Tietotuoteseloste, Museoviraston suojeluaineisto

1 Yleistietoa
1.1

Nimi ja tunnisteet

Museoviraston suojeluaineisto, FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000
FI. 1000272.MV_suojeluaineisto.20120905

1.2

Vapaamuotoinen kuvailu

Tuote sisältää Museoviraston ylläpitämät suojeltujen ja valtakunnallisesti merkittävien kohteiden aineistot.
Tuote koostuu aineistoista: Muinaisjäännökset, jossa samassa aineistossa sekä muinaismuistolain nojalla
rauhoitettuja muinaisjäännöksiä että muita (arkeologia) kulttuuriperintökohteita, valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät RKY-alueet, erityislaeilla suojellut rakennukset (Asetus 480/85,
Kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, rautatiesopimus 1998).
Tuote ei sisällä valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita, kohteita, jotka on suojeltu lailla
rakennusperinnön suojelemisesta tai rakennussuojelulailla(ympäristöhallinnon aineistoja) eikä kaavoissa
suojeltuja rakennuksia tai alueita (maakuntien liittojen ja kuntien aineistoja).

1.3

Viittaukset

ISO 19131 Geographic information - Data product specification
JHS 177 Paikkatiedon tietotuotemäärittely

1.4

Tietoa määrittelystä

Nimi:
Päiväys:
Tekijä:
Kieli:

1.5

Museoviraston suojeluaineisto
9.5.2012
Museovirasto
suomi

Termit ja määritelmät

Asetus 480/85 = Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta 14.6.1985/480
Rautatiesopimus = Sopimus (vuodelta 1998) menettelytavoista valtakunnallisesti merkittävien
rautatieasema-alueiden säilyttämiseksi ja suojelemiseksi.
Muu kulttuuriperintökohde = arkeologinen kohde, jota ei ole rauhoitettu muinaismuistolailla, mutta joka on
silti merkittävyydeltä sellainen, että se tulee ottaa esim. maankäytön suunnittelussa huomioon.

1.6

Symbolit ja lyhenteet

RKY = Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
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2 Soveltamisala
Tätä tuotetta voidaan hyödyntää esimerkiksi maankäytön suunnittelutehtävissä ja muussa viranomaistyössä,
jossa tarvitaan tietoa suojelluista kulttuuriympäristön kohteista.

3 Tuotteen tunnistamistiedot
Nimi
Museoviraston suojeluaineisto
Tiivistelmä
Tuote koostuu aineistoista: Muinaisjäännökset, jossa samassa aineistossa sekä muinaismuistolain nojalla
rauhoitettuja muinaisjäännöksiä että muita (arkeologia) kulttuuriperintökohteita, valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät RKY-alueet, erityislaeilla suojellut rakennukset (Asetus 480/85,
Kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, rautatiesopimus 1998).
Tuote ei sisällä valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita, kohteita, jotka on suojeltu lailla
rakennusperinnön suojelemisesta tai rakennussuojelulailla(ympäristöhallinnon aineistoja) eikä kaavoissa
suojeltuja rakennuksia tai alueita (maakuntien liittojen ja kuntien aineistoja).
Aiheluokka
Suojellut alueet
Maantieteellinen kattavuus
Suomi, ei Ahvenanmaa; kirkkorakennusten osalta myös Ahvenanmaa
Geometrian esitystapa
Muinaisjäännökset ja suojellut rakennukset esitetään pisteinä ja alueina (aluerajaus vain osasta kohteista) ja
RKY-kohteet pisteinä, viivoina tai alueina, tai niiden yhdistelmänä.

