmäki
Tonttisillankorva
Tuomisto

Koulu I (Tattara)
Kylä-Käki
Lääkärintalo (asunto)
Laaksonen I
Lahdenranta
Lehmus/Lind
Lehto (Masia)
Leppäkorpi
Leppäranta
Luotola
Mäenrinta
Mäkelä (Soinila)
Mäki-Teinilä
Mäkinen I
Mattila
Mikola
Nikki
Nissilä
Nissilä (Mäkitalo)
Pämppi
Pappila
Penttala

Ahola

Ainola

Ala-Kranni

Anolan kartano

Harjavallan voimalaitos

Härmälä

Jaakkola

Jokela

Kaapeli

Kirkkomaa

Juustomeijerimuseo

Knuutila

Koivikko II

Koivisto (Anola)

Koivula (Tattara)

Korpela

Korpiranta

Koskenranta I

Koskilinna

Koskilinna II (Pappila, kivisilta)

Koskinen (Myllärinkylä)

Kotiranta I
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Tuora-Ojala

Pere

Kotivainio (Tattara)

Ahjola II

Erityisen merkittävä kohde, joka on oman aikansa rakennustavan
todistusvoimainen edustaja ja maisemallisesti tärkeä. Säilytettävä.

Suojeltavat kohteet:

Tyni (Ruskela)
Vähä-Aarikka
Vanhasaksankorva (Saksankorva)
Vesitorni
Viinikanrinne
Vuohimäki I
Vuori
Yhteiskoulu ja lukio
Yli-Aarikka

Mäntysaari
Metsämaa, kunnantalo
Nakkilan mylly
Nakkilan osuusmeijeri
Naski
Nurmela
Ollila
Osala
Paasinmäki
Pakkala
Pankkitontti
Peltonen
Pyhäkorpi
Rantanen
Rautatiealue
Ruskilan kivisilta
Sainio

Kirkonseudun koulu
Kivekäs
Klasi
Klomsi
Knihti
Koivistoinen
Koivurinne
Koskitörmä
Koulu (Kukonharja)
Kurru
Kylä-Vankka
Laine
Lepola
Leppäkoski
Levonmäki
Mäkelä (Kukonharja)
Mäki (Lanne)

Aho (Tattara)

Aikala

Alanko

Anttila

Franssintila

Haavisto III

Haka (Suonpää)

Hakala (Tattara)

Hakanen

Hyppinki (vanhainkoti)

Ilomäki

Isoperä

Kajaani

Kari

Kataja

Kattila (Nurmi II)

Keskilä
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Tyni (Kukonharja)

Mäkitorppa

Kirjasto (Pankkiviinikka)

Aho (Arantila)

Kuusimäki Vuohimäen arvoalueelta

Hasa ja Salmela Viikalan arvoalueelta

Järviranta Järvikyläntien arvoalueelta

Kotikontti ja Vanhakorpi Arantilan arvoalueelta

Salonoja

Mäki-Kuuteri

Ketonen

Aalto (Lammainen)

Merkittävä kohde. Tärkeä alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön kannalta. Säilytettävä. Palauttavat korjaustoimet mahdollisia.

Villilän kartano valtatie 2:lta kuvattuna. Lammaisten voimalaitos on
arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelema. Se valmistui vuonna 1939.
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Juha Leiviskän suunnittelema seurakuntakoti.

Taustakartta: Nakkilan kunta

Paikallisesti arvokkaat ympäristöt

Yksittäiset arvokohteet suuremman arvoalueen sisällä

Maakunnallisesti arvokkaat
kulttuuriympäristöt
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Maisemarakenteeltaan selvitysalue jakautuu alavaan jokilaaksoon viljelymaineen ja sitä reunustaviin metsäisiin selänteisiin. Muinaisen merenlahden paikalle on muodostunut selkeä
maisematila, jonka keskellä kulkee Kokemäenjoki. Joen koillispuolella Mäkirinnantien takana alkava metsä muodostaa
maiseman reunavyöhykkeen. Valtatie 2:n luoteispuolella
Tervasmäessä kulkee samanlainen metsäinen reunavyöhyke.
Vanhat torpat ja muut pientaloalueet sijoittuvat näille reunavyöhykkeille. Peltoaukean keskellä on lähinnä vanhoja kantatiloja. Peltojen keskellä on myös muutamia korkeampia metsäisiä saarekkeita (Vuohimäki, Kuritunmäki ja Isomäki), joille on muodostunut vanhaa asutusta. Yhden mäen päälle on

