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Viite Tutkimuslupahakemus 21.10.2015

Asia SIILINJÄRVI, koekaivaukset muinaisjäännöksillä Siilinjärvi Kasurila (1000022857) ja 
Vilhola (749010010) 

Museovirasto on käsitellyt tutkimuslupahakemuksenne, joka koskeen muinaisjäännösten
Siilinjärvi Kasurila (1000022857) ja Vilhola (749010010) arkeologisia koekaivauksia 
loka/marraskuun vaihteessa 2015 sekä koekaivauksen jatkoa keväällä 2016 ja oikeuttaa 
muinaismuistolain (295/1963) nojalla hakijan mainittuihin tutkimuksiin tutkimuslupahake-
muksessa esitetyn suunnitelman ja aikataulun mukaisesti ja jäljempänä seuraavia ehtoja 
noudattaen (MML 10 § 1 momentti).

Kenttätutkimusten aloittamisesta sekä niiden mahdollisen jatkamisen ajankohdasta tulee 
ilmoittaa hyvissä ajoin Museovirastoon ja alueen maakuntamuseoon. Kenttätutkimusten 
päätyttyä tulee olla yhteydessä Kuopion kulttuurihistorialliseen museoon, arkeologi Tanja 
Tenhuseen.

Siilinjärven kunta on neuvotellut 19.10.2015 museoviranomaisten kanssa muinaismuistolain 
13 § mukaisesti muinaisjäännösten ja rakentamisen yhteensovittamisesta kaavasuunnit-
telualueella. Neuvottelun tuloksena päädyttiin tutkimaan muinaisjäännökset; tutkimusten 
jälkeen kaavan mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa. Tutkimusten riittävyyden arvioi 
Museovirasto. Tutkimukset ovat kaksivaiheisia, tämä lupa koskee varsinaisia kaivauksia 
edeltäviä koekaivauksia.

Muinaisjäännös Vilhola (749010010) on kivikautinen asuinpaikka ja kohde Kasurila 
(1000022857) historiallisen ajan asuinpaikka, mahdollisesti myös rautakautinen 
asuinpaikka ja kalmisto. Koekaivausten perusteella selvitetään paitsi muinaisjäännösten 
laajuus ja säilyneisyys, myös jatkotutkimusten tarve ja laajuus sekä niihin tarvittavat 
resurssit ja tutkimusmenetelmät. Koekaivauksilla selvitetään tätä varten mm. 
kulttuurikerroksen paksuus, sen mahdollisesta vaihtelusta, rakenteiden määrä ja luonne
sekä arvio löytöjen määrästä ja luonteesta. Tutkimukset kustantaa Siilinjärven kunta.

Museovirasto asettaa tutkimusluvalle seuraavat ehdot: 

1. Tutkimusluvan saaja toteuttaa tutkimukset tutkimuslupahakemuksen, tutkimussuun-
nitelman ja lupaehtojen mukaisesti. Olennaiset muutokset tutkimussuunnitelmaan 
hyväksytetään Museovirastossa.

2. Tutkimusten vastuullisena johtajana toimii kenttätyön johtaja FT Ville Laakso. 

3. Luvan saaja selvittää, edellyttääkö tutkimuksen toteuttaminen mahdollisesti lupia muilta 
viranomaisilta, ja vastaa tarvittavien sopimusten tekemisestä maa- alueen omistajan ja 
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haltijan kanssa. Kenttätutkimusten ajankohdasta on hyvissä ajoin todisteellisesti tiedossa 
olevalla postiosoitteella tai muulla tavoin ilmoitettava omistajalle ja haltijalle (MML 21 §). 

4. Tutkimukset tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei niistä aiheudu maanomistajille tai 
haltijoille tai muille tahoille sellaista haittaa tai vahinkoa, jonka perusteella he voivat hakea 
korvausta valtion varoista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on Museovirastolle esitettävä 
selvitys siitä, että korvauksesta on tehty kirjallinen sopimus tutkimusluvan saajan ja 
vahingonkärsijän välillä. Sopimuksessa vahingonkärsijän on sitouduttava olemaan 
hakematta korvausta valtiolta. Jos valtio sopimuksen puuttuessa tai muusta syystä 
todetaan korvausvelvolliseksi, on valtio oikeutettu perimään tästä aiheutuvat kustannukset 
tutkimusluvan saajalta (MML 10 § 3 momentti).

5. Jos tutkimuksen aikana tulee esiin sellaisia merkittäviä löytöjä tai kiinteitä rakenteita, 
joilla saattaisi olla erityisiä suojelu-, säilyttämis- tai konservointitarpeita, on oltava 
yhteydessä Museoviraston Kulttuuriympäristön suojelu -osastoon.

6. Tutkimuksen jälkeen kaivausalue täytetään, kaivausalue ja mahdolliset rakenteet
ennallistetaan ja muinaisjäännöksen jäljellä olevat osat suojataan, ellei asiasta ole toisin 
sovittu tutkimuksen tilaajan ja Museoviraston kanssa.