4 Tietosisällön ja rakenteen kuvailu
4.1

Tietotuotteen yleiskuvaus

Tietotuote koostuu kolmesta eri suojelukohdekokonaisuudesta. Suojelukohteisiin liittyvät tiedot on esitelty
alla.
Muinaisjäännösaineiston rakenne on esitetty UML-kaaviona kuvassa 1 ja rakennusperintörekisterin aineiston
rakenne kuvassa 2. Muita aineistoja ei ole esitetty kaavioina, koska ne sisältävät vain yhdenlaisia
kohdeluokkia.
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<<Kohdeluokka>>

M uina isjä ä nnös

+Kohdenimi
+Mjtunnus
+Kunta

[0...*]
<<Kohdeluokka>>
Muinaisjäännöspiste

<<Kohdeluokka>>
Muinaisjäännösalue

+Tyyppi
+Alatyyppi
+Ajoitus
+Laji
+P
+I
+Luontipvm
+Muutospvm
+Vedenalainen
+geometria: piste

<<code list>>
Laji
+Kiinteä muinaisjäännös
+Muu kulttuuriperintökohde

Alatyyppi
+200 alatyyppikäsitettä

+Laji
+Digipvm
+Muutospvm
+Digimk
+Lähdetiedon_ajoitus
+geometria: polygoni

<<code list>>
Tyyppi

<<code list>>
Ajoitus

+alusten hylyt
+asuinpaikat
+hautapaikat
+kirkkorakenteet
+kivirakenteet
+kulkuväylät
+kultti- ja tarinapaikat
+luonnonmuodostumat
+löytöpaikat
+maarakenteet
+muinaisjäännösryhmät
+puolustusvarustukset
+raaka-aineen hankintapaikat
+taide, muistomerkit
+tapahtumapaikat
+teollisuuskohteet
+työ- ja valmistuspaikat
+ei määritelty

+moniperiodinen
+pronssi- ja /tai rautakautinen
+pronssikautinen
+rautakautinen
+rautakautinen ja/tai keskiaikainen
+varhaismetallikautinen
+esihistoriallinen
+keskiaikainen
+moderni
+ajoittamaton
+ei määritelty
+historiallinen
+kivi- ja/tai pronssikautinen
+kivikautinen
+kivi- ja/tai varhaismetallikautinen
+rautakautinen / historiallinen

Kuva 1. Muinaisjäännösaineiston rakenne ja tietokentät (suunnittelijan aineisto)
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<<Kohdeluokka>>

R a k e nnuspe rint ök ohde
+Kunta
+Kohdenimi
+Kohde_id
[0...*]

[1...*]
<<Kohdeluokka>>
Rakennuspiste

<<kohdeluokka>>
Suojelualue

+Rakeid
+Rakenimi
+Suojeluryhmä
+Suojelustatus
+I
+P
+geometria: piste

<<code list>>
Suojeluryhmä
+Asetus 480/85
+Kirkkolaki
+laki ortodoksisesta kirkosta
+Rautatiesopimus 1998

+Suojeluryhmä
+Suojelustatus
+geometria: polygoni

<<code list>>
Suojelustatus
+Hyväksytty

Kuva 2. Rakennusperintörekisterin aineiston rakenne ja tietokentät (suunnittelijan aineisto)

4.2

Kohdetyypit ja tietokentät

Muinaisjäännökset
Muinaisjäännöspiste
Muinaisjäännösalue
RKY-kohde
reittikohteet (viivat)
yksittäiskohteet (pisteet)
aluemaiset kohteet (alueet)
Suojellut rakennukset
Rakennuspiste
Rakennuskohteeseen liittyvä suojelualue

Muinaisjäännöspisteet
Määritelmä Aineisto koostuu kiinteitä rauhoitettuja muinaisjäännöksiä kuvaavista pisteistä ja joillekin
kohteille tehdyistä aluerajauksista
Attribuutit: Mjtunnus
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Kohdenimi
Kunta
Tyyppi
Alatyyppi
Ajoitus
Laji
P
I
Luontipvm
Muutospvm
Vedenalainen

Attribuutti: Mjtunnus
Määritelmä: Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä kohteelle annettava tunnus (4- 10 merkkiä).
Tyyppi:

Numeric

Attribuutti: Kohdenimi
Määritelmä: Muinaisjäännöksen nimi
Tyyppi:

