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Johdatus aineistoon 
 
Muinaismuistolain uudistamistyötä tekevät opetus- ja kulttuuriministeriön 6.11.2020 asettamat työ- 

ja seurantaryhmät sekä niitä palveleva sihteeristö. Lain uudistuksen tavoitteena on muuttuneen 

toimintaympäristön vuoksi muinaismuistolain (295/1963) uudistaminen kokonaisuudessaan. 

Työryhmässä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi muinaismuistolain päivittämisen sijaan 

arkeologisen kulttuuriperinnön laajempi tarkastelu. Lisätietoa hankkeesta ja valmistelussa mukana 

olevista toimijoista löytyy ministeriön verkkosivulta https://okm.fi/muinaismuistolain-uudistus.  

 

Työ- ja seurantaryhmän työ jatkuu vuoden 2022 loppuun, jolloin työryhmä luovuttaa opetus- ja 

kulttuuriministeriölle ehdotuksensa muinaismuistolain kokonaisuudistukseksi, joka on laadittu 

hallituksen esityksen muotoon. Lain valmistelun jatkuu ministeriössä työ- ja seurantaryhmien työn 

päätyttyä. Työ- ja seurantaryhmän työskentely tapahtuu lain uudistuksen vaiheessa 2b. 

 

 
Kaavio: lain valmistelun prosessiopas, http://lainvalmistelu.finlex.fi/ 1.6.2022. 

 

Työryhmän toimeksiantoon kuuluu muun muassa alan tutkijoiden, viranomaisten, järjestöjen, 

harrastajien ja keskeisten toimijoiden kuuleminen ja muu osallistaminen. Tämän vuoksi työryhmä 

on katsonut työnsä yhteydessä tarpeelliseksi kerätä mielipiteitä eri toimijoilta lain uudistuksen 

valmistelun aikana. Valmistelun aikana lain uudistukseen liittyvistä asioista on keskusteltu yleisesti 

useissa eri tilaisuuksissa. Arkeologiaa käsittelevän keskustelutilaisuuden 15.6.2022 ja siihen 

liittyvän erillisen kommentointiaineiston avulla työryhmä kerää tarkempia näkemyksiä ja ajatuksia 

arkeologiaa koskevista keskeisistä teemoista uudistushankkeessa työtään varten. 

 

Tässä keskustelutilaisuuteen liittyvässä kommentointiaineistossa on työ- ja seurantaryhmän 

keskusteluiden tueksi muotoiltuja alustavia luonnoksia lain pykäliksi sekä niiden säännöskohtaisiksi 

perusteluiksi. Työryhmän työn keskeneräisyyden vuoksi pykälä- ja niiden perusteluluonnokset 

tulevat vielä muuttumaan sitä mukaa, kun työryhmän työ etenee ja sidosryhmien näkemyksiä 

saada tietoon sekä huomioitua työn yhteydessä. Työryhmä sovittelee sidosryhmien näkemykset 

yhteen perusoikeusuudistuksen, hallintolain, muinaismuistolain soveltamiskäytäntöjen ja käytössä 

olevien hallinnollisten ja taloudellisten puitteiden kanssa. 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295
https://okm.fi/muinaismuistolain-uudistus
http://lainvalmistelu.finlex.fi/
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Tässä kommentointiaineistossa luonnokset on järjestetty teemoittain kommentoinnin 

helpottamiseksi. Näin pykälien järjestys ei ole sellainen, kuin laissa olisi. Aineisto on järjestetty 

siten, että ensin on luonnos pykäläksi ja sen jälkeen kehyksessä luonnostelu säännöskohtaisiksi 

perusteluiksi pykälään liittyen. Työn keskeneräisyyden vuoksi jotkin säännöskohtaisista 

perusteluista ovat vain ranskalaisin viivoin hahmoteltuja. 

 

Kommentointiaineistossa käytetään osin eri käsitteitä, kuin mihin on totuttu muinaismuistolakia 

sovellettaessa. Esimerkiksi kiinteän muinaisjäännöksen sijaan käytetään käsitettä rauhoitettu 

jäännös ja irtaimista muinaisesineistä käytetään käsitettä muinaisesine. Museoviraston 

ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä käytetään käsitettä arkeologisen kulttuuriperinnön 

tietovaranto. Museoviraston arkeologisten kenttätöiden laatuohjeesta käytetään käsitettä 

arkeologisten kenttätöiden vähimmäisvaatimukset. Nämä uudet käsitteet eivät kaikilta osin vastaa 

muinaismuistolain soveltamisessa käytettäviä käsitteitä, mutta ne ovat niitä lähellä. Kuten 

pykäluonnokset ja niiden säännöskohtaiset perustelut, myös luonnoksissa käytetyt käsitteet voivat 

vielä muuttua työryhmän työskentelyn aikana. 

 

Tämä kommentointiaineisto kattaa joitakin työryhmän työstämiä asiakokonaisuuksia, mutta monien 

asioiden käsittely on vielä kesken. Keskeneräisä asioita ovat esimerkiksi saamelaiseen 

kulttuuriperintöön liittyvät kysymykset, korvauksiin liittyvät asiat, kaavoitukseen liittyvät kysymykset, 

rikossääntely sekä Museoviraston, alueellisten vastuumuseoiden ja muiden viranomaisten 

tehtävänjakoon kuuluvat asiat. 

 

 

 

Aineiston kommentointi: 

 

Aineiston kommentointiaika on 15.6-12.8.2022. Kommentit pyydetään esimerkiksi   

 

- sähköpostiin: muinaismuistolakihanke.okm[at]gov.fi, tai 

 

- sähköisellä kommentointilomakkeella https://forms.office.com/r/MqNEFR5cHb (linkki sähköiseen 

kommentointijärjestelmään löytyy 15.6.2022 alkaen myös Museoviraston verkkosivulta 

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-

kulttuuriperinnon-suojelu/muinaismuistolain-uudistaminen.) 

 
 
 
 
 
 
  

https://forms.office.com/r/MqNEFR5cHb
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-suojelu/muinaismuistolain-uudistaminen
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-suojelu/muinaismuistolain-uudistaminen
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Teema: Lain tarkoitus, tavoitteet ja soveltamisala   
 

1 §  Lain tarkoitus 
 

Arkeologista kulttuuriperintöä säilytetään ja hoidetaan yhteisenä ihmisen toiminnan 
tiedon lähteenä ja tutkimuksen kohteena sekä yhteisön voimavarana. 

 
Tämän lain tarkoituksena on: 
 

1) edistää arkeologisen kulttuuriperinnön säilymistä tuleville sukupolville ja sen 
tutkimusta sekä turvata sen ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus; 
 

2) vahvistaa jokaisen kulttuuri-identiteettiä ja mahdollisuutta tutustua 
arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä osallistua sen vaalimiseen; sekä 

 
3) kehittää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja vaalia 

arkeologista kulttuuriperintöään. 
 

Pykälän ensimmäisessä momentissa kerrottaisiin, miksi arkeologinen kulttuuriperintö on 
tärkeää, ja miksi sitä on perusteltua säilyttää ja hoitaa. Voimassa olevassa 
muinaismuistolaissa kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen 
aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Esityksessä pyritään tarkentamaan sääntelyn 
perusteita suhteessa muinaismuistolakiin. Arkeologinen kulttuuriperintö olisi käsitteenä 
laajempi kuin kiinteät muinaisjäännökset, irtaimet muinaisesineet ja laivalöydöt. Tämän 
vuoksi esityksessä käytettäisiin sanan rauhoitus sijasta sanaa säilyttäminen. 
Säilyttämisellä tarkoitettaisiin kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitusta laajempaa 
arkeologisen kulttuuriperinnön säilymisen turvaamista eri tavoin, kuten paikallaan (in 
situ), esinekokoelmissa taikka tietoaineistona. Hoitamisella tarkoitettaisiin aktiivisia 
arkeologisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen kohdentuvia toimenpiteitä, jotka voisivat 
olla esimerkiksi jäännösten hoitamista maastossa tai esineiden kunnossapitoa 
kokoelmissa. 
 
Arkeologinen kulttuuriperintö olisi ensinnäkin merkittävää yhteisenä ihmisen toiminnan 
tiedon lähteenä. Kysymys olisi aineellisesta tiedonlähteestä, joka on tallentunut ihmisen 
toiminnan merkkeinä maaperään ja veteen taikka erilaisten muisti- tai 
tiedeorganisaatioiden ylläpitämiin järjestelmiin ja kokoelmiin. Toiseksi arkeologinen 
kulttuuriperintö olisi merkittävä tutkimuksen kohde erityisesti menneisyyden ihmisen 
toimintaa selvitettäessä. Kolmanneksi arkeologisella kulttuuriperinnöllä olisi suuri 
merkitys yhteisön voimavarana. Kansallisen merkityksen lisäksi arkeologisella 
kulttuuriperinnöllä olisi laajemmin merkitystä koko ihmiskunnan yhteisestä historiasta 
kertovana tiedonlähteenä.  
 
Toisessa momentissa täsmennettäisiin lain tarkoitusta yksityiskohtaisemmin. Momentin 
ensimmäisessä kohdassa edistettäisiin arkeologisen kulttuuriperinnön säilymistä 
nykyhetkestä tulevaisuuteen. Arkeologisella kulttuuriperinnöllä olisi ajallinen ulottuvuus 
ja se edustaisi ihmisen toiminnan jatkuvuutta eri aikoina. Nykyihmisten lisäksi myös 
tulevilla sukupolvilla olisi mahdollisuus kokea ja nähdä menneisyyttä. Arkeologisella 
kulttuuriperinnöllä olisi suuri merkitys ihmisen toimintaa koskevan tiedon tuottamisessa 
muun muassa tutkimuksen avulla. Sen vuoksi esityksellä pyrittäisiin edistämään 
arkeologisen kulttuuriperinnön tutkimusta. Edellä mainituista syistä esityksellä pyrittäisiin 
myös arkeologisen kulttuuriperinnön ajallisen ja alueellisen monimuotoisuuden 
turvaamiseen maassa, vedessä, kokoelmissa tai tietoaineistoina. 
 
Momentin toisessa kohdassa tuotaisiin nimenomaisesti esille arkeologisen 
kulttuuriperinnön yhteisöllinen merkitys ja sen vaikutus ihmisten elämässä. Arkeologinen 
kulttuuriperintö osana muuta kulttuuriperintöä auttaisi ymmärtämään ajallista jatkuvuutta 
ja se avaisi osaltaan kulttuurin, historian ja ympäristön moninaisuutta ja merkitystä 
identiteettien ja arvojen muodostumiselle. Kohdassa korostettaisiin myös sitä, että 
jokaisella on oikeus osallistua arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimiseen ja 
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säilyttämiseen sekä vaikuttaa eri tavoin siihen liittyvään päätöksentekoon. 
Vaikutusmahdollisuuksia olisivat esimerkiksi osallistuminen arkeologista 
kulttuuriperintöä koskevan tiedon tuottamiseen taikka näkemysten esittäminen 
päätöksentekoon vaikuttavista asioista. 
 
Momentin kolmannessa kohdassa tuotaisiin esille, että esityksellä kehitettäisiin 
saamelaisten oikeutta ylläpitää ja vaalia arkeologista kulttuuriperintöään. Kohdassa 
tarkennettaisiin, mitä perustuslain 17 §:ssä tarkoitettu saamelaisten oikeus 
alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan tarkoittaisi 
arkeologisen kulttuuriperinnön sääntelyn puitteissa. Esityksellä pyrittäisiin turvaamaan 
saamelaisen arkeologisen kulttuuriperinnön säilyminen osana saamelaista identiteettiä, 
kulttuurista itsetuntoa ja elinvoimaista saamelaiskulttuuria. 

 

2 §  Yleiset periaatteet   
 

Alueiden- sekä maa- ja vesialueiden käytön suunnittelussa on pyrittävä tunnistamaan 
hankkeen vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä haettava ratkaisuja, joilla 
vältetään rauhoitettuihin jäännöksiin kajoamista §§:n mukaisen [5 § tässä 
aineistossa] kajoamiskiellon vastaisesti sekä edistetään arkeologisen 
kulttuuriperinnön säilymistä.  

 
Rauhoitettuun jäännökseen kajottaessa toimenpiteet on pyrittävä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan siten, että jäännökseen kajotaan mahdollisimman vähän.  

 
 

Pykälässä kuvattaisiin niitä yleisiä periaatteita, jotka yleisesti suuntaisivat 
arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvää toimintaa. Ne muodostaisivat puitteet 
sille, miten yhteiskunnan toiminnassa pyrittäisiin huomioimaan arkeologinen 
kulttuuriperintö ja turvaamaan sen säilyminen. Yleiset periaatteet ohjaisivat 
myös viranomaisten työtä ja lisäisivät siten läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta. 
Yleisten periaatteiden kirjaaminen lakiin edistäisi myös erilaisten hankkeiden 
johdonmukaista suunnittelua ja arkeologisen kulttuuriperinnön huomioimista, 
koska jo lainsäädännön tasolla ilmaistaisiin ne periaatteet, joihin olisi hyvä 
kiinnittää huomiota ratkaisuja tehtäessä. Yleiset periaatteet olisivat kytköksissä 
niihin asioihin, joita Vallettan yleissopimuksessa arkeologisen perinnön 
suojelusta edellytetään ja niillä edistettäisiin lisäksi perustuslaissa ilmaistua 
jokaisen vastuuta kulttuuriperinnöstä.  
 
Yleisiä periaatteita ei olisi tarkoitettu sellaisenaan oikeusvaikutteisiksi, eikä 
niistä voisi johtaa keneenkään kohdistuvia velvoitteita. Pykälän tarkoituksena 
olisi tuoda selkeästi ilmi lain logiikka, jotta kaikkien olisi helpompi ennakoida 
lain soveltamista. 
 