Nakkilan läpi ajaessa huomio kiinnittyy upeisiin peltomaisemiin, joita elävöittävät vanhat talonpoikaistalot. Näitä merkittäviä peltonäkymiä avautuu kaikilta Nakkilan läpi kulkevilta teiltä. Joen koillispuolella on Anolan peltoaukea, lounaispuolella Huovintien varrella Soinilan peltoaukea, valtatie
2:lta näkyy Tattaran - Leistilän - Masian peltoaukea ja Eurajoelle menevän tien varrelta Tattaran - Leistilän peltoaukea.
Järvikyläntieltä avautuu ”järvinäköala” Leistilänjärven peltoaukealle. Nakkila kuuluu maisemamaakuntajaossa Lounaismaahan ja siinä Ala-Satakunnan viljelyseutuun. Maisematyypiltään Nakkila on maaseutumaisemaa.

Maiseman näkymät, solmukohdat
ja maamerkit
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Nakkilan maisemassa selkeitä solmukohtia ovat valtatie 2:n
liittymä keskustaan ja Leistilään sekä vastaavasti joen toisella
puolella oleva Viikkalan risteys. Valtatie 2:n risteyksessä lounaispuolella on mutkittelevien pienten jokien väliin ja vanhojen teiden varsille muodostunut Leistilän-Tattaran kylämaisema. Luoteessa avautuu Leistilän-Masian laaja peltoaukea,
pohjoisessa alkaa Nakkilan taajama-alue Suomisen tehdasalueella ja kaakossa on Villilän kartanomiljöö. Viikkalassa riste-

Nakkilan kirkko on paitsi näkyvä maamerkki myös merkittävä imago- ja identiteettitekijä. Sanonta ”Nakkilan kirkon vaiheilla” tunnetaan laajalti. Kirkontornin kanssa kilpailee Präskinmäkeen rakennettu vesitorni. Myös hyvin näkyvällä paikalla valtatien varrella sijaitsevaa Villilän kartanoa voidaan
pitää maamerkkinä ja eräänlaisena käyntikorttina Nakkilaan
etenkin nyt, kun se on otettu julkiseen käyttöön. Päärakennuksen lisäksi huomio kiinnittyy tiilimakasiiniin ja suureen
navettaan rehutorneineen.

tietysti rakennettu kirkko kauas näkyväksi maamerkiksi.
Nakkilassa kirkko ja pappila sijaitsevat melko kaukana toisistaan, mutta ne näkyvät valtatie 2:n toiselta puolelta Papintieltä ja muodostavat yhdessä yhtenäisen funktionalistisen
rakennuskokonaisuuden. Lähimaisemassa taas kirkko muodostaa arkkitehtonisen kokonaisuuden Juha Leiviskän suunnitteleman seurakuntakodin kanssa. Nakkilassa moderni arkkitehtuuri on pienelle kunnalle poikkeuksellisen korkeatasoista.

Näkymä

Taustakartta: Nakkilan kunta

Historiallinen tie

Puukujanne

Maisemallisesti tärkeä metsänreuna tai metsäsaareke

Maiseman solmukohta

Kirkonmäki ja Präskinmäki maamerkkeineen ovat Nakkilan tunnistettavin maisemanäkymä.