CharacterString

Attribuutti: Kunta
Määritelmä: Kohteen nykyinen sijaintikunta
Tyyppi:

CharacterString

Attribuutti: Tyyppi
Määritelmä:

Muinaisjäännöksen tyyppi, valitaan
valikosta
mahdolliset arvot:
alusten hylyt
asuinpaikat
hautapaikat
kirkkorakenteet
kivirakenteet
kulkuväylät
kultti- ja tarinapaikat
luonnonmuodostumat
löytöpaikat
maarakenteet
muinaisjäännösryhmät
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puolustusvarustukset
raaka-aineen hankintapaikat
taide, muistomerkit
tapahtumapaikat
teollisuuskohteet
työ- ja valmistuspaikat
ei määritelty

Tyyppi:
Attribuutti: Alatyyppi
Määritelmä: Tyyppiä tarkentava määrite, valitaan valikosta
Mahdollisia arvoja n. 200 alatyyppikäsitettä.
Tyyppi:

Attribuutti: Ajoitus
Määritelmä: Kohteen ajoitus aikakausittain, valitaan valikosta.
mahdolliser arvot:
moniperiodinen
pronssi- ja/tai rautakautinen
pronssikautinen
rautakautinen
rautakautinen ja/tai keskiaikainen
varhaismetallikautinen
esihistoriallinen
keskiaikainen
moderni
ajoittamaton
ei määritelty
historiallinen
kivi- ja/tai pronssikautinen
kivikautinen
kivi- ja/tai varhaismetallikautinen
rautakautinen/historiallinen
Tyyppi:
Attribuutti: Laji
Määritelmä: Kertoo onko muinaisjäännös kiinteä muinaisjäännös vai ei.
Tyyppi:

Character

6/14

Attribuutti: P
Määritelmä: Pohjoiskoordinaatti ETRS-TM35FIN – järjestelmän mukaisena

Tyyppi:

Decimal

Attribuutti: I
Määritelmä: Itäkoordinaatti ETRS-TM35FIN – järjestelmän mukaisena

Tyyppi:

Decimal

Attribuutti: Luontipvm
Määritelmä: Ajankohta, jolloin kohde on luotu muinaisjäännösrekisteriin

Tyyppi:

Date

Attribuutti: Muutospvm
Määritelmä: Ajankohta, jolloin kohteen paikkatietoa käsitelty.

Tyyppi:

Date

Attribuutti: Vedenalainen
Määritelmä: K= muinaisjäännös on vedenalainen muinaisjäännös
E= muinaisjäännös ei ole vedenalainen muinaisjäännös
Tyyppi:

Character

Muinaisjäännösalueet
Määritelmä

Kiinteälle muinaisjäännökselle tehty aluerajaus. Aluerajaus tarkoittaa, että
alueen rajat on määritelty maastotarkastuksessa, siis paikan päällä
havainnoimalla ja vanhaa karttamateriaalia hyväksikäyttäen
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Atribuutit:

Mjtunnus
Kunta
Kohdenimi
Laji
Digipvm
Muutospvm
Digimk
Lähdetiedon ajoitus

Attribuutti: Mjtunnus
Määritelmä: Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä kohteelle annettava tunnus (4- 10 merkkiä).
Tyyppi:

Numeric

Attribuutti: Kohdenimi
Määritelmä: Muinaisjäännöksen nimi
Tyyppi:

CharacterString

Attribuutti: Kunta
Määritelmä: Kohteen nykyinen sijaintikunta
Tyyppi:

CharacterString

Attribuutti: Laji
Määritelmä: Kertoo onko muinaisjäännös kiinteä muinaisjäännös vai ei.
Tyyppi:

Character

Attribuutti: Digipvm
Määritelmä:

Ajankohta, jolloin rajaus on luotu paikkatietoaineistoon,

Tyyppi:

Date

Attribuutti: Muutospvm
Määritelmä: Ajankohta, jolloin aluemaista paikkatietoa on käsitelty
Tyyppi:

Date

Attribuutti: Digimk
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Määritelmä: Kertoo pohja-aineistona käytetyn kartta-aineiston mittakaavan tai tyypin.
Tyyppi:

Character

Attribuutti: Lähdetiedon ajoitus
Määritelmä: Alkuperäistä rajausta tai rajausmuutosta kuvaava lisätieto.