Pykälän 1 momentissa kuvattaisiin sitä yleistä periaatetta, että kaikessa 
toiminnassa ja siten esimerkiksi alueiden- ja maa- sekä vesialueiden käytön 
suunnittelussa olisi ensisijaisesti pyrittävä ratkaisuihin, joilla vältettäisiin 
rauhoitettuihin jäännöksiin kajoamista sekä edistettäisiin arkeologisen 
kulttuuriperinnön säilymistä. Tämä periaate on vakiintunut jo voimassa olevan 
lain aikana viranomaisen toiminnassa. Näin ollen, esimerkiksi 
asuinrakentaminen tai liikenneinfrastruktuurin rakentaminen tulisi suunnitella ja 
toteuttaa siten, ettei rauhoitettuun jäännökseen rakentamisen johdosta 
tarpeettomasti kajottaisi. Myöskään kaavoituksessa rauhoitetulle jäännökselle 
ei tulisi osoittaa sellaista maankäyttöä, joka ei vaarantaisi rauhoitetun 
jäännöksen säilymistä. Näin pyrittäisiin siihen, että rauhoitettuihin jäännöksiin 
kajottaisiin vain sellaisessa tilanteessa, jossa jäännös aiheuttaisi 
merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa.  
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Pykälän 2 momentissa kuvattaisiin sitä periaatetta, että jos rauhoitettuun 
jäännökseen kajoamista ei voitaisi välttää, taikka jos rauhoitettua jäännöstä 
esimerkiksi tutkittaisiin tai hoidettaisiin, näitä koskevat toimenpiteet tulisi 
suunnitella ja toteuttaa sellaisella tavalla, että jäännökseen ei kajottaisi 
enemmän, kuin kajoamisen taustalla olevien tavoitteiden toteutuminen 
edellyttäisi. Näin ollen esimerkiksi tutkimisen ja hoidon yhteydessä tulisi käyttää 
ensisijaisesti sellaisia menetelmiä, joiden vaikutukset rauhoitettuun 
jäännökseen olisivat mahdollisimman pienet. Rakennushankkeetkin tulisi 
suunnitella siten, että rauhoitettuun jäännökseen kajottaisiin mahdollisimman 
pieneltä osin. 

 

3 §  Soveltamisala 
 

Tätä lakia sovelletaan arkeologiseen kulttuuriperintöön, sen rauhoitukseen ja 
toimintaan, joka koskee arkeologista kulttuuriperintöä. 

 
Arkeologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan maalla ja vedessä säilyneitä, eri aikoina 
ihmisen toiminnan johdosta syntyneitä tai merkityksensä saaneita jäännöksiä. 

 
Jäännöksellä tarkoitetaan rakenteita, kerrostumia tai vastaavia ympäristössä 
ilmeneviä aineellisia asioita. Jäännös voi olla yhdistetty rakennukseen tai muuhun 
rakennelmaan. Jäännökselle luonteenomaista on, ettei se ole enää tavanomaisessa 
tai alkuperäisessä käytössään taikka sen merkitys on olennaisesti muuttunut 
alkuperäisestä. 

 
Jäännöksiä ovat: 

 
1) asumisen ja oleskelun synnyttämät jäännökset, kuten maaseudun 

asuinpaikkojen jäännökset, kaupunkien ja kaupunkimaisten yhteisöjen 
asutuksen jäännökset sekä paimentolais- ja pyyntikulttuurien asutuksen 
jäännökset; 

 
2) luontaiselinkeinojen harjoittamisen ja toimeentulon turvaamisen synnyttämät 

jäännökset, kuten pyyntiin, paimentolaisuuteen, maatalouteen ja esiteollisiin 
tuotantoelinkeinoihin liittyvät jäännökset sekä kaupankäyntiin ja vesistöjen 
käyttöön liittyvät jäännökset; 

 
3) teollisen tuotannon ja teollisuuden synnyttämät jäännökset, kuten metsä-, 

metalli-, kivi-, tiili-, lasi ja kemianteollisuuden sekä muun teollisuuden, kuten 
laivanrakennuksen synnyttämät jäännökset; 

 
4) liikenteen ja tiedonvälittämisen synnyttämät jäännökset, kuten polkuihin, 

teihin, rautateihin, vesireitteihin ja erilaiseen tiedon välittämiseen liittyvät 
jäännökset;  

 
5) puolustukseen, sodankäyntiin ja hallintoon liittyvät rakenteiden jäännökset, 

kuten muinaislinnat, muut linnat ja linnakkeet sekä niihin liittyvät jäännökset; 
 

6) uskomuksiin ja niiden harjoittamiseen, kuten uhraamiseen sekä muuhun 
palvontaan ja seremonioihin liittyvät paikat ja rakennusten ja rakennelmien 
jäännökset sekä uskomuksellisessa tarkoituksessa pystytettyjen 
muistomerkkien jäännökset; 
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7) hautapaikkojen jäännökset, kuten hautojen ja erilaisten hautarakennelmien 
jäännökset;  

 
8) kulttuuriin liittyvän kuvallisen ja sanallisen ilmaisun tuloksena ympäristöön 

tehtyjen merkintöjen jäännökset, kulttuurin käytänteitä ilmaisevat 
tapahtumapaikat, muistoksi pystytettyjen muistomerkkien ja muiden 
vastaavien rakennelmien jäännökset sekä luonnonesineet, joihin liittyy 
tarinoita, tapoja tai muistoja; sekä 

 
9) alusten hylyt ja niiden osat. 
 

Arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluvat myös: 
 

1) löydöt, jotka ovat löytyneet maasta tai vedestä taikka ne kuuluvat aluksen 
hylkyyn tai sen osaan, ja joiden omistaja ei ole tiedossa tai jota ei voida 
osoittaa 

 
2) hylätyt esineet ja niiden kappaleet, jotka ovat löytyneet maasta tai vedestä 

taikka ne kuuluvat aluksen hylkyyn tai sen osaan, ja joiden omistaja ei ole 
tiedossa tai jota ei voida osoittaa;  

 
3) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen löytöjen, esineiden ja niiden kappaleiden 

löytöpaikat, joilla ei ole rakennelmia, rakenteita tai muita ihmisen toiminnan 
synnyttämiä jäännöksiä; sekä 

 
4) se tieto ja ne löydöt sekä esineet ja niiden kappaleet, jotka on saatu 4 

momentin 1–9 kohdissa sekä 5 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettujen 
kohteiden tutkimisessa. 

 
Arkeologisen kulttuuriperinnön lain soveltamisalaa laajennettaisiin suhteessa 
muinaismuistolakiin, joka koskee kiinteitä muinaisjäännöksiä, hylkyjä ja muinaisesineitä. 
Nämä muodostavat vain osan laajemmasta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. 
Soveltamisalassa täsmennettäisiin sitä, että laki koskisi arkeologisen kulttuuriperinnön 
lisäksi sen rauhoitusta sekä kaikkia niitä toimia, joilla olisi vaikutus arkeologiseen 
kulttuuriperintöön. Muinaismuistolakia on sovellettu vastaavalla tavalla toimiin, jotka 
koskevat kiinteitä muinaisjäännöksiä, hylkyjä tai irtaimia muinaisesineitä. 
 
Esitys perustuisi laajaan arkeologisen kulttuuriperinnön käsitteeseen, joka sisältäisi 
jäännökset, esineet, löydöt, löytöpaikat sekä näitä koskevat tietoaineistot. Käsitteellä 
olisi myös laaja ajallinen ulottuvuus ja arkeologinen kulttuuriperintö voisi siten ajallisesti 
ulottua jopa nykypäivään saakka. Arkeologisen kulttuuriperinnön käsite ei määrittelisi 
sitä, mikä osa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä olisi rauhoitettua, mikä osa esineistä ja 
löydöistä säilytettäisiin tai kuka vastaisi erilaisista menettelyistä arkeologisen 
kulttuuriperinnön suhteen. Nämä seikat ilmenisivät lain muista pykälistä. 
 
Arkeologisen kulttuuriperinnön käsitteen laajuuden johdosta soveltamisalan kannalta 
keskeinen rajausperuste olisi se, mitä pidettäisiin jäännöksenä. Voimassa olevassa 
muinaismuistolaissa on lueteltu jäännöstyyppejä, kuten kivikumpuja, uhrilähteitä, 
uhripuita, röykkiöitä, linnakkeita, valleja ja vallihautoja, mutta jäännöstä käsitteenä ei ole 
määritelty tarkemmin. Esityksessä määriteltäisiin muinaismuistolaista poiketen 
tarkemmin, mitä jäännöksellä tarkoitettaisiin. Jäännöksen käsite perustuisi voimassa 
olevan lain perusteella vakiintuneeseen tulkintakäytäntöön. Esityksessä ei kuitenkaan 
lueteltaisi jäännöstyyppejä laajemmin, vaan jäännökset käsiteltäisiin ryhmittäin 
yleisemmällä tasolla. 
 
Jäännös olisi säilynyt maalla tai vedessä. Jäännökset voisivat olla osittain tai kokonaan 
maan- tai vedenpinnan alapuolella. Kyse olisi eri aikoina ihmisen toiminnan johdosta 
syntyneistä tai merkityksensä saaneista jäännöksistä. Jäännökset ovat voineet syntyä 
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kaikenlaisen ihmisen toiminnan johdosta, esimerkiksi asumisen, hautaamisen taikka 
elinkeinonharjoittamisen yhteydessä. Jäännös on yleensä aina jossakin käytössä 
olevalla alueella ja se voi ilmetä pistemäisenä kohteena tai laajempana, rajattavissa 
olevalla alueena. 
 
Jäännös ei voisi olla pelkästään eläinten toiminnan tai luonnonprosessien synnyttämä.  
Joskus luonnonesine voisi kuitenkin saada merkityksensä ihmisen toiminnan kautta, 
esimerkiksi uskomuksiin tai muistamiseen liittyvässä toiminnassa. Tällöin 
luonnonesinekin voitaisiin katsoa jäännökseksi. Joskus voisi olla vaikeaa tulkita, milloin 
jokin luonnonesine tai -paikka on saanut merkityksensä ja millainen se merkitys on. 
Esimerkiksi paikkoja koskeva muistitieto on muuttuvaa ja käsitykset luonnonesineiden 
merkityksestä voivat muuttua. Merkityksiin liittyvää tietoa olisi kuitenkin saatavissa 
esimerkiksi kansatieteen ja historiantutkimuksen lähteistä. Kumottavassa laissa 
luonnonesineisiin liittyviä kiinteitä muinaisjäännöksiä on rajattu siten, että 
luonnonesineisiin liittyvien historiallisten muistojen olisi oltava huomattavia. Vastaavaa 
olisi esityksenkin perustella pidettävä perusteltuna. 
 
Jäännöksellä olisi tiettyjä aineellisia ominaisuuksia. Aineelliset ominaisuudet olisivat 
esimerkiksi rakennelmien tai rakenteiden jäännöksiä, kuten rakennusten perustuksia, 
kiviröykkiöitä tai tulisijojen jäännöksiä. Aineellinen ominaisuus voisi olla myös 
kerrostuma, joka muodostuu ihmisen toiminnasta paikalle, kuten elämisen jäljet 
sisältävä kulttuurikerros. Kerrostuma voisi olla myös ihmisen toiminnasta värjääntynyttä 
maata, kuten likaantunut tai nokeentunut maakerros, taikka punamultavärjäymä. 
Jäännöksiin kuuluvat kerrostumat olisivat muokkautuneet luonnollisesta maannoksesta 
selvästi erilaisiksi. Jäännöksen aineellisiin ominaisuuksiin kuuluisivat myös ihmisten 
käyttämät ja tekemät esineet ja niiden kappaleet, samoin kuin muut löydöt, kuten 
ihmisten, eläinten sekä kasvien jäänteet. Jäännös olisi aineellisten ominaisuuksiensa ja 
niiden keskinäisen suhteen muodostama kokonaisuus. 
 
Kuten voimassa olevankin lain mukaan, jäännös voisi olla myös osa käytössä olevaa 
rakennusta tai muuta rakennelmaa. Historiallisesti on ollut tavanomaista, että samalla 
paikalla sijainneiden rakennusten jäännöksiä on hyödynnetty uuden rakennuksen 
rakentamisessa taikka tällaisten rakennusten jäännöksiä on jätetty uusien rakennusten 
osiksi. Tällaisesta esimerkkinä olisivat tapaukset, joissa rakennuksen rakentamisessa 
on käytetty aiemman rakennuksen perustuksia tai kellareita osana uutta rakentamista, 
kuten monissa kartanolinnoissa. 
 
Jäännökselle ominaista olisi, ettei jäännös olisi enää tavanomaisessa tai alkuperäisessä 
käytössään taikka sen merkitys olisi olennaisesti muuttunut alkuperäisestä. Tällä 
tarkoitettaisiin sitä, ettei jäännöstä käytettäisi siihen tarkoitukseen, mihin se on alun 
perin tehty tai tarkoitettu. Jäännös olisi siis jotain, joka on jäänyt pois tarkoitetusta 
käytöstään ja alkuperäisten toimijoidensa hylkäämä. Jäännökset olisivat myös 
tyypillisesti menettäneet alkuperäisen merkityksensä jäännöksen tuottaneelle yhteisölle.  
 
Rajanveto sen suhteen, milloin jäännös ei olisi tavanomaisessa tai alkuperäisessä 
käytössään voisi yksittäistapauksissa olla vaikeaa, eikä asiaa voitaisi tyhjentävästi 
laissa määritellä. Näin ollen asia jouduttaisiin ratkaisemaan tapauskohtaisesti. Joka 
tapauksessa jäännös ei olisi enää alkuperäisessä muodossa tai kunnossa ja sen 
tavanomaisesta käytöstä olisi luovuttu. Esimerkiksi hylätty rakennus, joka olisi 
romahtanut, ei olisi arkeologista kulttuuriperintöä, vaan korjaamatonta 
rakennusperintöä. Rakennuksen muutos rakennusperinnöstä arkeologiseksi 
kulttuuriperinnöksi edellyttäisi rakennuksen osien ja rakennukseen liittyvien merkitysten 
olennaista muuttumista, mikä yleensä tapahtuisi ajan kuluessa. 
 
Jokin kohde voisi olla vanha, mutta edelleen siinä käytössä, mihin se on tarkoitettu, eikä 
siksi olisi jäännös. Tällainen kohde voisi olla esimerkiksi 1700-luvulla perustettu 
hautausmaa tai hautapaikka, joka on edelleen seurakunnan käytössä olevana 
hautausmaana hautaustoimilain ja kirkkolain mukaisesti, taikka keskiaikainen kivikirkko, 
joka on edelleen seurakunnan käytössä. Lisäksi käytössä oleviksi katsottaisiin 
muistomerkit, jotka olisivat julkisessa tai nähtävyyskäytössä, kuten kaupunkialueilla 
sijaitsevat patsaat, hautausmaalla olevat veistokset taikka haudoilla olevat hautakivet tai 
-muistomerkit. Käytössä olisi myös sellaiset muistomerkit, jotka ovat yksityishenkilöiden 
tai yhteisöjen omistuksessa katsottaisiin käytössä oleviksi. Myöskään käytössä olevia 
rajamerkkejä ei voitaisi pitää jäännöksinä. 
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Jokin kohde voisi olla uudessa käytössä, mutta tämä käyttö ei olisi enää alkuperäistä ja 
se olisi menettänyt alkuperäisen merkityksensä kohteen tuottaneelle yhteisölle, ja siksi 
kyse olisi jäännöksestä. Tällaisia olisivat esimerkiksi keskiaikaiset linnanrauniot, jotka on 
otettu nähtävyyskäyttöön, hautausmaakäytössä olevan kirkkotarhan alla sijaitsevat 
varhaisemmat hautaukset taikka hautausmaalla sijaitseva muistomerkki, jonka 
käyttötarkoituksesta ei ole enää varmaa tietoa. Joissakin tapauksissa jäännöksen kunto, 
käyttö ja käyttötarkoitukset olisivat voineet muuttua ajan kuluessa esimerkiksi 
restaurointihankkeiden yhteydessä. Tällä voisi olla vaikutusta kohteen jäännösluonteen 
tulkintaan. Esimerkiksi käytössä olevia linnoja pidettäisiin ensisijaisesti 
rakennusperintökohteina, mutta niiden alkuperäisinä säilyneisiin osiin kohdistuvia 
toimenpiteitä arvioitaisiin jäännöksiin kohdistuvina.  
 