Maisemavaurioista ensimmäisenä huomio kiinnittyy maaainesten ottoalueisiin. Joen koillispuolella on vanhan tien
varrella useita hiekkakuoppia, joista osa näkyy tielle varsin
hyvin. Etenkin tieosuus Harjavallasta Viikkalaan on maisemaltaan hieman epämääräinen, mikä tosin johtuu osittain
vuonna 2010 käynnissä olleesta tietyövaiheesta. Pyörätien
valmistuessa ja puuston kasvaessa tilanne varmasti paranee.
Maa-ainesten ottoalueen ja tien väliin olisi hyvä jättää riittävästi puustoa peittämään ankeaa näkymää. Joen molemmin
puolin kulkevat vanhat tiet muodostavat monen kunnan läpi
kulkevan, maisemallisesti erittäin hienon matkailureitin, jota
voitaisiin markkinoida enemmänkin esimerkiksi polkupyöräreittinä.

Maisemavauriot

ysalue on asuinalueen reunalla. Harjavallan suuntaan lähtiessä maisema on melko sulkeutunutta, kun taas Ulvilaan päin
mentäessä eteen avautuu Anolan laaja peltoaukea. Nakkilan
keskustaajamaan tullaan Arantilankosken ylittävän sillan
kautta. Sillalta avautuu näkymä Arantilan asuinalueella mäen
päällä oleviin kahteen näyttävään 1900-luvun alun rakennukseen (Kajaani ja Koskitörmä).
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Toinen maisemaa hallitseva tehdasalue Nakkilassa on aivan
keskustan tuntumassa voimakkaasti laajentunut Suominen

Villilän kartanon välittömään läheisyyteen muodostunutta
teollisuusaluetta voidaan myös pitää maisemahaittana. Suurikokoiset teollisuushallit eivät sovi kartanomiljööseen. Kartanot puistoineen ja koivukujineen vaativat aina tilaa ympärilleen eikä niiden läheisyyteen siksi pitäisi kaavoittaa rakennettavia alueita. Jo syntynyttä maisemahaittaa voidaan lieventää
hyvin suunnitellulla täydennysrakentamisella ja istuttamalla
puita tehdasalueen kartanon puoleiselle reunalle.

Nakkilan ainoa turpeenottoalue Kurkelansuo sijoittuu valtatie 2:n varteen ja näkyy jonkin verran Tattarasta päin. Maisemahaittoja voidaan ehkäistä säilyttämällä alueen ympärillä
riittävästi puustoa.

Leistilänjärven koillispuolella Selkätien varrella on kallioainesten ottoalueita. Alueella on jo nyt ulkoilualue ja alueen
metsät soveltuisivat virkistysalueeksi laajemminkin. Tarvettakin varmasti on, jos Tervasmäen alueelle rakennetaan uusi
asuinalue. Selkätie sopisi hyvin esimerkiksi ratsastukseen.
Aarikankalliolta on aiemmin varmasti ollut näköala Leistilänjärvelle ja näkymää voisi ehkä nytkin hieman avata. Selkätien
ja Järvikyläntien välinen alue on joka tapauksessa syytä säilyttää eheänä reunavyöhykkeenä, jollainen se on nytkin. Kallioainesten otto olisi keskitettävä olemassa oleviin kohteisiin
Selkätien koillispuolella.

Massiivinen eritasoliittymä Tattara-Leistilä-Masiapeltoaukealla Villilän kartanon kupeessa on selvä maisemavaurio. Meluvalleineen se katkaisee näkyvyyden tasaisella
peltoaukealla. Kun alueen arvo on sen avoimuudessa, vauri-

Valtatie 2:n varrella on muutamia teollisuusalueita, joita voidaan pitää myös jonkinlaisena maisemahaittana. Nykyinen
teollisuusrakentaminen ei enää vastaa sitä 1900-luvun tiiliarkkitehtuuria, jota on nähtävissä Suomisen tehdasalueen
vanhassa osassa. Uusienkin teollisuusrakennusten tyyliin olisi
kuitenkin syytä kiinnittää enemmän huomiota ja pohtia erityisesti niiden sijoittelua, väritystä ja ympäröivää kasvillisuutta jo suunnitteluvaiheessa. Nykyään myös maatalouden tuotantorakennukset ovat huomattavan suuria, joten sama koskee niidenkin suunnittelua. Puustolla voidaan jonkin verran
häivyttää isojakin rakennuksia etenkin, jos ne on sijoitettu
metsänreunaan eikä keskelle peltoa. Ikkunoilla ja maisemaan
sopivalla värityksellä isoistakin halleista saadaan huomattavasti paremmin arvokkaaseen ympäristöön sopivia.

