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PORI NOORMARKKU, VALOKUITUKAAPELOINTI
Despro Engeneering Oy suunnittelee Valokuitunen Oy:n toteutettavaksi
valokuitukaapelointia Porin Noormarkun alueelle. Satakunnan Museo on tutustunut
kaapelointisuunnitelmiin ja kaivettavien kaapeleiden linjauksiin.
Suunnittelualueelle sijoittuu kaksi muinaismuistolain (295/63) rauhoittamaa kiinteää
muinaisjäännöstä, Finpyyn ja Noormarkun historialliset kylätontit.
Noormarkun kylätontti (muinaisjäännösrekisterissä tunnuksella 1000020900,
lisätiedot ks. https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000020900) sijaitsee nykyisen
Finpyyntien ja Noormarkun urheilukentän välisellä alueella. Myöhempi
rakentaminen on tuhonnut laajoja osia kylätontista, mutta v. 2012 osayleiskaavatyön
yhteydessä toteutetussa inventoinnissa (FM Tiina Vasko/Satakunnan Museo)
arvioitiin, että Finpyyntien lounaispuolisen laajan asfaltoidun pysäköintikentän alla
on saattanut säilyä historiallisesti merkittäviä rakenteita tai kerrostumia.
Kaapelointisuunnitelmissa kaivanto kulkee kylätontin reuna-alueella tiealueen
reunassa.
Finpyyn kylätontti (https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000020901) sijaitsee
Laviantien ja Noormarkunjoen välissä ulottuen Svenssilänkujan ja Museotien
välisellä alueella myös hivenen tien eteläpuolelle. Svenssilänkujan ympäristön
pientalojen läheisyydessä historiallisia rakenteita saattaa edelleen olla säilyneenä.
Suunnitelmassa esitetty kaivulinja kulkee Laviantien pohjoisreunaa kylätontin
lävitse.
Satakunnan Museon näkemyksen mukaan valokuitukaapelointi voidaan
Noormarkun kylätontin kohdalla tehdä suunnitelman mukaan aivan tiealueen
reunaan kaivaen. Jos kaivutöissä kuitenkin havaitaan merkkejä kiinteästä
muinaisjäännöksestä (esim. maatunutta tai hiiltynyttä puuta, kivi- tai tiilirakenteiden
jäännöksiä, esinelöytöjä), tulee työt keskeyttää tässä kohdassa ja ottaa
viipymättä yhteyttä Satakunnan Museoon muinaismuistolain 14 §:n
perusteella. Finpyyn kylätontin kohdalla museo ehdottaa muutosta suunnitelmaan.
Kaapeli olisi mahdollista kaivaa kylätontin reuna-aluetta seuraten Laviantien
eteläpuolelle yllämainituin ehdoin. Sen sijaan nykyisen suunnitelman mukainen
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kaivuu tien pohjoisreunaa kylätontin halki on mahdollista ainoastaan arkeologin
valvonnassa. Valvonnan kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Mikäli
suunnitelmaa ei voida muuttaa ja kaapelikaivanto tehdään tien pohjoisreunaan,
löytyvät ohjeet arkeologisten kenttätöiden tilaamiseksi Museoviraston nettisivuilta
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_kulttuuriperinto. Sivulta löytyy
myös luettelo kaupallisista arkeologisista toimijoista, jotka suorittavat arkeologista
tutkimusta ja valvontaa.
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