Jäännös voisi myös sijaita jonkin nykyään käytössä olevan kohteen alla tai sen osana. 
Tällaisia olisivat esimerkiksi kaupungin alla sijaitsevat keskiaikaiset asuinkerrostumat, 
omakotitalon puutarhassa sijaitseva rautakautinen hautapaikka, taikka 1800-luvun 
rakennuksen osana oleva keskiaikainen kivikellari. Paikan nykyinen käyttö olisi 
luonteeltaan erilaista tai sillä olisi erilaisia vaikutuksia kuin jäännöksen synnyttäneellä 
ihmistoiminnalla. 

 
Pykälän 4 momentin 1 kohdan mukaiset asumisen ja oleskelun synnyttämät jäännökset 
liittyisivät ihmisen olemassaolon turvaamiseen. Suomen alueen ilmastossa ihmisen on 
asuttava jossakin ja rakennettava itselleen suojaksi asumus ja muita rakennelmia. 
Pidempiaikaisesta asumisesta ja oleskelusta on jäänyt yleensä enemmän jäännöksiä, 
kuin lyhytaikaisesta. Asuminen ja oleskelu ovat synnyttäneet hyvin erilaisia jäännöksiä.  
 
2 kohdassa tarkoitetut luontaiselinkeinojen harjoittamisen ja toimeentulon turvaamisen 
synnyttämät jäännökset liittyisivät ihmisen ja yhteisön säilymiseen ja perustarpeiden 
tyydyttämiseen. Hyödykkeiden tuotanto, jakelu, vaihto ja kulutus ovat myös 
kulttuurisidonnaisia ja vaikuttaneet monin tavoin yhteisöjen järjestäytymiseen ja 
menestymiseen. Elinkeinojen harjoittamisen luonne ja kesto vaikuttavat siihen, millaisia 
jäännöksiä niistä on syntynyt. 
 
3 kohdassa tarkoitetuilla teollisen tuotannon ja teollisuuden synnyttämillä jäännöksillä 
olisi ollut suuri merkitys yhteisöjen taloudelliseen kehittymiseen, tuotannon kasvuun ja 
eri yhteisöjen taloudelliseen kytkeytymiseen toisiinsa. Erilaiset teollisuuden muodot 
vaikuttavat eri tavoin ympäristöön ja joskus ne muuttavat sitä voimakkaastikin. 
Teollisuustuotannon luonne ja kesto ovat vaikuttaneet siihen, millaisia jäännöksiä niistä 
on syntynyt. Ne voivat olla erilaisten tuotantolaitosten jäännöksiä, mutta myös 
tuotantotoiminnan raaka-aineen hankintaan ja käyttövoimaan liittyviä jäännöksiä. 
  
4 kohdassa tarkoitetuilla liikenteen ja tiedonvälittämisen synnyttämillä jäännöksillä olisi 
ollut tärkeä merkitys elinkeinojen harjoittamisessa ja teollisessa toiminnassa. Lisäksi 
liikkuminen ja tiedonvälittäminen liittyvät yhteisön sisäiseen ja yhteisöjen väliseen 
kanssakäymiseen, innovaatioiden leviämiseen ja kulttuuristen vaikutusten välittymiseen. 
Hallinnon ja teknologian kehittyessä liikkuminen ja tiedonvälittäminen ovat vaikuttaneet 
yhä enemmän ympäristöä muuttavasti. 
 
5 kohdassa tarkoitetuilla puolustuksen, sodankäynnin ja hallinnon synnyttämillä 
jäännöksillä olisi pyritty turvaamaan yhteisön säilymistä ja hallinnon järjestämistä. Ne 
voisivat liittyä myös yhteisön hallinnassa olevan alueen laajentamiseen tai muun 
talouteen tai kulttuuriin liittyvän asian tavoitteluun. Puolustukseen ja sodankäyntiin 
liittyvät jäännökset olisivat voineet syntyä yksittäisessä tarpeessa tai pidempiaikaisessa, 
järjestelmällisessä varustusten rakentamisessa. 
 
6 kohdassa tarkoitetut uskomuksien ja niiden harjoittamisen synnyttämät jäännökset 
liittyisivät ihmisten ja yhteisöjen maailman hahmottamiseen ja ympäristön 
ymmärtämiseen. Uskoon liittyvien riittien ja seremonioiden suorittaminen on sitoutunut 
usein paikkaan ja usein myös siihen tehtyihin rakennuksiin ja rakennelmiin. Uskon 
harjoittamisen muodoilla ja järjestäytymisen tavoilla on voimakas vaikutus siihen, 
millaisia jäännöksiä paikoille on syntynyt.  
 
7 kohdassa tarkoitetut hautapaikkojen jäännökset voisivat olla erilaisia alueita, joihin on 
tehty hautauksia tai jotka ovat muuten muodostuneet hautapaikoiksi. Niillä voisi sijaita 
vainajien hautojen ja erilaisten hautarakennelmien jäännöksiä. Hautapaikka olisi 
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esityksessä abstrakti käsite, eikä sitä siten pitäisi sekoittaa esimerkiksi 
hautaustoimilaissa käytettyyn hautasijan käsitteeseen. Hautapaikkojen jäännökset 
liittyisivät vainajan jäännösten hautaan saattamiseen, joko yhteisön uskomusten 
perusteella taikka tällaisista uskomuksista riippumatta. Yhteisön uskomuksista ja 
kulttuurista riippuu, millainen hautaamisen tapa on vallitseva ja millaisia eroavaisuuksia 
siinä voi ilmetä. Maahan hautaamisen sijaan vainaja on voitu haudata maan päälle 
tehtyihin rakennelmiin. Lisäksi vainajan ruumis on voitu polttaa tai haudata polttamatta. 
Joskus vainajat ovat voineet joutua hautapaikkaan erikseen hautaamatta. 
 
8 kohdassa kyse olisi kulttuuriin liittyvän kuvallisen ja sanallisen ilmaisun tuloksena 
ympäristöön tehdyistä merkinnöistä, kulttuurin käytänteitä ilmaisevista 
tapahtumapaikoista, muistoksi pystytetyistä muistomerkeistä ja muista vastaavista 
rakennelmista sekä luonnonesineistä, joihin liittyy tarinoita, tapoja tai muistoja. Tällaiset 
jäännökset syntyisivät ihmisen ja yhteisön kulttuurisen toiminnan tuloksena ja 
ilmauksina ja ne voisivat olla monenlaisia rakennelmia ja muita aineellisia kohteita. 
Esimerkiksi taiteen ja tarinoiden avulla voi ilmaista yhteisölle tärkeitä asioita. 
Muistomerkkien ja muistamiseen liittyvien rakennelmien ja kohteiden avulla välitetään 
yhteisössä kulttuurisesti tärkeää tietoa ja muistoja. Joskus kulttuurisesti tärkeät muistot 
voisivat liittyä johonkin selkeästi rajattavissa ja hahmotettavissa olevaan 
luonnonesineeseen, jolloin muistamisen paikan tulisi olla selkeästi osoitettavissa ja 
rajattavissa. Kulttuuristen käsitysten ilmaisuun liittyvät kohteet ovat erilaisia eri aikoina. 
Tällaisille jäännöksille ominaista olisi, että niiden merkitys ja tärkeys yhteisölle olisi 
muuttunut ajan kuluessa alkuperäisestä. 
 
9 kohdassa tarkoitetut alusten hylyt olisivat mereen tai vesistöön haaksirikkoutuneita 
aluksia tai tällaisten alusten osia. Haaksirikkoutumisella tarkoitettaisiin, että alus ei olisi 
enää veden varassa, vaan se olisi uponnut. Hylky ei olisi tavanomaisessa tai 
alkuperäisessä käytössään, kun sen uppoamishetkellä omistanut taho olisi luopunut 
hylkyyn ja sen esineisiin kohdistuvista aktiivisista meripelastustoimista tai vastaavista 
kadonneen omaisuutensa etsimistoimenpiteistä. Aluksen hylyllä tarkoitettaisiin myös 
ilma-alusten hylkyjä, jotka käytännössä olisivat esimerkiksi toisen maailmansodan 
aikana pudonneiden lentokoneiden ja -laitteiden hylkyjä. (huom: Mereen ja vesistöihin 
haaksirikkoutuneita hylkyjä käsiteltäisiin tarkemmin rauhoitettuja hylkyjä koskevan §§:n 
[7 § tässä aineistossa] perusteluissa – ks. myös rauhoituksesta hylkyjä koskeva teema.) 

 
Pykälän 5 momentin 1 kohdassa löydöillä tarkoitettaisiin ihmisen toiminnasta syntyneitä 
tai siihen liittyviä esineenkaltaisia löytöjä, joita ei kuitenkaan voitaisi pitää varsinaisesti 
ihmisen tekeminä tai tuottamina esineinä taikka sellaisina asioina, joille ihminen olisi 
antanut merkityksen. Tällaisia löytöjä olisivat esimerkiksi ravintoaineiden jäännöksiä, 
kuten kalan suomuja, eläinten luita, kasvien jäännöksiä ja karvojen jäännöksiä. 
 
2 kohdassa esineillä ja niiden kappaleilla tarkoitettaisiin maasta, suosta ja vedestä 
löytyviä erilaisia menneisyydessä ihmisen tekemiä tai tuottamia esineitä ja niiden 
kappaleita. Kappaleet voisivat myös kuulua hylkyyn tai sen osaan. Nämä esineet olisivat 
olleet maassa taikka vedessä selvästi pitkän aikaa. Esinettä tai sen pintaa muuttavien 
prosessien vaikutukset ilmenisivät yleensä tällaisissa esineissä ja olisivat niistä 
havaittavissa. Näiden esineiden omistaja ei olisi tiedossa, häntä ei voitaisi osoittaa, 
taikka omistajaa ei olisi enää olemassa. Näin ollen kyse olisi oikeudellisesti hylätyistä 
esineistä. Osa esineistä voisi olla käsityönä tehtyjä ja osa teollista tuotantoa. Teollisesti 
tuotettujen esineiden määrä kasvaa nykyaikaa kohti tullessa. Osa esineistä voisi löytyä 
rauhoitetuista jäännöksistä tai niillä olisi muuten selkeästi yhteys paikalla harjoitettuun 
ihmistoimintaan. Esineitä voisi löytyä myös sellaisilta paikoilta, joilta ei löytyisi merkkejä 
ihmisen toiminnasta. Tällöin niiden yhteyttä löytöpaikkaan ei voisi välttämättä selittää. 
 
3 kohdassa kyse olisi esineiden löytöpaikoista, joilla ei olisi tunnistettavia rakennelmia, 
rakenteita tai muita ihmisen toiminnan synnyttämiä jäännöksiä. Tällaisiltakin paikoilta, 
kuten taistelupaikoilta, voisi joskus löytyä runsaastikin erilaisia 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja löytöjä ja esineitä. Näiden löytymiseen voisi olla monia syitä. Joskus 
paikalle olleet ihmisen toiminnan synnyttämät jäännökset olisivat tuhoutuneet, taikka 
niitä ei osattaisi tunnistaa. Joissakin tapauksissa esineet olisivat voineet päätyä paikalle 
sattumanvaraisesti esimerkiksi muualta tuodun maa-aineksen vuoksi. Joissakin 
tapauksissa kyseessä voisivat olla myös aikanaan kadotetut tai tarkoituksella 
poisheitetyt esineet. Joskus esineet olisi myös voitu laittaa tarkoituksella paikkaan 
esimerkiksi uhraamisen tai kätkemisen yhteydessä. Löytöpaikka voisi myös liittyä 
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jäännökseen ilman, että löytöpaikalla itsessään olisi ihmisen toiminnan synnyttämiä 
jäännöksiä. Tällaisia olisivat esimerkiksi haaksirikoissa syntyneet, hylystä kauempana 
olevien esineiden sijaintipaikat. 
 
Kohdassa 4 kyse olisi tiedosta, joka olisi saatu jäännösten, löytöjen ja esineiden 
löytöpaikkojen tutkimisessa tämän lain menettelysäännösten mukaisesti. Tietoa voisivat 
olla esimerkiksi löydetyt esineet, niiden kappaleet, muut löydöt, tutkimusraportit, muut 
selvitykset, mittaustiedot, näytteet ja niiden analysointia koskevat tiedot, kuten 
luuanalyysit, materiaalianalyysit ja luonnontieteelliset ajoitustiedot. Tieto voisi olla 
sähköisessä tai muussa muodossa ja sitä voitaisiin säilyttää Museoviraston tai muiden 
säilyttämisestä vastaavien organisaatioiden toimesta. Tieto voisi olla esimerkiksi 
arkistoissa, tietokannoissa tai muissa tietojärjestelmissä. Tieto voisi olla julkistettua 
julkaisuina tai muussa muodossa taikka ei-julkistettua, mutta saavutettavissa 
esimerkiksi arkistojen tai muiden järjestelmien kautta. Arkeologista kulttuuriperintöä 
koskevaa tietoa voisi löytyä myös viranomaisten lausunnoista, joita säilytettäisiin eri 
organisaatioiden asianhallinta- tai vastaavissa arkistointijärjestelmissä. 

 
 
 

Teema: rauhoitetut jäännökset ja rauhoitus aikarajan perusteella 
 

4 §  Rauhoitetut jäännökset 
 

Rauhoitettuja ovat §§:n [3 § tässä aineistossa] 4 momentin 1 – 8 kohdissa tarkoitetut 
jäännökset, joiden voidaan perustellusti olettaa olevan ajalta ennen 1860. 
 