Oy. Tehdasalue näkyy selvästi kirkonmäelle ja Kuritunmäelle. Jossain määrin näkymää voidaan peittää puustolla, mutta
toisaalta tehdasalueesta alkaa Masian arvokas peltoaukea, joten kovin paljon puustoa alueelle ei voida lisätä. Rautatien ja
Vanhan Porintien välissä on tyhjää tilaa, johon olisi hyvä rakentaa jotain edustavaa täydentämään kirkonmäen rakennuskantaa. Suomisen tehtaalla on merkittävä rooli pitäjän historiassa, joten miksei se saisi näkyäkin.
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Kallioainestenottoalue Selkätien varrelta ja hiekkakuoppa Anolasta.
Suomisen tehdasalue keskustasta kuvattuna.

Nakkilan keskustassa Vanhan Porintien varteen on tehty pyörätie molemmin puolin ajorataa. Pyörätie kulkee varsin läheltä vanhoja liikerakennuksia ja sen pinta nousee huomattavasti rakennusten kivijalkaa korkeammalle. Tämä vaarantaa
rakennusten säilymisen ja poikkeaa perinteisestä kirkonkylän
rakentamistavasta, jossa tiet kulkevat samassa tasossa kivijalkojen kanssa. Liian korkeaksi nousseita asfalttikatuja on avattu esimerkiksi Uudenkaupungin puutaloalueilla. Siellä on
näin sekä palautettu perinteistä kaupunkikuvaa että turvattu
arvorakennusten säilyminen.

oita ei voida peittää puustolla. Siksi avoimille alueille rakentamista tulisi välttää. Liittymälle ei tässä vaiheessa ole kovin
paljon tehtävissä, joten sen kanssa on elettävä. Meluvallin
tarpeellisuutta sen sijaan on syytä miettiä.
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Nakkilan eritasoliittymän viereinen maavalli peittää näkymän Leistilän peltoaukealle.

Nakkilan kirkko ja pappila näkyvät Papintielle. Pellolle leviävä teollisuusrakentaminen peittää näkymän.

Ruskilassa on selvä keskusta-alue, jossa on myös toimiva
koulu. Ruskilan taajamarakennetta olisi mahdollista tiivistää
ja laajentaa jonkin verran. Tervasmäen alue on muodostunut

Keskusta on laajentunut kohti Konimäkeä ja myös tällä alueella lisärakentamiseen on vielä tilaa. Rautatien varteen mahtuu jonkin verran teollisuutta. Rautatien Villilän kartanon
puoleiselle pellolle ei kuitenkaan tulisi rakentaa mitään, vaan
tarvittaessa valtatien varrelta voidaan ottaa käyttöön alueita
lähempää Harjavallan rajaa. Ulvilan rajan tuntumassa Viikinkulmalla on jo jonkin verran teollisuusalueita, joita voidaan
tarvittaessa laajentaa. Maa-aineksen otto tulisi keskittää olemassa oleville alueille eikä ottaa käyttöön uusia alueita.

Nakkilan keskusta on varsin väljästi rakennettu ja on siksi
taajamakuvaltaan hajanainen. Yhdyskuntarakennetta tulisi
tiivistää ja keskustaan onkin mahdollista rakentaa vielä niin
liikerakennuksia kuin asuinrakennuksiakin. Edellisessä taajamaosayleiskaavassa keskustaan on kaavoitettu kaksi aluetta
kerrostaloille. Präskinmäkeen kerrostaloja voidaan ajatella,
mutta sen sijaan Pakkalan pellot sopivat paremmin pientalorakentamiseen. Viikkalan asuinalueen reunoilla on vielä tilaa
muutamille taloille, mutta aluetta ei ole syytä laajentaa Anolan peltoaukealle. Kukonharjan eteläosassa on uudehko Huopilan asuinalue, jonne on mahdollista vielä rakentaa.