7. Luvansaaja toimittaa Museovirastolle alustavan raportin koekaivausten päätyttyä 
tutkimusten riittävyyden arvioimiseksi. Lopullinen tutkimusraportti toimitetaan 
karttaliitteineen ja täydellisine esine-, valokuva-, kartta- ja muine luetteloineen luvan 
myöntäjälle Museoviraston Kulttuuriympäristön suojelu -osastoon viimeistään 30.4.2016. 
Hyväksytty raportti toimitetaan sieltä arkistoon. Raportoinnissa suositellaan noudatettavan 
Museoviraston ohjeita (ks. ohje Museoviraston verkkosivuilta, osoitteesta 
http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/arkistot, Ohjeita arkeologisen kaivauskertomuksen laatijalle 
http://www.nba.fi/fi/File/1391/ohjeita-arkeologisen-tutkimuskertomuksen-laatijall.pdf).

Tutkimusraporttiin sovelletaan mitä viranomaisen asiakirjan julkisuudesta on säädetty. 
Luvansaajan on tutkimusraporttia luovuttaessaan osoitettava Museovirastolle 
tutkimusraporttiin mahdollisesti sisältyvät salassa pidettävät tiedot. Tutkimusraportin tulee 
olla tekijänoikeuksien tai niihin verrattavien oikeuksien estämättä julkaistavissa 
Museoviraston sähköisessä, kaikille avoimessa Kulttuuriympäristön rekisteriportaalissa.

8. Tutkimusluvan saaja vastaa löytöjen oikeasta käsittelystä, puhdistuksesta, luetteloinnista 
ja numeroinnista sekä soveltuvin osin näytteiden käsittelystä ja analyysien teettämisestä. 
Esinelöytöjen ja muiden tutkimuksissa saatujen aineistojen väliaikainen säilytys ja käsittely 
tapahtuu Mikroliitti Oy:n tiloissa, Louhelantie 8, Espoo.

9. Tutkimusten yhteydessä talletetut esinelöydöt luetteloidaan Museoviraston arkeologisiin 
kokoelmiin Museoviraston ohjeiden mukaisesti (ks. ohje verkkosivuilta, 
http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/arkistot). Luettelo ei ole raportin liite. Tutkimuslöydöt 
toimitetaan Museovirastolle samanaikaisesti tutkimusraportin kanssa. Tutkimusten aikana 
mahdollisesti vastaanotetut tai muulla tavoin saadut irtaimet muinaisesineet, joilla ei ole 
yhteyttä tutkittavaan kiinteään muinaisjäännökseen, toimitetaan löytötietoineen 
Museovirastolle ensi tilassa mahdollisia lunastustoimenpiteitä varten.

10. Tutkimusluvan saaja vastaa esinelöytöjen konservoinnista (myös esineiden noudosta 
konservoinnista). Kansallismuseon kokoelmiin (KM) kuuluvien löytöjen konservoinnin 
suorittamistapa on sovittava etukäteen Kansallismuseon konservointilaitoksen kanssa. Jos 
Kansallismuseon konservointilaitoksen kanssa sovitaan, että löydöt konservoidaan muualla, 
on tutkimusluvan saajan huolehdittava, että konservoiva taho toimittaa kopiot 
konservointikertomuksista Kansallismuseon konservointilaitokselle arkistoitaviksi.

11. Löydöt tulee toimittaa Museoviraston arkeologisiin kokoelmiin, Sturenkatu 2a, 
pakattuina asianmukaisiin pakkauksiin ja varastolaatikoihin (ks. ohje verkkosivuilta, 
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http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/arkistot, Ohjeita arkeologisen kaivauskertomuksen laatijalle 
http://www.nba.fi/fi/File/1391/ohjeita-arkeologisen-tutkimuskertomuksen-laatijall.pdf 

12. Museovirastolle on ilmoitettava kirjallisesti 30.11.2015 mennessä, mikäli tutkimukset 
ovat jostakin syystä siirtyneet tai peruuntuneet.

Museoviraston laatimia Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita tulee käyttää 
kenttätöiden toteuttamiseen ja raportointiin (ks. Museoviraston verkkosivut). 
Yhteyshenkilönne Museovirastossa on intendentti Päivi Kankkunen, 
paivi.kankkunen@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6314. 

Sovelletut säädökset

Muinaismuistolaki (295/1963) 10 §

Tutkimuslupapäätös on hallintopäätös, josta voidaan valittaa hallintolainkäyttölain 
(586/1996) mukaisesti tutkittavan kohteen sijaintipaikan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus 
on liitteenä.

Yli-intendentti Petri Halinen

Intendentti Päivi Kankkunen

Liitteet Valitusosoitus Itä-Suomen hallinto-oikeus

Tiedoksi Siilinjärven kunta
Kuopion kaupunki/Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
KUHMU, Tanja Tenhunen
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