Poiketen siitä, mitä edellä 1 momentissa säädetään, §§ [3 § tässä aineistossa] 4 
momentin 1 kohdassa tarkoitetut asumisen ja oleskelun synnyttämät jäännökset sekä 
2 kohdassa tarkoitetuista jäännöksistä maatalouteen liittyvät jäännökset ovat 
rauhoitettuja, jos niiden voidaan perustellusti olettaa olevan ajalta ennen 1750. 
Poiketen siitä, mitä edellä 1 momentissa säädetään, §§:n [3 § tässä aineistossa] 4 
momentin kohdassa 8 tarkoitetuista rajamerkkien jäännöksistä rauhoitettuja ovat vain 
kylien, pitäjien, maakuntien ja valtakunnan rajamerkkien jäännökset, jos niiden 
voidaan perustellusti olettaa olevan ajalta ennen 1750. 
 
Poiketen siitä, mitä edellä 1 momentissa säädetään, §§ [3 § tässä aineistossa] 4 
momentin 2 kohdassa tarkoitetuista jäännöksistä hiilimiilut ja tervahaudat ovat 
rauhoitettuja, jos niiden voidaan perustellusti olettaa olevan ajalta ennen 1700. 
Poiketen siitä, mitä edellä 1 momentissa säädetään, §§:n [3 § tässä aineistossa] 4 
momentin kohdassa 4 tarkoitetut maakulkureittien jäännökset ovat rauhoitettuja vain, 
jos ne ovat maakuntia, niiden linnoja ja kaupunkeja yhdistäneen historiallisen 
maantieverkoston ja näitä vastaavien muiden maakulkureittien jäännöksiä ja niiden 
voidaan perustellusti olettaa olevan ajalta ennen 1700. 
 
Jos edellä 1 – 3 momenteissa tarkoitettuun rauhoitettuun jäännökseen kuuluu muita 
jäännöksiä, joiden voidaan perustellusti olettaa olevan ajalta ennen 1860, ja jotka 
eivät 2 ja 3 momenttien perusteella kuuluisi rauhoituksen piiriin, katsotaan §§:ssä [5 § 
tässä aineistossa] tarkoitetun rauhoituksen kattavan kaikki tällaiset tämän pykälän 1 – 
3 momentissa tarkoitetun rauhoitetun jäännöksen alueella sijaitsevat jäännökset. 

 
Voimassa olevaa muinaismuistolakia säädettäessä katsottiin, ettei yhtenäisen alimman 
ikärajan määrittely kiinteille muinaisjäännöksille olisi perusteltua. Tämän johdosta laissa 
on käytetty kiinteän muinaisjäännöksen kuvaamiseen mm. sanoja muinainen, muinoin, 
muinaisilta ajoilta, muinaisaikaiset, pakanuuden aikaiset sekä vanha. Lain esitöiden 
mukaan käsitettä muinainen ei kuitenkaan tullut ymmärtää tavanmukaisten 
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historiallisten aikakausijaotusten mukaisesti, minkä johdosta myöhäisemmältäkin ajalta 
olevia muinaisjäännöksiä voitaisiin lukea kiinteisiin muinaisjäännöksiin.  
 
Tarkan määritelmän puuttuessa Museovirasto on joutunut muinaismuistolakia 
soveltaessaan tulkitsemaan muinaismuistolaissa valittuja käsitteitä ja tekemään 
valintoja siitä, mihin historialliseen aikaan ajoittuvista jäännöksistä muinaismuistolain 
kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevaa sääntelyä sovelletaan. Soveltamiskäytännössä on 
pyritty tasapainoilemaan muinaismuistolaista johtuvien rajoitusten, arkeologisen tiedon 
kertymisen varmistamisen, kulttuurihistoriallisesti merkittävien jäännösten säilyttämisen, 
hallinnollisten resurssien tehokkaan käytön sekä yhteiskunnan kehityksen tarpeiden 
välillä. 
 
Mitä lähemmäksi nykyaikaa tullaan, sitä enemmän ihmisen toiminnasta kertovia 
jäännöksiä on syntynyt ja säilynyt. Lisäksi historialliset lähteet muodostuvat olennaisesti 
aiempaa kattavammaksi 1800-luvun puolenvälin jälkeen, jolloin kartta-, sanomalehti ja 
muuta yhteiskunnan toiminnasta järjestelmällisemmin kertovaa aineistoa on kertynyt 
laajemmin. Näin ollen mitä lähempänä nykyaikaa jäännös on syntynyt, sitä enemmän 
samankaltaisia jäännöksiä ja sitä todennäköisemmin siitä kertovia kirjallisia ja muita 
lähteitä on säilynyt ja käytettävissä. Edelleen, mitä lähempänä nykyaikaa jäännös on 
syntynyt, sitä todennäköisemmin siitä kertovaa aineistoa on tallennettu museoihin, 
arkistoihin ja muihin tiedonsäilytyspaikkoihin.  
 
Perinteisesti havaintoja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä on tehty liikkumalla 
maastossa ja havainnoimalla ihmisen toiminnan jälkiä siellä. Ammattiarkeologien lisäksi 
myös kansalaiset ovat tehneet tällaisia havaintoja. Uudet sähköiset tiedontuotannon 
menetelmät ja tekoälyyn pohjautuvat tiedon käsittelymenetelmät tulevat merkittävästi 
muuttamaan arkeologisesta kulttuuriperinnöstä maastossa kertovan tiedon luonnetta ja 
määrää. Tämän vuoksi myös tunnettujen jäännösten määrä tulee kasvamaan 
merkittävästi keskipitkällä aikavälillä.  
 
Lain täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta koskevien oikeudellisten vaatimusten 
näkökulmasta muinaismuistolaissa valittu ratkaisu jättää lain soveltaminen laajalti 
viranomaisen vapaaseen harkintaan ei ole nykyisestä näkökulmasta oikeudellisesti 
tyydyttävää. Se, mikä osa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä olisi rauhoitettua, 
määriteltäisiin esityksessä nykyistä täsmällisemmin ja tarkkarajaisemmin. Sen lisäksi, 
että lain nojalla rauhoitetun jäännöksen tulisi täyttää §§:ssä [3 § tässä aineistossa] 
määritellyt jäännöksen tunnusmerkit, rauhoituksen soveltuminen ratkeaisi tiettyjen 
aikarajojen perusteella. Tällä pyrittäisiin lainsäädännön tasolla sääntelemään sitä, minkä 
jäännösten rauhoittaminen lain nojalla olisi lain tavoitteiden näkökulmasta oikeassa 
suhteessa rauhoituksen vaikutuksiin.  
 
Rauhoitettujen jäännösten joukon määrittelyn perustaksi on esityksessä valittu 
pääpiirteittäin muinaismuistolain aikana muodostunut soveltamiskäytäntö sekä 
ennakoitavissa olevat tiedot uusien tiedontuotannonmenetelmien johdosta 
tunnistettavista jäännöksistä. Ottaen huomioon vakiintunut lain soveltamiskäytäntö, 
edellä esitellyt jäännöksiä koskevaan lähdeaineistoon ja jäännösten määrään liittyvät 
näkökohdat sekä rauhoituksen vaikutukset, yhtenäistä alaikärajaa ei olisi esityksessä 
tarkoituksenmukaista määrittää samaksi kaikille jäännöksille.  
 
Esitys perustuisi kolmeen eri aikarajaan. Valitut aikarajat mahdollistaisivat jäännösten 
ajoittamisen tarkoituksenmukaisella tavalla arkeologisten menetelmien ja historiallisten 
lähdeaineistojen hyödyntämisen keinoin. 
 
Jäännöksen iän tarkka määrittely voisi edellyttää laajempia kaivauksia sekä 
luonnontieteellisten ajoitusmenetelmien käyttämistä. Tarkan tiedon hankkiminen olisi 
perusteltua lähinnä tilanteissa, joissa esimerkiksi §§:n [10 § tässä aineistossa] 
mukainen jäännöksen laajuuden vahvistaminen tai maankäyttöhankkeen toteuttaminen 
edellyttäisivät jäännöksen tarkempaa tutkimista siihen kajoamisen yhteydessä §§:n [42 
§ tässä aineistossa] mukaisesti. Monissa tapauksissa jäännöksen maastossa 
tarkistamisen yhteydessä hankittu yleinen arkeologinen tieto olisi riittävää kohteen iän 
yleiseen määrittelyyn. Arkeologisen tutkimuksen tuloksena on yleisesti tietoa siitä, mikä 
jäännösten todennäköisin ikä on. Jäännöksen ajoittamisen apuna voitaisiin käyttää 
myös kirjallista aineistoa, vanhoja karttoja sekä historian ja kansatieteen tuottamaa 
tutkimustietoa. 
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Näin ollen esityksessä ikäraja perustuisi sille lähtökohdalle, että jäännöksen iän 
määrittelyyn riittäisi oletus, joka on jäännöstä koskevien arkeologisten havaintojen sekä 
muiden tietojen pohjalta perusteltu, eikä laajempiin kaivauksiin tai luonnontieteellisten 
ajoitusmenetelmien käyttöön olisi tarvetta tehtäessä tätä perusteltua oletusta 
jäännöksen iästä. Perustiedot jäännöksestä ja sen iästä tulisi olla tuotettu §§:ssä [24 § 
tässä aineistossa] tarkoitettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti.  
 
Ensimmäisessä momentissa säädettäisiin yleisestä aikarajasta sille, että §§:ssä [3 § 
tässä aineistossa] tarkoitettu jäännös olisi rauhoitettu lain nojalla vastaavasti kuin 
kiinteät muinaisjäännökset muinaismuistolain perusteella. Aikarajaksi ehdotettaisiin 
vuotta 1860, joka muinaismuistolain soveltamiskäytännön näkökulmasta säilyttäisi 
pääosan voimassa olevan lain puitteissa rauhoitetuiksi katsotuista jäännöksistä 
rauhoitettuina myös jatkossa. Myös edellä esitetyt soveltamisen perusteet säilyisivät 
lähtökohdiltaan ennallaan, mutta rauhoitettujen jäännösten aikaraja olisi tarkemmin 
laissa kuvattu. 

 
Toisessa momentissa säädettäisiin eräitten runsaslukuisempien jäännösten 
rauhoituksen varhaisemmasta aikarajasta. Ensinnäkin ehdotettaisiin, että asumisen ja 
oleskelun synnyttämät jäännökset olisivat rauhoitettuja, jos niiden voitaisiin perustellusti 
olettaa olevan ajalta ennen 1750. Asuinpaikat olisivat voineet olla pitkään käytössä ja 
asuinpaikalla voisi olla pitkä, useammalle vuosisadalle ulottuva asutushistoria. 
Asumisen ja oleskelun synnyttämiä jäännöksiä voisi olla kaupungeissa, taajamissa sekä 
näiden ulkopuolella. Asumisen ja oleskelun synnyttämiin jäännöksiin voisi kuulua 
erilaisia rakenteita, kuten teiden ja kujien jäännöksiä, rakennusten jäännöksiä sekä 
kulttuurikerroksia. 
 
Esityksessä valittu aikaraja säilyttäisi voimassa olevan muinaismuistolain 2 pykälän 5 
kohdan mukaisen soveltamiskäytännön, joskin osa nyt rauhoitetuksi katsotuista 
kaupunkien kulttuurikerroksista jäisi ilman siirtymäsäännöksiä pykälässä tarkoitetun 
rauhoituksen ulkopuolelle. Sama koskisi osaa nuoremmista asuinpaikoista niin 
kaupungissa kuin näiden ulkopuolella, joita on nykykäytännössä voitu pitää 
rauhoitettuina erityisistä syistä, kuten niiden säilyneisyyden tai tietosisällön perusteella. 
 
Toiseksi ehdotettaisiin, että maatalouden harjoittamisen synnyttämät jäännökset olisivat 
rauhoitettuja, jos niiden voitaisiin perustellusti olettaa olevan ajalta ennen 1750. Tällaisia 
jäännöksiä olisivat esimerkiksi raivausröykkiöt, kiviaidat, pelto-ojat sekä muinaispellot. 
Näin rauhoituksen ulkopuolelle jäisivät isojakoa nuoremmat maataloushistorialliset 
jäännökset. Isojako- ja muut historialliset kartat antaisivat tietoa maatalouden 
harjoittamisen synnyttämien jäännösten iästä ja sijainnista muiden historiallisten 
lähteiden lisäksi. Kohdassa tarkoitetut jäännösten sijainti ja ikä ovat kytköksissä 
asutuksen leviämiseen ja väestönkasvuun ja niiden säilymiseen ovat vaikuttaneet 
maatalouden tekniset, taloudelliset ja yhteisölliset muutosprosessit. Muut 4 momentin 2 
kohdassa tarkoitetut jäännökset hiilimiiluja ja tervahautoja lukuun ottamatta olisivat 
rauhoitettuja yleisen rauhoituksen aikarajan mukaisesti. 
 
Kolmanneksi ehdotettaisiin, että rajamerkkien osalta rauhoitus koskisi vain kylien, 
pitäjien, maakuntien ja valtakunnan rajamerkkien jäännöksiä, jos niiden voitaisiin 
perustellusti olettaa olevan ajalta ennen 1750. Näin muut rajamerkit, kuten 
kiinteistörajojen pyykit, jäisivät rauhoituksen ulkopuolelle. Ehdotus vastaisi pääpiirteittäin 
nykyistä soveltamiskäytäntöä. 

 
Kolmannessa momentissa säädettäisiin kaikista runsaslukuisimpien jäännösten 
varhaisesta aikarajasta. Esityksessä ehdotettaisiin, että hiilimiilut ja tervahaudat olisivat 
rauhoitettuja, jos niiden voitaisiin perustellusti olettaa olevan ajalta ennen 1700. 
Esityksessä ehdotettu aikaraja perustuisi tietoon rautateollisuuden ja laivatervan 
tuotannon ajallisista vaiheista ja rauhoitus painottuisi siten tervan ja hiilen tuotannon 
vanhempaan vaiheeseen. Jäännösten iästä tietoa antaisivat tuotantoaluetta koskevat 
historialliset lähteet ja jäännösten rakenteelliset ominaisuudet, jotka ovat kytköksissä 
hiilen ja tervan tuottamisen teknologian muutoksiin. 
 
Tervan ja hiilen tuotanto on Suomessa ollut historian saatossa laajamittaista, minkä 
johdosta sekä tervahautoja että hiilimiiluja on tunnettu suhteellisen paljon Suomesta. 
Tieto jäännösten määrästä on kuitenkin alkanut merkittävästi lisääntyä 
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Maanmittauslaitoksen uuden laserkeilausohjelman tuottaman tiedon analysoinnin 
tuloksena.  
 