6 Maankäyttösuosituksia
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Maankäytönmuutoksille herkimpiä alueita ovat avoimet peltomaisemat, luonnontilaiset rantalehdot ja kolvelaaksot. Nämä ovat myös Nakkilan maiseman vahvuuksia, eikä niitä näin
ollen ole syytä vaarantaa. Leistilänjärven ympärillä rakentaminen tulee sijoittaa Järvikyläntien koillispuolelle, missä
vanha rakennuskantakin on. Näin näkymä tieltä järvelle säilyy avoimena. Leistilän ja Tattaran kylien alueelle ei tulisi
ohjata uutta rakentamista, koska kylät ovat säilyneet harvinaisen autenttisina. Myös Kitukujan ja Kissakujan alueet olisi
säilytettävä ennallaan. Huovintien maisemiin on kiinnitettävä
erityistä huomiota jo sen valtakunnallisen merkityksenkin
vuoksi. Nakkilassa tien varrella on säilynyt erittäin edustavaa
rakennusperintöä ja maisemat ovat koko matkalla todella
hienot. Samoin Anolan kartanon ympäristö ja ranta-alue
muinaisen Viikkalan kylän kohdalla ovat muutoksille herkkiä
alueita. Kirkon ympäristössä on oltava erityisen tarkkana uudisrakentamisen laadun suhteen.

peltoaukean reunavyöhykkeelle ja sinne olisi mahdollista rakentaa lisää. Alue on melko lähellä palveluja ja Ruskilasta
Tervasmäkeen on jo nyt lähes yhtenäinen asuinalue, jota voidaan jatkaa jonkin verran etelään metsän reunaa seuraillen.
Alueella on vanhaa tiestöä, joka tulisi säilyttää ja sovittaa uudet asuinalueet niihin.

Taustakartta: Nakkilan kunta

Teollisuusalueet

Asuinalueet

Rakentamiseen soveltuvat alueet
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Uusien ympäristöselvitysten tunnetuksi tekeminen ja käyttäminen opetuksessa ja tiedotuksessa, jolloin tietoisuus oman asuinympäristön arvoista lisääntyy ja syntyy myös halu hoitaa sitä

Elinkeinorakenteen ja maatalouden muutoksesta johtuva vanhojen tuotantorakennusten jääminen vaille käyttöä ja rappeutuminen

Tulokaslajien leviäminen (mm. valkokarhunköynnös, jättipalsami)

Rantalehtojen maaston kuluminen ja roskaantuminen

Rantalehtojen liiallinen siistiminen arvokasta kasvillisuutta poistamalla

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen

Maisemaa hallitsevat uudet rakennelmat (suuret teollisuushallit, mastot, mainostornit, voimalinjat)

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen

Maisemavaurioiden häivyttäminen esimerkiksi puustoa istuttamalla tai
rakennusten väritystä muuttamalla.

Huolellinen suunnittelu uusien asuinalueiden ja teollisuusrakennusten
sijoittamisessa maisemaan

Restaurointikisällikoulutuksen hyödyntäminen rakennetun ympäristön
hoidossa

Maiseman vahvuudet esiin matkailu- ja kuntamarkkinoinnissa

Avoimen peltomaiseman umpeutuminen rakentamisen tai pensoittumisen takia

Rakennetun ympäristön ajallisen kerroksellisuuden ja eri aikakausien arkkitehtuurin ominaispiirteiden häviäminen korjaus- ja muutostoimenpiteissä

Mahdollisuudet

Voimaperäisen metsätalouden aiheuttama metsärakenteen pirstoutuminen

Maisemassa näkyvät maa-ainestenottoalueet

Uhat

Lähellä sijaitsevat hyvät virkistysalueet (kalastusalueet, ulkoilumaastot)

Hyvin säilynyt historiallinen tieverkosto tienvarsimaisemineen

Avoimina säilyneet laajat peltomaisemat: Tattara-Leistilä-Masia, Anola-Viikala,
Leistilänjärvi

Jokiluonto: Kokemäenjoki koskineen, kolveineen, rantalehtoineen ja sortumarantoineen sekä mutkittelevat Tattaran- ja Palojoki lehtomaisine rantoineen

Keskustan taajamakuvan hajanaisuus

Paljon monipuolista ja arvokasta rakennusperintöä: kartanoita, talonpoikaistaloja, teollisuusarkkitehtuuria, funktionalismia
Muutamat maisemaa hallitsevat suuret teollisuuslaitokset

Heikkoudet

Vahvuudet

Nakkilan maiseman

Viereinen sivu: Anolan kartanon kuivuri maalattiin vuonna 2010 ja nyt se sopii
hyvin ympäristöönsä.

