
Muinaismuistolaki 17.6.1963/295 

13 §  

Yleisen tien tekemistä, rautatien, kana-

van tai lentokentän rakentamista, vesis-

tön säännöstelyä tai muuta sellaista 

yleistä työhanketta taikka kaavoitusta 

suunniteltaessa on hyvissä ajoin otettava 

selko siitä, saattaako hankkeen tai kaa-

voituksen toimeenpaneminen tulla koske-

maan kiinteää muinaisjäännöstä. Jos niin 

on laita, on siitä viipymättä ilmoitettava 

muinaistieteelliselle toimikunnalle asi-

asta neuvottelemista varten. Neuvotte-

lussa on kuultava maanomistajaa. 

Jos 1 momentissa tarkoitetussa neuvotte-

lussa ei päästä yksimielisyyteen, on mui-

naistieteellisen toimikunnan alistettava 

asia valtioneuvoston ratkaistavaksi. 

 

Intendentti Teija Tiitinen Museovirastolta to-

tesi, että Kirkonkylä on Tuusulan vanhimpia 

rakennettuja alueita. Asutusta alueella on 

ollut 1500-luvun alkupuolelta alkaen, jolloin 

kylässä oli jo 10 taloa. 

Kyseessä on Muinaismuistolain 13 §:n mu-

kainen neuvottelu, kun asemakaavan muu-

toksella ollaan osoittamassa lisärakentami-

sen alueelle, joka on museoviraston suorit-

taman yleisinventoinnin perusteella merkitty 

muinaisjäännösrekisteriin historiallisena 

asuinpaikkana. 

Teija Tiitinen kertoi, että niillä muinaisjään-

nösrekisterin mukaisen rajauksen alueella, 

joille asemakaavan muutoksella osoitetaan 

uutta rakentamista, tulee suorittaa koetutki-

mukset, joko koekuopat tai koeojat. Raken-

tamiseen osoitettujen alueiden lisäksi tulee 

tutkia johtolinjojen ja mahdollisen muun 

kunnallisteknisen rakentamisen alueet. 

MUISTIO  

 

Museoviraston ja Tuusulan kunnan välinen, 

Muinaismuistolain 13 §:n mukainen neuvottelu 9.3.2017 

Paikka: Tuusulan kunnantalo, Hyryläntie 16, 04300 Tuusula 

 

Neuvottelu liittyy Tuuskodon asemakaavan muutokseen, kaava 3562, Tuusulan 

kunnassa. 

 

Osallistujat: 

 

Teija Tiitinen Intendentti  Museovirasto 

Kirsi Harjukari Kiinteistöpäällikkö Tuusulan Seurakunta, maanomistaja 

Teija Hallenberg Kaavasuunnittelija Tuusulan kunta 

 

Kohde 
 

Kiinteä muinaisjäännös historiallinen asuinpaikka 

Kyläpaikka 

 

Tuusulan kk (Tusby by) Mjtunnus:1000014738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koekuoppa kairaamalla, koeoja kaivinko-

neella, syvyydet alle metrin. Koeojan leveys 

noin 1-1,5 metriä.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=muinaismuistolaki#a295-1963


15 §  

Milloin yleisen tai suurehkon yksityisen 

työhankkeen toteuttaminen koskee kiin-

teää muinaisjäännöstä siten, että siitä ai-

heutuu muinaisjäännöksen erityinen tut-

kiminen tai erityisiä toimenpiteitä sen 

säilyttämiseksi, on hankkeen toteuttajan 

korvattava tästä johtuvat kustannukset 

tai osallistuttava niihin, mikäli sitä olo-

suhteet huomioon ottaen ei ole katsottava 

kohtuuttomaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museovirasto antaa tutkimukselle lähtötiedot: 

 

Mitä tilataan ja keneltä = > TUTKIMUSLUPA 

 

Tuusulan kunta teettää tarjousten perusteella valitulla konsultilla koetutkimukset. Jos 

koetutkimuksissa löytyy lisätutkittavaa, tehdään lisätutkimus. Lisätutkimus edellyttää 

uutta tutkimuslupaa. 

 

Museovirasto määrittelee jatkotutkimuksen laajuuden ja myöntää TUTKIMUSLUVAN. 

 

Kunta kilpailuttaa Museoviraston hyväksymät konsultit tekemään koetutkimuksen. Tar-

jouspyynnön voi laatia myös siten, että tarjouskilpailun voittajalla voi olla mahdollisuus 

tehdä mahdolliset lisätutkimukset ilman uutta tarjouskilpailukierrosta (jos konsulttiin ol-

laan tyytyväisiä).  

 

Kunta kilpailuttaa ja kustantaa koetutkimukset sekä mahdolliset jatkotutkimukset ja perii 

kustannukset maanomistajalta, Tuusulan seurakunnalta. Jos koetutkimuksissa löytyy lisä-

tutkittavaa, arvioidaan lisätutkimusten laajuus ja kustannukset. Kun arvioidut kustannuk-

set ovat selvillä, maanomistaja Tuusulan seurakunta päättää siitä, jatketaanko tutkimuk-

sia alueella, vai luovutaanko rakentamisesta osittain tai kokonaan. 

 

 

Muistion laati 9.3.2017 

 

Teija Hallenberg 

Tuusulan kunta 

 

 

Jos koetutkimusten perusteella alueella to-

dennäköisesti on muinaisjäännöksiä, tehdään 

jatkotutkimus.  

Riittävien jatkotutkimusten jälkeen museovi-

rasto vapauttaa alueen muinaismuistolain 

määräyksestä ja siten se voidaan ottaa ase-

makaavan muutoksen mukaiseen uuteen 

käyttöön. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=muinaismuistolaki#a295-1963