Lisäksi momentissa ehdotettaisiin, että maakuntia, niiden linnoja ja kaupunkeja 
yhdistäneen historiallisen maantieverkoston ja näitä vastaavien muiden maakulkureittien 
jäännökset olisivat rauhoitettuja, jos niiden voitaisiin perustellusti olettaa olevan ajalta 
ennen 1700. Muut maakulkureittien jäännökset, kuten kylä- ja käräjäteiden sekä 
paikallisten polkujen jäännökset, jäisivät siten rauhoituksen ulkopuolelle. Voimassa 
olevassa muinaismuistolaissa teiden pitämiselle kiinteinä muinaisjäännöksiä on 
edellytetty kulkureitin huomattavuutta. Esityksessä pyrittäisiin korvaamaan tämä 
laadullinen määre tarkemmalla ilmaisulla. Esityksessä on kuitenkin pyritty siihen, että 
kulkuteiden jäännöksiä koskeva soveltamiskäytäntö säilyisi pääpiirteittäin ennallaan.  

 
Joskus jäännökset sijoittuvat samoille paikoille ja ne muodostavat moneen eri 
aikakauteen ajoittuvien jäännösten kokonaisuuden. Esityksessä valittu kolmen aikarajan 
käyttäminen tällaisissa tapauksissa voisi johtaa vaikeasti ymmärrettävään tilanteeseen, 
jossa samalla paikalla olisi sekä rauhoitettuja että rauhoittamattomia jäännöksiä. 
Joissakin tapauksissa eri ikäiset jäännökset voivat sijaita päällekkäin, taikka näiden 
jäännösten rakenteet ovat sekoittuneet toisiinsa siten, ettei niitä voida 
tarkoituksenmukaisesti erotella. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi asuinpaikat, joilla on 
asuttu rautakaudella ja asuttu sekä viljelty peltoja myöhemmin, esimerkiksi 1600–1800-
luvulla.  
 
Tällaisissa tapauksissa voisi jäädä käytännössä epäselväksi, mitä rauhoitus 
rauhoitetulla jäännöksellä tarkalleen koskisi. Epäselvyys voisi johtaa oikeudellisiin 
ristiriitoihin rauhoituksen kohteesta ja vaikutuksista, minkä lisäksi se voisi tehdä 
ehdotetun lain soveltamisesta tarpeettoman monimutkaista ja kallista.  
 
Tämän vuoksi 4 momentissa säädettäisiin siitä, että rauhoitetun jäännöksen laajuus 
määräytyisi 1–3 momentissa tarkoitettujen jäännösten mukaisesti. Tämän sisälle jäävät 
muut jäännökset, jotka olisivat ajalta ennen 1860, kuuluisivat rauhoituksen piiriin, vaikka 
ne eivät erillään ollessaan olisikaan 2–3 momenttien perusteella rauhoitettuja 
jäännöksiä. 
 
Esitys selkeyttäisi maanomistajan toimintaoikeutta samalla paikalla sijaitsevien eri 
jäännöstyyppien osalta ja ennakolta ratkaisisi oikeudellisia ristiriitoja sekä 
yksinkertaistaisi oikeustilaa. Rauhoitetun jäännöksen paikan käsittely hallinnollisessa 
päätöksenteossa olisi myös yhtenäistä ja ymmärrettävämpää. 

 

5 §  Rauhoitus 
 

Rauhoitettu jäännös on maastossa havaittujen aineellisten jäännösten sekä niiden 
laadun ja merkityksen säilymisen kannalta perustellusti välttämättömän alueen 
muodostama kokonaisuus. Museovirasto voi tarvittaessa §§:ssä [10 § tässä 
aineistossa] tarkoitetulla päätöksellä vahvistaa rauhoitetun jäännöksen laajuuden. 
 
Rauhoitetun jäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, poistaminen, 
vahingoittaminen tai muu siihen kajoaminen on kiellettyä ilman tämän lain nojalla 
annettua lupaa (kajoamiskielto). Kajoamiskielto on voimassa välittömästi, kun 
rauhoitettu jäännös löytyy. Kajoamiskiellon rikkomista ei ole rauhoitetun jäännöksen 
maan käyttäminen vakiintuneella tavalla (vallitseva maan käyttäminen).  

  
Voimassa olevan muinaismuistolain mukaan kiinteään muinaisjäännökseen kuuluu 
sellainen maa-alue, joka on tarpeen jäännöksen säilymiseksi sekä jäännöksen laadun ja 
merkityksen kannalta välttämättömän tilan varaamiseksi sen ympärille. 
Muinaismuistolain esitöissä tätä on perusteltu sillä, että rauhoituksen kannalta on 
pidettävä asianmukaisena, että kiinteään muinaisjäännökseen luetaan kuuluvaksi jokin 
maa-alue itse jäännöksen ulkopuolella, minkä johdosta käytännössä onkin hyväksytty 
käsitys, että muinaisjäännöksen vierialue on säilytettävä koskemattomana. Aluetta 
kutsutaan muinaismuistolain mukaan suoja-alueeksi. Lain sanamuoto ja perustelut 
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jättävät kuitenkin tulkinnanvaraiseksi, kuuluuko suoja-alue itse kiinteään 
muinaisjäännökseen, vai onko suoja-alue jokin jäännöksen ulkopuolella oleva alue. 
Voimassa olevan lain mukaan suoja-alue voitaisiin vahvistaa Museoviraston päätöksellä 
taikka se olisi kaksi metriä muinaisjäännöksen näkyvistä ulkoreunoista. Asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö ei myöskään ole vakiintunutta. Muinaisjäännöksille on toisinaan 
määrätty suoja-alueita ja toisinaan muinaisjäännöksen alueita. Silloinkin, kun 
muinaisjäännöksen alue on nimenomaisesti määrätty, on tämä alue sisältänyt pelkkiä 
jäännöksen aineellisia piirteitä laajemman alueen (esimerkiksi Halikon Rikalaa koskeva 
suoja-aluepäätös).  
 
Muinaismuistolain rauhoitusta koskevan sääntelyn tulkinnanvaraisuuden poistamiseksi 
ensimmäisessä momentissa täsmennettäisiin, mitä rauhoitettuun jäännökseen kuuluu. 
Rauhoitetulla jäännöksellä tarkoitettaisiin jäännöksen aineellisten osien muodostamaa, 
arkeologisesti määriteltävää kokonaisuutta sekä aluetta, joka olisi perustellusti 
välttämätön jäännöksen aineellisten osien säilymiselle. Koska nykyisen tietämyksen 
valossa suuri osa rauhoitetuista jäännöksistä on kokonaan tai osittain maan alla, 
esityksessä huomioitaisiin tämä. Rauhoitettu jäännös olisi siis kytköksissä jäännöksestä 
tehtyihin aineellisiin havaintoihin. Säilymisen kannalta välttämättöminä asioina 
huomioitaisiin esimerkiksi sellainen ihmisen toiminnan tai luonnonvoimien vaikutus 
ympäristössä, joka voisi vaikuttaa heikentävästi havaittujen aineellisten piirteiden 
säilymiseen. Välttämättömiä asioita huomioitaessa keskityttäisiin tarkastelemaan 
jäännöksen laadun ja merkityksen säilymisen kannalta olennaisia asioita. Jäännösten 
luonnetta ja laatua on käsitelty edellä §§:n [3 § tässä aineistossa] perusteluissa. 
 
Rauhoitettuja jäännöksiä kuvaavat tiedot kerättäisiin §§:n [24 § ja 25 § tässä 
aineistossa] mukaisilla arkeologisten kenttätöiden vähimmäisvaatimusten perusteella 
tehtävillä selvityksillä ja tutkimuksilla, jotka tuottaisivat tiedon mm. jäännöksen 
havaituista aineellisista piirteistä ja niitä koskevista perusteluista. Selvityksiin ja 
tutkimuksiin perustuvat asiantuntija-arviot rauhoitetun jäännöksen laajuudesta vietäisiin 
arkeologisen kulttuuriperinnön tietovarantoon, josta säädetään §§:ssä [26 § tässä 
aineistossa] ja jonka tarkoituksena olisi tiedon välittäminen rauhoitetuista jäännöksistä. 
 
Jäännöksen laajuuden vahvistamiselle viranomaispäätöksellä ei olisi pääsääntöisesti 
yleistä tarvetta, kuten ei ole ollut muinaismuistolainkaan voimassa ollessa. Koska 
jäännösten laajuuden yksityiskohtainen määrittäminen edellyttäisi jäännöksen osin 
tuhoavaa tutkimusta, ei jäännöstä koskevien oikeusvaikutusten syntymiseksi olisi 
tarkoituksenmukaista edellyttää viranomaispäätökseen perustuvaa alueen tarkempaa 
määrittelyä, jollei siihen olisi erityistä tarvetta. Ensimmäisessä momentissa säädettäisiin, 
että tällaisen tarpeen ilmetessä rauhoitetun jäännöksen laajuus voitaisiin vahvistaa 
Museoviraston tätä koskevalla valituskelpoisella hallintopäätöksellä. 
 
Esityksessä, kuten voimassa olevassa muinaismuistolaissakin, rauhoituksen 
ydinsisältönä olisi toisen momentin mukaan edelleen, että kajoaminen rauhoitettuun 
jäännökseen tapahtuisi lain nojalla annetun luvan kautta. Kajoamiskielto ei edellyttäisi 
sitä, että rauhoituksesta olisi viranomaisen päätös. Selvyyden vuoksi säädettäisiin 
erikseen siitä, että kajoamiskielto olisi voimassa välittömästi, kun rauhoitettu jäännös 
löytyy, esimerkiksi maasta, vedestä tai suosta. Tämä kytkeytyisi esimerkiksi §§:n [23 § 
tässä aineistossa] velvollisuuteen keskeyttää työt ja olla yhteydessä viranomaisiin, kun 
tavataan ennestään tuntematon rauhoitettu jäännös. Momentissa tarkoitettu 
kajoamiskielto olisi luonteeltaan yleinen, ja se siten koskisi jokaista, niin yksityisiä, kuin 
viranomaisiakin. Rauhoitus ensisijaisesti varmistaisi, että rauhoitettua jäännöstä 
käsiteltäisiin laissa säädetyllä tavalla ja että siihen ei ilman perusteltua tarvetta 
kajottaisi.  
 
Toisessa momentissa ilmaistaisiin myös se muinaismuistolain toimeenpanossa 
omaksuttu lähtökohta, että vakiintunut maan käyttäminen olisi sallittua rauhoitetulla 
jäännöksellä. Tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi peltoa voisi edelleen kyntää taikka 
metsää hoitaa siitä huolimatta, että siellä on rauhoitettu jäännös. Vakiintuneella maan 
käyttämisellä ei tarkoitettaisi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kaavassa alueelle 
määrättyä maankäyttöä, vaan maan vakiintunutta tosiasiallista käyttämisen tapaa. 
Käyttämisen pysyminen ennallaan ei vaikuttaisi rauhoitettuun jäännökseen 
kajoamiskiellon vastaisesti. Maan käyttämisen muuttuminen jäännökseen uudella 
tavalla vaikuttavasti – esimerkiksi rakennuksen rakentaminen, uuden pellon 
raivaaminen, metsäautotien tekeminen, taikka maaperää muokkaavien menetelmien 
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käyttö metsän uudistuksessa – edellyttäisi uuden maankäytön vaikutusten selvittämistä 
yhdessä viranomaisen kanssa. 

 

6 §  Ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteet 
 

Poiketen, mitä §§:ssä [4 § tässä aineistossa] säädetään, sovelletaan §§:ää [5 § tässä 
aineistossa] myös ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteisiin ja niiden 
rakentamiseen liittyviin jäännöksiin. 

 
Ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteet on vakiintuneesti katsottu kiinteiksi 
muinaisjäännöksiksi jo 1970-luvulta lähtien. Esityksessä ehdotettaisiin, että näiden 
jäännösten osalta vakiintunutta käytäntöä jatkettaisiin. Linnoituslaitteilla tarkoitettaisiin 
niin kesto- kuin kenttälinnoitteiden, muiden puolustukseen liittyvien rakenteiden ja 
tykkiteiden jäännöksiä. Linnoituslaitteiden rakentamiseen liittyvillä jäännöksillä 
tarkoitettaisiin esimerkiksi linnoituslaitteiden rakentajien käyttämien majoitusalueiden 
jäännöksiä. 

 
 
 

Teema: alusten hylyt ja niiden rauhoitus aikarajan perusteella 
 

7 §  Rauhoitetut hylyt ja niiden osat 
 

Rauhoitettuja ovat §§:n [3 § tässä aineistossa] 4 momentin 9 kohdassa tarkoitetut 
alusten hylyt ja niiden osat, joiden voidaan perustellusti olettaa uponneen ennen 
vuotta 1917 TAI 1918 [huom: aikarajaa koskeva keskustelu on vielä kesken 
työryhmässä]. Rauhoitettuihin hylkyihin sovelletaan soveltuvin osin rauhoitettuja 
jäännöksiä koskevaa sääntelyä.  
 
Jos ulkoisten olosuhteiden perusteella on ilmeistä, että omistaja on hylännyt 1 
momentissa tarkoitetun hylyn tai sen osan, kuuluu se valtiolle. 

 
Sen, joka löytää tässä pykälässä tarkoitetun aluksen hylyn tai sen osan, on 
ilmoitettava hylystä tai sen osasta §§:n [22 § tässä aineistossa] mukaisesti 
Museovirastolle. 

 
Voimassa olevassa muinaismuistolaissa laivalöytöjä ei ole katsottu kiinteiksi 
muinaisjäännöksiksi eikä myöskään irtaimiksi muinaisesineiksi. Lain perusteella 
kuitenkin hylkyihin on soveltuvin osin sovellettu kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevia 
säännöksiä ja hylyn on oikeudelliselta kannalta katsottu olevan verrattavissa 
muinaisjäännökseen, jonka yhteydessä on tavattu muinaisesineitä. Yleiseltä 
oikeudelliselta kannalta alukset ovat kuitenkin irtaimia esineitä ja niitä yleensä koskee 
erityissääntely, kuten meripelastusta koskevat merilain säännökset. Erillinen hylkyjä 
koskeva sääntely on siten ollut perusteltua niiden oikeudellisen luonteen vuoksi. 
 
Hylkyjen oikeudellisen luonteen johdosta myös esityksessä rauhoitettuja hylkyjä koskisi 
muinaismuistolakia vastaava, erillinen hylkysääntely, jossa huomioitaisiin alusten 
hylkyjen erityispiirteet suhteessa muuhun rauhoitettuun arkeologiseen 
kulttuuriperintöön. 
 
Hylyt ovat maamme rannikkovesien laadusta johtuen säilyneet jopa vuosisatoja varsin 
hyvin. Viime vuosina tapahtunut teknologian kehitys on helpottanut näiden hylkyjen 
paikantamista ja tutkimista veden alla. Uponneet laivahylyt ovat niin arkeologisen kuin 
muunkin tieteellisen tutkimuksen kannalta varsin arvokkaita, koska hylyt niistä tavattuine 
esineineen kuvastavat tietyn aikakauden oloja. Hylkyjä on lähinnä tutkittu ja 
dokumentoitu, mutta joistakin hylyistä on nostettu sellaista irtaimistoa ja lasi- ja 
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posliiniesineitä, jotka on ollut mahdollista konservoida. Hylyillä on näin ollen suurta 
kulttuurihistoriallista merkitystä. 
 
