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Viite 1073/2015, MML 13 § neuvottelumuistio 9.3.2017

Asia TUUSULA,Tuuskoto asemakaavan muutoksen edellyttämä arkeologinen 
tutkimustarve

Tuusulan kunta on neuvotellut 9.3.2017 Museoviraston kanssa muinaismuistolain 13 §:n
mukaisesti muinaisjäännösten ja rakentamisen yhteensovittamisesta Tuuskodon
asemakaavan suunnittelualueella. Neuvottelussa päätettiin tutkia kaava-alueella sijaitseva 
muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Tuusulan kk (Tusby by) (mjrek 
1000014738), siltä osin kuin se mahdollisesti tulee kaavaa toteutettaessa tuhoutumaan. 
Neuvottelussa todettiin, että kaavan mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa riittävien 
tutkimusten jälkeen. Tutkimusten riittävyyden arvioi Museovirasto. 

Ensimmäiset maininnat Tuusulan kirkonkylästä ajoittuvat 1500-luvun alkupuolelle. Varhaisin 
tieto kylän taloluvuista on vuodelta 1543, jolloin kylässä oli jo 10 taloa. Arkistotietojen 
perusteella Pappila on sijainnut samalla paikalla 1600-luvun puolivälistä lähtien. Pappilan 
tilan molemmilla puolilla on säilynyt rakentamatonta aluetta, jossa maanpinnalle näkyvien 
rakenteiden perusteella on todennäköisesti useampia rakennuksenpohjia. Maantien 
molemmilla puolilla Pappilan luoteispuolella on erotettavissa useampia kellarikuoppia, joista 
osa on myöhemmin täytetty mm. tiilen ja kaakelinpaloilla. Lisäksi on todennäköistä, että 
alueella on säilynyt myös maanpäälle näkymättömiä rakenteiden jäännöksiä.

Asemakaavamuutos tulee muinaisjäännöksen osalta koskemaan Tuusulan seurakunnan 
omistuksessa olevia korttelin AO 65 tontteja 2-6 ja Tuuskodon raitin länsipuolella sijaitsevan 
korttelin 8082 itäreunaa noin kymmenen metrin kaistaleelta. Lisäksi muinaisjäännösalueen 
luoteisosassa Kirkkotien pohjoispuolella yksityisellä maalla olevan korttelin AO 64 tontille
nro 1 ollaan osoittamassa yhtä rakennuspaikkaa. 

Mikäli kaava halutaan toteuttaa suunnitellulla tavalla, on muuttuvan maankäytön alueilla 
ensi vaiheessa toteutettava arkeologiset koetutkimukset. Koetutkimukset kohdistetaan niille 
alueille, joilla kaavaa toteutettaessa tullaan tekemään maahan kajoavia toimenpiteitä 
(rakennukset, kunnallistekniikka, lämpöjärjestelmät jne.). Tutkimuksissa tulee selvittää,
onko paikalla vielä muinaismuistolain tarkoittamia rakenteita tai/ ja kerrostumia. Mikäli näitä 
löytyy, on suositeltavaa harkita, onko tontteja mahdollisuus siirtää toisaalle tai luovutaanko 
niiden rakentamisesta kokonaan. Mikäli kaavahanke kuitenkin halutaan tässäkin 
tapauksessa toteuttaa suunnitellulla tavalla, määrittelee Museovirasto uudelleen 
jatkotutkimustarpeen. 

Muinaismuistolain 15 §:n mukaan milloin yleisen tai suurehkon yksityisen työhankkeen
toteuttaminen koskee kiinteää muinaisjäännöstä siten, että siitä aiheutuu
muinaisjäännöksen erityinen tutkiminen tai erityisiä toimenpiteitä sen säilyttämiseksi, on
hankkeen toteuttajan korvattava tästä johtuvat kustannukset tai osallistuttava niihin, mikäli
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sitä olosuhteet huomioon ottaen ei ole katsottava kohtuuttomaksi. Edellä esitetyin tavoin
Tuuskodon asemakaava on 15 §:n tarkoittama yleinen työhanke, jonka johdosta
mahdollista kiinteään muinaisjäännökseen kajoamista edeltävät tutkimukset tulevat
kaavahankkeen toteuttajan korvattaviksi osana kaavoituksen toimeenpanokustannuksia. 
Kunnan on mahdollista periä kustannukset rakennushankkeiden toteuttajilta 
maankäyttösopimuksen nojalla. Todettakoon vielä, että tutkimusten kustannusvastuut tulee 
määritellä myös siinä tapauksessa, että tutkimukset tehtäisiin vasta kaavaa toteutettaessa.

Koska kyseessä on historiallisen ajan asuinpaikka, tulee koekaivaukset toteuttaa avaamalla 
pintamaat kaivinkoneella ja tekemällä joko pitkittäisiä koeojia tai laajoja koealueita. 
Pintamaan poistamisen jälkeen tehdään havainnot mahdollisista kulttuurikerroksiin 
viittaavista anomalioista. Näkyvien rakenteiden kohdalla kaivinkonetta ei kuitenkaan tule 
käyttää, vaan havainnot tulee tehdä koekuopista tai kairaamalla. Jos koealueilta löytyy 
hyvin säilyneitä muinaisjäännöksen kriteerit täyttäviä rakenteita, ei tutkimuksia jatketa niillä 
kohtaa. Sen sijaan, jos koetutkimuksissa löytyy vain hajanaisia, huonosti säilyneitä 
kulttuurimaakerroksia, voidaan ne tutkia pois jo koetutkimusten yhteydessä. 

Lista toimijoista, joilta koetutkimuksista voi pyytää tarjouksia, on Museoviraston www-
sivuilla osoitteessa:
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_kulttuuriperinto/arkeologisten_kenttatoid
en_tilaaminen

Tutkimuksissa tulee ottaa huomioon Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohje, joka 
löytyy Museoviraston verkkosivulta osoitteesta
http://www.nba.fi/fi/File/1875/kenttatoidenlaatuohjeet.pdf. Ohjeen sivuilla 26–27 on myös
neuvoja arkeologisen kenttätyön tilaajalle. 

Tämä lausunto liitekarttoineen liitetään tarjouspyynnön mukaan. Lisäksi tulee huomioida se, 
että valitun toimijan tulee hakea Museovirastolta tutkimuslupa. Hakemukseen tulee liittää 
tutkimussuunnitelma ja arvio sen vaatimista resursseista.

Museovirastossa asiaa hoitaa Kulttuuriympäristöpalvelut -osastolla intendentti Teija Tiitinen,
(teija.tiitinen@museovirasto.fi, 0295 33 6293).
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