Tyyppi:

Character

RKY
Määritelmä Aineisto muodostuu viivoista, pisteistä ja alueista, jotka osoittavat valtakunnallisesti
merkittävien kulttuuriympäristöjen inventoinnin kohteet
Attribuutit: Id
Kunta
Kohdenimi
Nimi
Rajaaja
Muutospvm
Selite
URL
Attribuutti: Id
Määritelmä: Museoviraston RKY-rekisterissä kohteelle annettu tunnus (2-4 merkkiä).
Tyyppi:

Integer

Attribuutti: Kunta
Määritelmä: Kohteen nykyinen sijaintikunta
Tyyppi:

Character

Attribuutti: Kohdenimi
Määritelmä: Kohteelle annettu nimi
Tyyppi:

Character

Attribuutti: Nimi
Määritelmä: Kohdenimeä tarkentava, esimerkiksi moniosaisen kohteen yhtä osaa kuvaava nimi
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Tyyppi:

Character

Attribuutti: Rajaaja
Määritelmä: ”Museovirasto 22.12.2009”
Tyyppi:

Character

Attribuutti: Muutospvm
Määritelmä: Ajankohta, jolloin kohteen paikkatietoa on käsitelty
Tyyppi:

Date

Attribuutti: Selite
Määritelmä: Tiedot tehdystä muutoksesta, esim. virheen korjaus tms.
Tyyppi:

Character

Suojellut rakennukset, pisteet
Määritelmä Aineisto muodostuu pisteistä, jotka kuvaavat suojellun rakennuksen kartalta silmämääräisesti
arvioitua keskipistettä
Attribuutit: Kunta
Kohdeid
Kohdenimi
rakeid
Rakenimi
Suojeluryhmä
Suojelustatus
I
P

Attribuutti: Kunta
Määritelmä: Kohteen nykyinen sijaintikunta
Tyyppi:

Character

Attribuutti: Kohdeid
Määritelmä: Museoviraston rakennusperintörekisterissä kohteelle annettava tunnus (6 -numeroinen).
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Tyyppi:

Integer

Attribuutti: Kohdenimi
Määritelmä: Kohdetta kuvaava nimi
Tyyppi:

Character

Attribuutti: rakeid
Määritelmä: Yksittäisen rakennuksen tunnus rakennusperintörekisterissä (6-numeroinen)
Tyyppi:

Integer

Attribuutti: Rakenimi
Määritelmä: Yksittäisen rakennuksen nimi
Tyyppi:

Character

Attribuutti: Suojeluryhmä
Määritelmä: Laki tai sopimus, jonka nojalla rakennus on suojeltu
Vaihtoehdot:
Asetus 480/85
Kirkkolaki
Laki ortodoksisesta kirkosta
Rautatiesopimus 1998
Tyyppi:

Character

Attribuutti: Suojelustatus
Määritelmä: Suojelun tilannetta kuvaava tieto. tietotuotteen kohteissa aina ”hyväksytty”
(muut mahdolliset arvot:
Vireillä
Hylätty
Purettu
Ei määritelty
Ei suojeltu)
Tyyppi:

Character

Attribuutti: i_koord
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Määritelmä: Itäkoordinaatti ETRS-TM35FIN – järjestelmän mukaisena
Tyyppi:

Decimal

Attribuutti: p_koord
Määritelmä: Pohjoiskoordinaatti ETRS-TM35FIN – järjestelmän mukaisena
Tyyppi:

Decimal

Suojellut rakennukset, suojelualueet
Määritelmä Aineisto muodostuu alueista, jotka kuvaavat joihinkin suojeltuihin rakennuskohteisiin liittyviä
suojelualueita
Attribuutit: Kunta
Kohdeid
Kohdenimi
Suojeluryhmä
Suojelustatus

Attribuutti: Kunta
Määritelmä: Kohteen nykyinen sijaintikunta
Tyyppi:

Character

Attribuutti: Kohdeid
Määritelmä: Museoviraston rakennusperintörekisterissä kohteelle annettava tunnus (6 -numeroinen).
Tyyppi:

Integer

Attribuutti: Kohdenimi
Määritelmä: Kohdetta kuvaava nimi
Tyyppi:

Character

Attribuutti: Suojeluryhmä
Määritelmä: Laki tai sopimus, jonka nojalla rakennus on suojeltu
Vaihtoehdot:
Asetus 480/85
Kirkkolaki
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Laki ortodoksisesta kirkosta
Rautatiesopimus 1998
Tyyppi:

Character

Attribuutti: Suojelustatus
Määritelmä: Suojelun tilannetta kuvaava tieto. tietotuotteen kohteissa aina ”hyväksytty”
(muut mahdolliset arvot:
Vireillä
Hylätty
Purettu
Ei määritelty
Ei suojeltu)
Tyyppi:

Character

5 Vertausjärjestelmät
5.1

Koordinaattijärjestelmät

Tuote on saatavissa ETRS-TM35FIN – järjestelmän mukaisena.

5.2

Aikajärjestelmä

Päiväykset ilmaistaan ISO 19108 Geographic information - Temporal Schema -standardin mukaista tapaa
käyttäen.

6 Tiedon laatu
6.1

Valmiusaste

Muinaisjäännösten aluerajaus on tehty n. 80 % kohteista.
Muinaisjäännösten tiedot päivittyvät rekisteriin viiveellä. Näin ollen pistemäisen aineiston valmiusaste on n.
98-99%
RKY aineisto on kokonaan valmistunut v. 2009.
Suojeltujen rakennusten osalta kirkkoaineistosta puuttuvat kappelirakennukset.
Asetuksella 480/85 suojeltujen rakennusten ja alueiden aineisto on valmis.
Rautatiesopimuksen mukainen aineisto on valmis.

6.2

Looginen eheys

Ei ole tiedossa.
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6.3

Sijaintitarkkuus

Muinaisjäännösten sijaintitarkkuus on n. 50 m. Uusimmat muinaisjäännöstiedot perustuvat gpspaikannukseen, jolloin sijaintitarkkuus n. 15m. Rakennusten ja RKY-aineiston paikannukset perustuvat
peruskarttaan ja ovat käytettävissä parhaiten n. 1:20000 mittakaavassa.

6.4

Aikatarkkuus

Tietotuotteessa käytetään ajantasaisia aineistoja. Tiedossa olevat uudet kohteet tallennetaan alkuperäiseen
aineistoon n. 1-2kk viiveellä.

6.5

Teemallinen tarkkuus

Ei ole tiedossa.

7 Tietojen keruu
Muinaisjäännös- ja rakennusaineistoja päivitetään viranomaistyönä Museoviraston kulttuuriympäristön
tietojärjestelmän kautta.

8 Ylläpitotiedot
Aineistoja ylläpidetään jatkuvasti.

9 Jakelutiedot
Luovutusformaatti:
MapInfo TAB
Tietoaineistossa käytettävä kieli:
suomi (FI-fi/fin)
Luovutus koko maan kattavana, koko n. x MB
Luovutusformaatti:
Esri Shape
Tietoaineistossa käytettävä kieli:
suomi (FI-fi/fin)
Luovutus koko maan kattavana, koko n. x MB

10 Metatiedot
Tuotteen aineistot ja niihin liittyvä tiedonkeruu on kuvailtu Paikkatietohakemistoon tallennetuissa
metatiedoissa.
http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/tietojarjestelmat/kympariston_tietojarjestelma/aineistojen_kuvaus
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