Jotta hylkyyn on voitu soveltaa muinaismuistolain laivalöytöjä koskevia säännöksiä, 
hylyn on tullut olla sellainen, että sen uppoamisesta voidaan olettaa olevan vähintään 
sata vuotta. Näin ollen muinaismuistolain rauhoituksen piiriin on tullut 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä Suomen aluevesille uponneita aluksia.  
 
Rauhoituksen piiriin kuuluvat alukset ovat yleensä puisia ja ne ovat olleet 
purjekäyttöisiä. Kuitenkin Suomessa ensimmäinen dieselöity höyrylaiva on 1800-luvun 
lopusta ja vanhin alkuperäinen moottorilaiva 1920-luvulta. Uponneissa 
polttomoottorikäyttöisissä aluksissa sekä sota-aluksissa voi olla meriympäristölle 
haitallisia aineita taikka ne voivat lastinaan olleiden räjähteiden johdosta olla muuten 
vaarallisia. Yleensä tällaisten alusten tekeminen ympäristölle vaarattomaksi vaatii 
erityisosaamista ja merkittäviä taloudellisia resursseja. 
 
Nuorempiin alusten hylkyihin on myös kohdistettu löytötavarailmoituksia. On 
oikeudellisesti epäselvää, ovatko hylyt olleet näissä tapauksissa jo hylättyjä, mutta joka 
tapauksessa nuorempien hylkyjen omistusoikeus on saattanut löytötavarailmoituksen 
taikka valtauksen perusteella siirtyä hylyn löytäjälle. Löytötavaralain perusteella annetun 
asetuksen puolustusvoimille kuuluneen tavaran löytämisestä ja pelastamisesta 
(84/1983) nojalla puolustusvoimat on katsonut omistavansa eräitä uponneita 
sotalaivojen hylkyjä.  
 
Nuorempien sotalaivojen osalta on myös kansainvälisen oikeuden puitteissa epäselvää, 
miten merioikeusyleissopimuksessa tarkoitettuihin sotalaivoihin ja muihin valtion 
aluksiin, joita ei käytetä kaupallisissa tehtävissä, sovellettava suvereeni immuniteetti 
soveltuu uponneisiin aluksiin.  
 
Mitä nuoremmasta aluksen hylystä on kyse, sitä monimutkaisemmiksi hylkyyn liittyvät 
oikeussuhteet muuttuvat. Edellä esitetyn perusteella liikkuva sadan vuoden aikaraja 
alusten hylkyjen rauhoituksessa ei siten sovellu yhtä hyvin 1900-luvun hylkyihin kuin 
tätä vanhempiin hylkyihin. Esityksessä on muutenkin pyritty luopumaan liikkuvista 
aikarajoista oikeustilan selventämiseksi. 
 
Ensimmäisessä momentissa on siksi otettu lähtökohdaksi, että lain nojalla rauhoitettuja 
olisivat merestä tai vesistöstä tavatut alusten hylyt tai niiden osat, jos niiden voitaisiin 
perustellusti olettaa uponneen ennen vuotta 1917 TAI 1918 (vuosilukua ei ole vielä 
päätetty). Tätä nuorempiin alusten hylkyihin liittyvät arkeologiset intressit voitaisiin 
huomioida §§:n [14 § tässä aineistossa] mukaisen arkeologisen kulttuuriperinnön 
rauhoittamista koskevan menettelyn kautta, jolloin myös muut hylkyjä koskevat intressit 
tulisivat erikseen huomioon otettaviksi rauhoituspäätöstä tehtäessä. Rauhoitettuihin 
hylkyihin sovellettaisiin rauhoitettuja jäännöksiä koskevaa sääntelyä. (Huom: työryhmän 
työ siirtymäsäännöksien osalta on vielä kesken, mutta todennäköisesti työssä on 
jotenkin huomioitava mahdollisen valittavan aikarajan ja 100 vuoden liikkuvan aikarajan 
väliin jäävät tunnetut rauhoitetut hylyt.) 
 
Toisessa momentissa säädettäisiin voimassa olevaa muinaismuistolakia vastaavalla 
tavalla, että silloin kun ulkoisten olosuhteiden perusteella olisi ilmeistä, että omistaja on 
hylännyt 1 momentissa tarkoitetun hylyn tai sen osan, kuuluisi se valtiolle. 
 
Voimassa olevan lain sääntelyn on katsottu rajoittaneen hyvin laajasti mahdollisen hylyn 
omistajan oikeuksia siten, että ne ovat käytännössä menettäneet merkityksensä. Hylyn 
ikä huomioiden ja se, ettei muinaismuistolain voimassa ollessa sen tarkoittamiin 
hylkyihin ole voitu löydön tai valtauksen perusteella saada omistusoikeutta ovat 
oikeuttaneet säätämään omistusoikeuden siirtymisestä summaarisesti, kunhan aluksen 
hylkääminen on muutoin ulkoisten olosuhteiden perusteella ilmeistä.  Lainkohtaa 
käsitelleen perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 29/2002 vp) mukaan sääntelyä on 
asiayhteys huomioon ottaen voitu pitää riittävän täsmällisenä. On kuitenkin muistettava, 
että erityisesti 1900-luvun hylyillä voi olla laillinen omistaja esimerkiksi valtauksen 
kautta. Lisäksi on oikeudellisesti epäselvää, miten uponneiden sota-alusten omistajuus 
määräytyy kansainvälisen sääntelyn puitteissa. 
 
Rauhoitettua hylkyä kolmannen momentin perusteella koskisi voimassa olevaa lakia 
vastaava velvollisuus ilmoittaa viipymättä rauhoitettua hylkyä koskevasta havainnosta 
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Museovirastolle. Museovirasto valvoo hylkyjen rauhoitusta ja edustaa valtiolle kuuluvien 
hylkyjen osalta omistajaa. 

 

8 §  Rauhoitetuista hylyistä löydetyt tai näistä peräisin olevat esineet 
 

Rauhoitetusta aluksen hylystä tai sellaisen osasta, taikka ilmeisesti tällaisesta 
peräisin olevat esineet tai niiden kappaleet, kuuluvat lunastuksetta valtiolle ja niihin 
sovelletaan soveltuvin osin muinaisesineitä koskevaa sääntelyä. 

 
Voimassa olevan muinaismuistolain perusteluissa on katsottu, että muinaismuistot tulee 
luovuttaa viranomaisille tutkimuskäyttöön eivätkä ne voi olla tavanomaista 
kauppatavaraa. Rauhoitetuista hylyistä tavattuja sekä ilmeisesti tällaisesta peräisin 
olevia esineitä on oikeudellisesti verrattu kiinteästä muinaisjäännöksestä tavattuihin, 
siihen kuuluviin esineisiin. 
 
Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että voimassa olevan lain lähtökohta tämänkin osalta 
säilytettäisiin. Esityksen mukaan voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla rauhoitetusta 
aluksen hylystä tai sellaisen osasta, taikka ilmeisesti tällaisesta peräisin olevat esineet 
tai niiden kappaleet, kuuluisivat lunastuksetta valtiolle ja niihin sovellettaisiin soveltuvin 
osin muinaisesineitä koskevaa sääntelyä. Näin ollen muinaisesineinä pidettäisiin vuotta 
1900 nuorempia hylyistä ilmeisesti peräin olevia esineitä. Esineet olisivat vastaavalla 
tavalla kuin rauhoitetuista jäännöksistä peräisin olevat esineet valtion omaisuutta ilman 
lunastusta. (Huom: työryhmän työ siirtymäsäännöksien osalta on vielä kesken, mutta 
todennäköisesti työssä on jotenkin huomioitava mahdollisen aikarajan ja 100 vuoden 
liikkuvan aikarajan väliin jääviin tunnetuttuihin rauhoitettuihin hylkyihin liittyvät esineet.) 

 

9 §  Rauhoitettujen hylkyjen valvonta 
 

Laivalöytöjen ja niitä koskevien säännösten noudattamisen valvontaa suorittaa 
muiden tässä laissa säädettyjen viranomaisten lisäksi rajavartiolaitos. 

 
Rajavartiolaitos on ainoa sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka kykenee 
tosiasiallisesti valvomaan hylkyjen koskemattomuutta. Tämän johdosta esityksessä 
säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla rajavartiolaitoksen toimivallasta 
valvoa laivalöytöjä ja niitä koskevien säännösten noudattamista. Ilman esitettyä 
sääntelyä rajavartiolaitoksen tulisi ilmoittaa hylkyä uhkaavasta vaarasta Museovirastolle, 
jonka tulisi ilmoittanut asiasta poliisille, jonka puolestaan täytyisi pyytää 
rajavartiolaitokselta virka-apua hylkyjen rauhoituksen valvomiseksi. Tällaista järjestelyä 
ei voitaisi pitää taloudellisena eikä tarkoituksenmukaisena.  

 
 
 

Teema: rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistaminen 
 

10 §  Rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistaminen 
 

Museovirasto voi vahvistaa rauhoitetun jäännöksen laajuuden sille tehdystä 
hakemuksesta tai omasta aloitteestaan. 
 
Hakemuksen rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamiseksi voi tehdä 

 
1) maanomistaja; 

 
2) saamelaiskäräjät;  
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3) kolttien kyläkokous;  

 
4) museolain (314/2019) 7 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu 

kulttuuriympäristötehtävää hoitava alueellinen vastuumuseo toimialueellaan; ja 
 

5) valtion viranomainen, maakunnan liitto sekä kunta. 
 

Voimassa olevan lain 5 §:n mukaan kiinteän muinaisjäännöksen ja siihen kuuluvan 
suoja-alueen rajat voisi vahvistaa Museovirasto. Museovirasto voisi vahvistaa rajat joko 
maanomistajan hakemuksesta tai omasta aloitteestaan. Lisäksi aloitteen voisi tehdä 
saamelaiskäräjät saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetulla 
kotiseutualueella ja kolttien kyläkokous kolttalain (253/1995) 2 §:ssä tarkoitetulla koltta-
alueella. Vastaava yleinen aloiteoikeus on säädetty saamelaiskäräjälain 5 §:n 2 
momentissa. 
 
Esityksessä lähdettäisiin siitä, ettei rauhoitetuille jäännöksille enää määriteltäisi suoja-
aluetta, vaan sen sijaan vahvistettaisiin niiden laajuus. Edellä §§:n [5 § tässä 
aineistossa] 1 momentissa säädettäisiin siitä, mitä rauhoituksen piiriin kuuluu ja 
jäännöksen laajuuden vahvistamisessa arvioidaan jäännöksen laajuutta kyseisen 
momentin perusteella. 
 
Jäännöksen laajuuden vahvistaminen ei kaikissa tapauksissa olisi tarpeen. Saattaa 
kuitenkin olla tapauksia, joissa on tarpeen yhtäältä selkeyttää rauhoitetun jäännöksen 
laajuutta sillä kiinteistöllä, jossa se sijaitsee ja toisaalta sovittaa yhteen maankäytöllisiä 
ja jäännöksen rauhoitusta koskevia näkökohtia. Sillä, että maanomistajalla olisi oikeus 
hakea jäännöksen laajuuden vahvistamista, turvattaisiin se, että tarvittaessa 
rauhoitetusta jäännöksestä ja sen vaikutuksista olisi mahdollista saada valituskelpoinen 
viranomaispäätös.  
 
Rauhoitettu jäännös voisi myös olla siinä määrin kulttuurihistoriallisesti arvokas ja 
ominaispiirteiltään erityislaatuinen, että olisi välttämätöntä antaa rauhoitetun jäännöksen 
arvoa turvaavia erityisiä määräyksiä. Tämän vuoksi olisi tarkoituksenmukaista, että 
rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamista voisi maanomistajan lisäksi hakea 
myös arkeologisen kulttuuriperinnön rauhoitusta valvova Museovirasto sekä 
kulttuuriympäristötehtävää hoitavat alueelliset vastuumuseot.  
 
Lisäksi tarkoituksenmukaista olisi, että jäännöksen laajuuden vahvistamista voisivat 
hakea saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous, valtion viranomaiset, kunnat sekä 
maakuntien liitot, joiden toiminnan kannalta rauhoitetun jäännöksen laajuuden 
vahvistamisella voisi olla merkitystä. 

 

11 §  Vahvistamista koskeva hakemus 
 

Museovirastolle kirjallisesti toimitettavassa hakemuksessa on esitettävä rauhoitetun 
jäännöksen laajuuden vahvistamisen kannalta tarpeellinen ja riittävä selvitys: 
 

1) jäännöksestä ja sen sijainnista; 
 
2) maanomistussuhteista; 
 
3) alueen maankäytöstä. 

 
Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi hakemuksessa on esitettävä ehdotus 
laajuudesta ja jäännöksen arvoa ja suojelua turvaavista määräyksistä sekä näiden 
perusteet. 

 
Rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamista haettaisiin Museovirastolta kirjallisesti, 
kuten voimassa olevassa laissakin suoja-alueen vahvistamisen osalta menetellään. 
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Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin seikat, joista hakijan olisi hakemuksessaan 
annettava selvitys. Selvitysten tulisi olla rauhoitetun jäännöksen laajuuden 
vahvistamisen kannalta tarpeellisia ja riittäviä. Museoviraston tulisi pystyä niiden 
perusteella käsittelemään asia.  
  
Ensimmäisen momentin 1 kohdan mukaan hakijan olisi hakemuksessaan esitettävä 
riittävä ja tarpeellinen selvitys rauhoitetusta jäännöksestä ja sen sijainnista. 
Rauhoitettua jäännöstä koskevan selvityksen laatimisessa hakija voisi hyödyntää 
esimerkiksi Museoviraston ylläpitämää arkeologisen kulttuuriperinnön tietovarantoa tai 
rauhoitettua jäännöstä koskevaa mahdollista tutkimusraporttia. Jos rauhoitettua 
jäännöstä koskevaa tietoa ei olisi saatavilla, jäännöksen yksilöinti olisi toteutettavissa 
muun käytettävissä olevan aineiston ja tiedon perusteella, esimerkiksi kuvaamalla 
jäännös. Rauhoitetun jäännöksen sijainnin todentamiseksi hakijan olisi hakemuksessa 
selvitettävä myös jäännöksen paikkatieto. 
  
Momentin 2 kohdan mukaan hakemuksessa olisi esitettävä riittävä ja tarpeellinen 
selvitys maanomistussuhteista. Hakijan olisi selvitettävä yhtäältä, minkä kiinteistöjen 
alueella hakemuksen kohteena oleva rauhoitettu jäännös sijaitsee ja toisaalta kyseisten 
kiinteistöjen omistajat. Tiedot olisivat saatavissa kiinteistötietojärjestelmästä. 
 