Hyvällä sijoittelulla ja värityksellä melko isotkin rakennukset saadaan sovitettua
maisemaan.

Yläkuvassa näkyy miten kauas takana oleva valkoinen teollisuusrakennus näkyy
verrattuna vasemman reunan punaiseen rakennukseen. Isojen teollisuushallien
maalamattomat peltikatot näkyvät kauas maisemassa.

Keskustassa pyörätie on rakennettu liian lähelle
arvorakennusta ja tienpinta on noussut kivijalkaa
korkeammalle, mikä uhkaa rakennuksen säilymistä.

Käyttämättömänä rakennukset pääsevät helposti
rappeutumaan.

Puutarha tai puisto, jonka toteuttamisessa on sovellettu puutarhataiteen erilaisia tyylejä ja muoti-ilmiöitä. Historiallisuudelle ei ole vakiintunut aikarajaa.

Historiallinen puisto tai puutarha

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.

Historiallinen kerroksisuus

käsitykset perustuvat arkeologian menetelmillä saatuihin tutkimustuloksiin.

Esihistoriallisen ajan muinaisjäännökset ovat ajanjaksolta, jolta ei
tunneta kirjallisia lähteitä ja jonka asutusta ja oloja koskevat

Esihistoriallisen ajan muinaisjäännös

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.

Arvo ja merkittävyys

Käsitteitä
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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.

Kaavasuojelu

Inventointi on järjestelmällistä tiedon hankintaa ja tallentamista maisemasta, rakennetusta ympäristöstä, muinaisjäännöksistä tai perinnebiotoopeista. Siinä kerätään, järjestetään
ja tuotetaan tietoa esim. kulttuuriympäristön nykytilasta ja
siihen johtaneista syistä. Inventointi jakautuu tiedon kokoamiseen esim. kirjallisuudesta, rekistereistä ja muusta arkistoaineistosta, sen täydentämiseen maastotarkastusten pohjalta ja tulosten raportointiin.

Inventointi

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.

Historiallisen ajan muinaisjäännös

Asiantuntijaviranomaisten määrittelemä maakunnallista ominaisluonnetta ja maakunnallisia erityispiirteitä ilmentävä maisema.

Maakunnallisesti merkittävä maisema

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 perinnebiotoopit.

Kulttuuriympäristö

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 asuinja työpaikat sekä ruumishaudat. Kiinteät muinaisjäännökset
ovat muinaismuistolain rauhoittamia. Laissa käytetään sekä
kiinteä muinaisjäännös että muinaisjäännös -käsitettä tarkoittamaan samaa asiaa.

Kiinteä muinaisjäännös = muinaisjäännös
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Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen mukaan maisema
tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen mieltävät ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/ tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta.

Muodostuu elollisista ja elottomista tekijöistä sekä ihmisen
tuottamasta vaikutuksesta, jotka ovat ns. maiseman perustekijöitä, niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä maiseman visuaalisesti hahmotettavasta ilmiasusta, maisemakuvasta.

Maisema

Luonnonelementti tai ihmisen toiminnan tulos, joka erottuu
muusta ympäristöstä joko sijaintinsa (vrt. maisemarakenne),
visuaalisen hahmotettavuuden/ ominaisuuden (vrt. maisemakuva) tai siihen liitetyn merkityksen vuoksi. Tyypillisiä
maamerkkejä ovat kalliot, kirkot ja muut korkeat rakennukset.