Momentin 3 kohdan mukaan hakemuksessa olisi esitettävä riittävä ja tarpeellinen 
selvitys alueen maankäytöstä. Maankäyttöä koskeva selvitys olisi laadittavissa 
esimerkiksi selostamalla vapaamuotoisesti, mihin aluetta hakemuksentekohetkellä 
käytetään tai antamalla arvio alueen käytöstä tulevaisuudessa. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan hakemuksessa olisi lisäksi esitettävä ehdotus rauhoitetun 
jäännöksen laajuudesta sekä jäännöksen arvoa ja suojelua turvaavista määräyksistä tai 
näiden tarpeesta. Ehdotus laajuudesta voitaisiin esittää esimerkiksi karttapiirroksella. 
Ehdotukset tulisi perustella. 
 
Hakijalla olisi mahdollisuus tarvittaessa täydentää Museovirastolle toimittamaansa 
hakemusta. Hakemuksen täydentämisessä noudatetaan hallintolain (343/2004) 22 ja 33 
§:n säännöksiä.  

 

12 §  Kuuleminen vahvistamista koskevasta hakemuksesta 
 

Museoviraston on pyydettävä vahvistamista koskevasta hakemuksesta lausunto: 
 

1) sen alueen maanomistajalta, jos maanomistaja ei ole hakijana, ja kiinteistön 
haltijalta, jolla rauhoitettu jäännös sijaitsee; 

 
2) kunnalta ja maakunnalta, jonka alueella rauhoitettu jäännös sijaitsee; 

 
3) saamelaiskäräjiltä, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee saamelaiskäräjistä 

annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella 
tai jos kyse on kotiseutualueen ulkopuolella olevasta saamelaisesta 
arkeologisesta kulttuuriperinnöstä; 

 
4) kolttien kyläkokoukselta, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee kolttalain (253/1995) 

2 §:ssä tarkoitetulla koltta-alueella; 
 

5) museolain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulta alueelliselta vastuumuseolta 
toimialueellaan ja saamelaismuseo Siidalta, jos kyse on kotiseutualueen 
ulkopuolella olevasta saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä; 

 
6) jäännöksen laajuuden vahvistamisen kannalta muilta tarpeellisilta tahoilta. 

 
Pykälä vastaisi voimassa olevaa lakia. Pykälän 1 kohdan mukaan Museoviraston olisi 
pyydettävä lausunto siltä maanomistajalta ja mahdolliselta maanvuokraajalta, jonka 
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alueella rauhoitettu jäännös sijaitsee. Museovirastolla olisi harkintavaltaa sen suhteen, 
käsiteltäisiinkö rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamista koskeva asia 
kiinteistökohtaisesti. Jos Museovirasto katsoisi, että tarkoituksenmukaista olisi vahvistaa 
rauhoitetun jäännöksen laajuus koko jäännöksen osalta ja jäännös sijaitsisi useamman 
maanomistajan omistamalla maa-alueella, Museoviraston olisi tässä tapauksessa 
pyydettävä lausunto kaikilta maanomistajilta ja maanvuokraajilta. 
 
Lausunto olisi pykälän 2 kohdan mukaan pyydettävä siltä kunnalta ja maakunnalta, 
jonka alueella rauhoitettu jäännös sijaitsee. Kun rauhoitetun jäännöksen laajuuden 
vahvistamista koskeva asia saattaa liittyä alueiden käytön suunnitteluun tai kunnan tai 
maakunnan kannalta merkitykselliseen kulttuuri- tai muuhun toimintaan, kunnan tai 
maakunnan näkemys on hyödyllinen harkittaessa asiaa. Lausuntopyynnön myötä kunta 
ja maakunta saavat tiedon vireillä olevasta asiasta, vaikka niillä ei olisi siihen 
lausuttavaa. 
 
Museoviraston olisi pykälän 3 ja 4 kohdan mukaan pyydettävä lausunto 
saamelaiskäräjiltä, jos rauhoitettu jäännös sijaitsisi saamelaisten kotiseutualueella tai 
jos kyse on kotiseutualueen ulkopuolella olevasta saamelaisesta arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä, ja kolttien kyläkokoukselta, jos rauhoitettu jäännös sijaitsisi koltta-
alueella. 
 
Lausunto olisi pykälän 5 kohdan mukaan pyydettävä kulttuuriympäristötehtävää 
hoitavalta alueelliselta vastuumuseolta. Lisäksi, jos kyse olisi kotiseutualueen 
ulkopuolella olevasta saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä, lausunto olisi 
pyydettävä myös saamelaismuseo Siidalta. 
 
Pykälän 6 kohdan nojalla lausunto olisi pyydettävä myös muilta rauhoitetun jäännöksen 
laajuuden vahvistamisen kannalta tarpeellisilta tahoilta. Tällaisia tarpeellisia tahoja 
voisivat olla esimerkiksi museolaissa tarkoitetut valtakunnalliset vastuumuseot. 
Tarpeellisena tahona voitaisiin pitää myös kirkkolaissa (1054/1993) tarkoitettua 
kirkkohallitusta tai ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa (985/2006) tarkoitettua 
kirkollishallitusta silloin, kun asia koskisi evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon 
toiminnalle merkittävää rauhoitettu jäännöstä (esimerkiksi rauhoitettua hautausmaan 
aluetta). Jos esimerkiksi paikallisyhdistys hoitaisi pitkäaikaisesti rauhoitettua jäännöstä, 
tarkoituksenmukaista olisi pyytää myös yhdistyksen näkemys rajojen vahvistamisesta. 

 

13 §  Päätös rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamisesta 
 

Rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamista koskevassa päätöksessä on 
annettava jäännöksen arvoa ja suojelua turvaavat tarpeelliset määräykset. 
Määräykset voivat koskea myös rauhoitetun jäännöksen ulkopuolista aluetta, jos siitä 
ei aiheudu jäännöksen merkitykseen nähden merkityksellistä haittaa alueen 
omistajalle tai jollekin muulle. 

 
Päätöstä rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamisesta on noudatettava 
mahdollisesta valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä. 
 
Tässä pykälässä tarkoitettu päätös on maksuton. 

 
Kuten voimassa olevassa laissakin, rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamista 
koskevassa päätöksessä olisi annettava rauhoitetun jäännöksen arvoa ja suojelua 
turvaavat tarpeelliset määräykset. Niiden laajuus ja luonne olisivat tapauskohtaisia. 
Määräykset voisivat esimerkiksi koskea rauhoitetun jäännöksellä tehtäviä 
metsänkäsittely- ja maanmuokkaustoimenpiteitä taikka maa- ja kallioaineksen ottoa. 
 
Pykälässä tarkoitetut määräykset voisivat koskea myös päätöksessä vahvistetun alueen 
ulkopuolista aluetta, jos siitä ei aiheutuisi rauhoitetun jäännöksen merkitykseen nähden 
huomattavaa haittaa alueen omistajalle tai jollekin muulle toimijalle. Säännös vastaisi 
voimassa olevan lain 5 c §:ää. Tällaisten määräysten antaminen ei olisi tavanomaista ja 
se koskisi esimerkiksi tilanteita, joissa rauhoitetulla jäännöksellä olisi erityistä 
kulttuurihistoriallista merkitystä ja tätä merkitystä olisi erityisillä määräyksillä turvattava. 
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Toisaalta kyse voisi jäännöksen ominaisuuksista, jotka vaatisivat tavanomaisesta 
poikkeavaa huomiota, kuten esimerkiksi sitä, että jäännöksen ulkopuolella on runsaasti 
esinelöytöjä, joiden esiin kaivamista olisi säänneltävä. Määräykset muotoutuisivat 
kussakin yksittäistapauksessa rauhoitetun jäännöksen kulttuurihistoriallisen merkityksen 
turvaamisen lähtökohdista. Annettavat määräykset eivät kuitenkaan saisi aiheuttaa 
rauhoitetun jäännöksen merkitykseen nähden merkityksellistä haittaa alueen 
omistajalle. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan päätös olisi voimassa mahdollisesta valituksesta 
huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päättäisi. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamista koskeva 
päätös olisi maksuton. Päätöksessä olisi yleensä ensisijaisesti kyse kulttuuriperinnön 
säilyttämisestä ja tähän tarkoitukseen tarpeellisten määräysten antamisesta 
rauhoitetulle jäännökselle. Silloin, kun maanomistaja tekee aloitteen jäännöksen 
laajuuden vahvistamisesta, se liittyy yleensä maanomistajan aseman selvittämiseen 
kytkeytyviin oikeusturvanäkökohtiin. Näin ollen päätöksen maksuttomuus on 
kulttuuripoliittisin perustein tarkoituksenmukaista. 

 
 
 

Teema: aikarajaa nuoremman arkeologisen kulttuuriperinnön 
rauhoittaminen päätöksellä 
 

14 §  Arkeologisen kulttuuriperinnön rauhoittaminen 
 

Museovirasto voi sille tehdystä esityksestä tai omasta aloitteestaan rauhoittaa tämän 
lain §§:n [3 § tässä aineistossa] 4 momentin 1–9 kohdissa sekä 5 momentin 3 
kohdassa tarkoitettua arkeologista kulttuuriperintöä, joka ei tämän lain nojalla ole jo 
rauhoitettu (rauhoituspäätös). 

 
Esityksen arkeologisen kulttuuriperinnön rauhoittamisesta voi tehdä 

 
1) maanomistaja; 

 
2) saamelaiskäräjät;  
 
3) kolttien kyläkokous;  

 
4) museolain (314/2019) 7 §:ssä tarkoitettu alueellinen vastuumuseo 

toimialueellaan; 
 

5) valtion viranomainen, maakunnan liitto, kunta; sekä 
 

6) toimialueellaan sellainen rekisteröity yhteisö, jonka toimialaan kuuluu 
kulttuuriperinnön vaaliminen tai kulttuuriympäristön laatuun vaikuttaminen. 

 
Pykälä olisi uusi. Voimassa olevassa muinaismuistolaissa sääntelyn kohteena ovat 
kiinteät muinaisjäännökset, jotka muodostavat osan laajemmasta arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä. Esityksessä lain soveltamisala laajenisi suhteessa 
muinaismuistolain sääntelyyn. Esityksen nojalla rauhoitettujen jäännösten ulkopuolelle 
jäisi suuri määrä erilaista arkeologista kulttuuriperintöä, jonka merkitys vaihtelee, ja jota 
ei muun muassa tämän vuoksi olisi perusteltua pitää suoraan lain nojalla rauhoitettuina. 
Tämän arkeologisen kulttuuriperinnön joukkoon voisi kuitenkin kuulua sellaista 
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merkittävää arkeologista kulttuuriperintöä, jota olisi syytä yksittäistapauksissa nostaa 
rauhoituksen piiriin erillisiä rauhoituspäätöksiä tekemällä. 
 
Pykälän ensimmäisessä momentissa säädettäisiin, että Museovirasto voisi sille tehdystä 
esityksestä tai omasta aloitteestaan rauhoittaa lain §§:n [3 § tässä aineistossa] 4 
momentin 1–9 kohdissa sekä 5 momentin 3 kohdassa tarkoitettua arkeologista 
kulttuuriperintöä, joka ei jonkin muun säännöksen nojalla olisi jo rauhoitettua. Näin ollen 
rauhoituspäätösten piiriin kuuluisivat rauhoituksen ikärajaa nuorempi tai rauhoituksen 
ulkopuolella muuten oleva arkeologinen kulttuuriperintö, kuten 1860-lukua nuoremmat 
teollisuushistorialliset jäännökset, 1750-lukua nuoremmat asumisen jäännökset ja 1700-
lukua nuoremmat tervantuotannon jäännökset. 
 
Pykälän toisessa momentissa säädettäisiin siitä, keillä olisi oikeus tehdä esitys 
arkeologisen kulttuuriperinnön rauhoittamisesta. Tämä mahdollisuus olisi ensimmäisen 
kohdan mukaan maanomistajalla.  
 
Toisen, kolmannen ja neljännen kohdan mukaan saamelaiskäräjillä, kolttien 
kyläkokouksella sekä alueellisella vastuumuseolla toimialueellaan olisi mahdollisuus 
tehdä esitys arkeologisen kulttuuriperinnön rauhoittamisesta. Tämä olisi 
tarkoituksenmukaista mainittujen tahojen laissa säädettyjen tehtävien kannalta.  
 
Lisäksi tarkoituksenmukaista olisi, että esityksen voisivat tehdä valtion viranomaiset, 
kunnat sekä maakuntien liitot, joiden toiminnan kannalta arkeologisen kulttuuriperinnön 
säilymisellä voisi olla merkitystä. 
 
Rauhoitusta koskevan esityksen voisi tehdä myös toimialueellaan sellainen rekisteröity 
yhteisö, jonka toimialaan kuuluisi kulttuuriperinnön vaaliminen tai kulttuuriympäristön 
laatuun vaikuttaminen. Arkeologiaan erikoistuneiden yhteisöjen lisäksi esimerkiksi 
asukasyhdistykset voisivat tehdä rauhoitusesityksiä. Edellytyksenä olisi, että esityksen 
kohteena oleva arkeologinen kulttuuriperintö sijaitsisi yhteisön toimialueella, tai jota 
yhteisön toiminta koskisi. Tarkoitus olisi, että esityksenteko-oikeus koskisi myös 
valtakunnallisesti toimivia rekisteröityjä yhteisöjä, joiden toimialaa olisi kulttuuriperinnön 
vaaliminen tai esimerkiksi tietyn erikoisalan arkeologinen kulttuuriperintö. 

  

15 §  Rauhoituspäätöstä koskeva esitys 
 

Museovirastolle kirjallisesti toimitettavassa esityksessä on oltava rauhoituspäätöksen 
tekemisen kannalta tarpeellinen ja riittävä selvitys: 

 
1) esityksen kohteesta ja sen sijainnista; 

 
2) esityksen kohteen merkityksestä; 

 
3) niistä syistä, miksi esityksen kohteen rauhoitus on tarpeen; 

 
4) maanomistussuhteista;  

 
5) alueen maankäytöstä. 

 
Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi esitykseen on sisällyttävä ehdotus 
rauhoitettavan alueen laajuudesta. 