Maamerkki

Asiantuntijaviranomaisten määrittelemä maakunnan ominaisluonnetta ja erityispiirteitä ilmentävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö

Tapahtumasta tai toimenpiteestä aiheutunut maisemarakenteen ominaispiirteiden tai maisemakuvan laadun heikentyminen. Maisemavauriot voivat olla pysyviä, ajan myötä korjaantuvia tai maisemoinnilla korjattavissa.
Perinnemaisema ja perinnebiotooppi

Tarkoitetaan sitä, kuinka paljon maisemarakenne, maisemakuva tai erilliset maiseman perustekijät voivat muuttua menettämättä ominaispiirteitään.

Useiden maiseman perustekijöiden leikkauspiste tai kohtauspaikka.

Tila, jonka muodostavat maiseman perustekijät ja niiden keskinäiset suhteet. Maisematilat voivat olla selkeästi rajoittuvia
tilakokonaisuuksia tai laajoja rajautumattomia avoimia alueita. Maisematilat voivat muodostaa tilasarjoja.

Maisematila

Muodostuu maiseman perustekijöiden keskinäisestä suhteesta ja vaihtelusta, jossa maiseman solmukohdat ja maamerkit
jäsentävät maisemaa.

Maisemarakenne
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Maisemavaurio

Maiseman sietokyky

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 esim. kuivat ja kosteat niityt,
hakamaat ja metsälaitumet.

Maisemaa voidaan tyypitellä luonnonmaisemaksi ja kulttuurimaisemaksi sen mukaan, onko maisema ensisijaisesti luonnonelementtien tai ihmisen toiminnan tulosta. Tämän lisäksi
maisemaa voidaan tyypitellä esimerkiksi maisemarakenteen,
maisemakuvan, maankäytön, kulttuuripiirteiden, luonnonpiirteiden jne perusteella. Yleisiä maisematyyppejä ovat
esim. kaupunki-, saaristo-, järvi- ja maatalousmaisema.

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 raivaus

Maiseman solmukohta

Maisematyyppi

Maisemanhoito

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,
pihoista, puistoista sekä erilaisista rakenteista (kuten esim.
kadut tai kanavat). Rakennusperintö on pääsääntöisesti synonyymi rakennetulle kulttuuriympäristölle, joskus käsitettä
käytetään tarkoittaen erityisesti vanhoja rakennuksia.

Rakennettu kulttuuriympäristö, rakennusperintö

Rakennussuojelulain 1 §:n mukaan kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojellaan kulttuurikehitykseen tai historiaan liittyviä rakennuksia, rakennusryhmiä ja rakennettuja
alueita. Rakennussuojelulain mukaan (3-4 §) suojelu toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain säännösten nojalla asemakaavalla, rakennussuojelulailla, valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella tai kirkkolailla.
Ks. kaavasuojelu
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Rakennussuojelupäätöksessä tai kaavassa maankäyttö ja rakennuslain 30, 41 ja 57 §:n nojalla annettu suojelun sisällön
sanallinen määrittely, miten säilyminen turvataan.

Suojelumääräys

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 (esim. maisemaselvitys, rakennushistoriallinen selvitys, kaavojen edellyttämät selvitykset).

Selvitys

Rajaa maisematilaa. Esimerkiksi peltoa rajaavat puut ja muu
kasvillisuus muodostavat maisematilan reunavyöhykkeen.

Reunavyöhyke

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.

Rakennetun kulttuuriympäristön säilymisen huomioon ottavaa käyttöä, huoltoa, korjausrakentamista, täydennysrakentamista ja muuta ympäristön muuttamista.

Rakennussuojelu

Rakennetun ympäristön vaaliminen

Rakennusperinnön hoito

Museoviraston ja ympäristöministeriön julkaisuun Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt sisältyvät alueet ja kohteet.
(Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16 /
1993). Nämä alueet ja kohteet ovat valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa valtioneuvoston päätöksessä
(30.11.2000) kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevissa erityistavoitteissa tarkoitettuja alueiden käytön suunnittelun
lähtökohtia.

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö
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Maisemia Ruhadessa keskiaikaisen Huovintien varrelta.
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