 
Pykälän ensimmäisen momentin mukaan arkeologisen kulttuuriperinnön rauhoittamista 
koskeva esitys tehtäisiin kirjallisesti Museovirastolle. Esityksessä tulisi olla 
rauhoituspäätöksen tekemisen kannalta tarpeellinen ja riittävä selvitys. Momentin 1 
kohdan mukaan esityksessä tulisi yksilöidä, mitä arkeologista kulttuuriperintöä esitys 
koskee ja missä se sijaitsee. Tieto voisi perustua esimerkiksi arkeologisen 
kulttuuriperinnön tietovarannon antamiin tietoihin. Koska tieto rauhoittamattomasta 
arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ei kuitenkaan kertyisi yhtä johdonmukaisesti ja 
kattavasti, kuin rauhoitetuista jäännöksistä, esitykseen sisältyvillä tiedoilla 



 25  
 

Muinaismuistolain uudistaminen -hanke / OKM 064:00/2020 
Muinaismuistolain uudistaminen: Arkeologian keskustelutilaisuus 15.6.2022 

Kirjallinen aineisto yleistä kommentointia varten ajalla 15.6.-12.8.2022 
 

Muinaismuistolain uudistamista valmistelevan hankkeen sihteeristön laatima aineisto 7.6.2022 
Yhteydenotot ja lisätietoa: muinaismuistolakihanke.okm[at]gov.fi 

arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja sen sijainnista olisi suuri merkitys esityksen 
käsittelyssä. 
 
Momentin 2 kohdan mukaan esityksestä tulisi käydä ilmi, millä tavoin esityksessä 
tarkoitettu arkeologinen kulttuuriperintö olisi §§:n [17 § tässä aineistossa] mukaisella 
tavalla merkittävää. Kyseisessä pykälässä olisi määritelty rauhoituspäätöstä koskevan 
harkinnan tekemisessä huomioitavat kriteerit. Esityksen tekijän tulisi perustella 
esityksen kohteen merkittävyys nämä kriteerit huomioon ottaen, koska merkittävyyttä 
koskeva päätösharkinta perustuisi niihin. 
 
Momentin 3 kohdan mukaan esityksestä tulisi käydä ilmi ne perusteet, miksi 
rauhoituspäätöksen tekeminen esityksen perusteella olisi tarpeen. Olennaisesti kyse 
olisi sen perustelemisesta, olisiko rauhoituspäätöksen tekemiselle §§:n [17 § tässä 
aineistossa] mukaiset erityiset perusteet.  
 
Momentin 4 kohdan mukaan esityksessä olisi esitettävä riittävä ja tarpeellinen selvitys 
maanomistussuhteista. Esityksen tekijän olisi selvitettävä yhtäältä, minkä kiinteistöjen 
alueella esityksen kohteena oleva arkeologinen kulttuuriperintö sijaitsee ja toisaalta 
kyseisten kiinteistöjen omistajat. Tiedot olisivat saatavissa kiinteistötietojärjestelmästä. 
 
Momentin 5 kohdan mukaan esityksessä olisi esitettävä riittävä ja tarpeellinen selvitys 
alueen maankäytöstä. Maankäyttöä koskeva selvitys olisi laadittavissa esimerkiksi 
selostamalla vapaamuotoisesti, mihin aluetta esityksentekohetkellä käytetään tai 
antamalla arvio alueen käytöstä tulevaisuudessa. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan hakemuksessa olisi lisäksi esitettävä ehdotus rauhoitetun 
jäännöksen laajuudesta. Ehdotus voitaisiin esittää esimerkiksi karttapiirroksella ja se 
tulisi perustella. 

 

16 §  Kuuleminen esityksestä 
 

Museoviraston on pyydettävä rauhoituspäätöstä koskevasta esityksestä lausunto: 
 

1) sen alueen maanomistajalta, jos maanomistaja ei ole hakijana, ja kiinteistön 
haltijalta, jolla hakemuksen kohde sijaitsee; 

 
2) kunnalta ja maakunnalta, jonka alueella hakemuksen kohde sijaitsee; 

 
3) saamelaiskäräjiltä, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee saamelaiskäräjistä 

annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella 
tai jos kyse on kotiseutualueen ulkopuolella olevasta saamelaisesta 
arkeologisesta kulttuuriperinnöstä; 
 

4) kolttien kyläkokoukselta, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee kolttalain (253/1995) 
2 §:ssä tarkoitetulla koltta-alueella; 
 

5) museolain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulta alueelliselta vastuumuseolta 
toimialueellaan ja saamelaismuseo Siidalta, jos kyse on kotiseutualueen 
ulkopuolella olevasta saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä; 

 
6) rauhoituspäätöksen tekemisen kannalta muilta tarpeellisilta tahoilta. 
 

Pykälässä säädettäisiin arkeologisen kulttuuriperinnön rauhoittamista 
koskevasta esityksestä kuulemisesta. Pykälän 1 kohdan mukaan 
Museoviraston olisi pyydettävä lausunto siltä maanomistajalta ja mahdolliselta 
maanvuokraajalta, jonka alueella esityksen tarkoittama arkeologinen 
kulttuuriperintö sijaitsee. Jos esityksen kohde sijaitsisi useamman 
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maanomistajan omistamalla maa-alueella, Museoviraston olisi tässä 
tapauksessa pyydettävä lausunto kaikilta maanomistajilta ja maanvuokraajilta. 
 
Lausunto olisi pykälän 2 kohdan mukaan pyydettävä siltä kunnalta ja 
maakunnalta, jonka alueella esityksen tarkoittama kohde sijaitsee. Kun 
rauhoituspäätöstä koskeva asia saattaa liittyä alueiden käytön suunnitteluun tai 
kunnan tai maakunnan kannalta merkitykselliseen kulttuuri- tai muuhun 
toimintaan, kunnan tai maakunnan näkemys on hyödyllinen harkittaessa asiaa. 
Lausuntopyynnön myötä kunta ja maakunta saavat tiedon vireillä olevasta 
asiasta, vaikka niillä ei olisi siihen lausuttavaa. 
 
Museoviraston olisi pykälän 3 kohdan mukaan pyydettävä lausunto 
saamelaiskäräjiltä silloin, jos esityksen kohde sijaitsisi saamelaisten 
kotiseutualueella sekä silloin, jos kyse on kotiseutualueen ulkopuolella olevasta 
saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Pykälän 4 kohdan mukaan 
lausunto olisi pyydettävä kolttien kyläkokoukselta, jos esityksen kohde sijaitsisi 
koltta-alueella. 
 
Lausunto olisi pykälän 5 kohdan mukaan pyydettävä kulttuuriympäristötehtävää 
hoitavalta alueelliselta vastuumuseolta ja saamelaismuseo Siidalta, jos kyse on 
kotiseutualueen ulkopuolella olevasta saamelaisesta arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä. 
 
Pykälän 6 kohdan nojalla lausunto olisi pyydettävä myös muilta 
rauhoituspäätöksen kannalta tarpeellisilta tahoilta. Tällaisia tarpeellisia tahoja 
voisivat olla esimerkiksi museolaissa tarkoitetut valtakunnalliset vastuumuseot. 
Tarpeellisena tahona voitaisiin pitää myös kirkkolaissa (1054/1993) tarkoitettua 
kirkkohallitusta tai ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa (985/2006) 
tarkoitettua kirkollishallitusta silloin, kun asia koskisi evankelis-luterilaisen tai 
ortodoksisen kirkon toiminnalle merkittävää arkeologista kulttuuriperintöä. 

 

17 §  Rauhoituspäätöksen edellytykset 
 

Esityksen kohde voidaan rauhoittaa, jos se on merkittävä ja sen rauhoittamiselle on 
erityisiä perusteita. 
 
Hakemuksen kohteen merkittävyyttä arvioidaan seuraavasti: 

 
1) Hakemuksen kohteen merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena 

tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä (arkeologinen 
todistusvoimaisuus); 

 
2) Hakemuksen kohteen harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus); 

 
3) Hakemuksen kohde kuvastaa alueelle tyypillisiä piirteitä (edustavuus); 

 
4) Hakemuksen kohde on hyvin säilynyt sen historialle olennaisia rakenteellisia 

piirteitä (säilyneisyys); 
 

5) Hakemuksen kohde tuottaa historiallisista tapahtumista tai ilmiöistä 
merkittävää uutta tietoa, joka täydentää kirjallisia tietolähteitä 
(tutkimuksellinen arvo); 

 
6) Piirteet, jotka ilmentävät hakemuksen kohteen käytön historiaa ja jatkuvuutta 

(arkeologinen monimuotoisuus). 
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Pykälässä esitettyjen kriteerien olisi tarkoitus kohdentaa rauhoituspäätösten tekeminen 
merkittäväksi katsottavaan osaan rauhoittamattomasta arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä. 
 
Pykälän ensimmäisen momentin perusteella rauhoittamista koskeva Museoviraston 
päätösharkinta liittyisi ensinnäkin siihen, miten rauhoitettavaksi esitetty kohde täyttäisi 
pykälässä yksilöityjä merkittävyyden kriteereitä. Merkittävyyden arviointi 
päätösharkinnassa olisi luonteeltaan teknistä ja asiantuntijatietoon perustuvaa. 
Arviointia koskevien kriteerien kirjaamisella lakiin pyrittäisiin saamaan mahdollisimman 
läpinäkyväksi se, millä perusteilla rauhoituspäätöksiä tehtäisiin. 
 
Arkeologisen kulttuuriperinnön rauhoittaminen erillisellä päätöksellä edellyttäisi myös 
sitä, että rauhoittamiselle olisi erityinen peruste merkittävyyden lisäksi. Näin ollen, kaikki 
merkittäväksi arvioitu arkeologinen kulttuuriperintö ei voisi tulla erillisellä päätöksellä 
rauhoitetuksi. Erityiset perusteet voisivat liittyä esimerkiksi sosiaalisiin ja kulttuurisiin 
näkökohtiin, joita esityksen kohteena olevalla arkeologisella kulttuuriperinnöllä olisi 
esimerkiksi paikallisesti tai alueellisesti. Lisäksi erityiset perusteet voisivat liittyä siihen, 
että arkeologinen kulttuuriperintö olisi tunnistettu valtakunnallisesti merkittävien 
arkeologisten kohteiden inventoinnissa. Erityisen perusteen arvioinnin yhteydessä 
otettaisiin huomioon myös muita kysymyksiä, kuten esimerkiksi kohteen 
poikkeuksellinen merkittävyys, rauhoituksen yleinen tarkoituksenmukaisuus tai 
rauhoituspäätöksen vaikutukset kiinteistön käytölle. 
 
Pykälän toisessa momentissa säädettäisiin niistä kriteereistä, joiden perustella 
merkittävyyttä arvioitaisiin. Momentin 1 kohdassa… (Huom: tämän kohdan valmistelu on 
työryhmässä vielä kesken; kriteereitä on lähdetty luonnostelemaan Museoviraston 
valmisteleman valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventoinnin 
(VARK) ja rakennusperintölain (498/2010) 8 §:n mukaisiin kriteereihin.) 

 

18 §  Rauhoituspäätös 
 

Rauhoituspäätöksestä on käytävä ilmi, mihin alueeseen rauhoitus kohdistuu. 
Päätöksessä on annettava arkeologisen kulttuuriperinnön merkityksen säilymisen 
turvaamiseksi tarpeelliset määräykset. Määräykset voivat koskea myös päätöksessä 
yksilöitävän alueen ulkopuolella olevaa aluetta, jos siitä ei aiheudu rauhoitettavan 
arkeologisen kulttuuriperinnön merkitykseen nähden merkityksellistä haittaa alueen 
omistajalle tai jollekin muulle. 
 
Määräykset on, mikäli mahdollista, laadittava yhteisymmärryksessä alueen 
maanomistajan ja haltijan kanssa. Määräykset voivat koskea: 

 
1) kohteen rauhoitusta; 
 
2) kohteen käyttöä siten, ettei sen rauhoittamisen tarkoitus vaarannu; 

 
3) yhteydenpitoa rauhoitusta valvoviin viranomaisiin ja ohjeita sekä neuvontaa 

antaviin asiantuntijoihin. 
 

Rauhoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta valituksesta huolimatta, jollei 
valitusviranomainen toisin päätä. 
 
Tässä pykälässä tarkoitettu päätös on maksuton. 

 
Pykälässä säädettäisiin arkeologisen kulttuuriperinnön rauhoittamista koskevan 
päätöksen sisällöstä. Pykälän 1 momentin mukaan päätöksestä olisi käytävä ilmi, mihin 
alueeseen rauhoitus kohdistuu. Lisäksi päätöksessä olisi annettava arkeologisen 
kulttuuriperinnön merkityksen säilymisen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset. 
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Sisällöltään päätös vastaisi rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamista koskevaa 
päätöstä. Koska päätöksen kohteena oleva arkeologinen kulttuuriperintö ei olisi 
ennestään rauhoitettua, päätöksellä olisi yksilöitävä se, alue, jolla päätöksen tarkoittama 
arkeologinen kulttuuriperintö sijaitsee ja mitä aluetta §§:ssä [5 § tässä aineistossa] 
tarkoitettu rauhoitus koskee. Päätöksen yhteydessä olisi mahdollista antaa sellaisia 
määräyksiä, jotka olisivat tarpeen päätöksessä tarkoitetun arkeologisen 
kulttuuriperinnön merkityksen säilymisen turvaamiseksi. Määräykset kytkeytyisivät 
kyseessä olevan arkeologisen kulttuuriperinnön ominaisuuksiin, merkitykseen ja sen 
alueen ominaispiirteisiin.  
 
Pykälässä tarkoitetut määräykset voisivat koskea myös päätöksessä yksilöitävän alueen 
ulkopuolista aluetta, jos siitä ei aiheutuisi rauhoitettavan arkeologisen kulttuuriperinnön 
merkitykseen nähden huomattavaa haittaa alueen omistajalle tai jollekin muulle 
toimijalle. Kuten rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamisen yhteydessä 
annettavien vastaavien määräysten kohdalla, tällaisten määräysten antaminen ei olisi 
tavanomaista ja se koskisi esimerkiksi tilanteita, joissa päätöksellä rauhoitettavalla 
arkeologisella kulttuuriperinnöllä olisi erityistä kulttuurihistoriallista merkitystä ja tätä 
merkitystä olisi erityisillä määräyksillä turvattava. Toisaalta kyse voisi rauhoitettavan 
arkeologisen kulttuuriperinnön ominaisuuksista, jotka vaatisivat tavanomaisesta 
poikkeavaa huomiota. Määräykset muotoutuisivat kussakin yksittäistapauksessa 
rauhoitettavan arkeologisen kulttuuriperinnön kulttuurihistoriallisen merkityksen 
turvaamisen lähtökohdista. Annettavat määräykset eivät kuitenkaan saisi aiheuttaa 
rauhoitettavan arkeologisen kulttuuriperinnön merkitykseen nähden merkityksellistä 
haittaa alueen omistajalle. 
 
Pykälän 2 momentissa tarkennettaisiin sitä, mitä arkeologisen kulttuuriperinnön 
merkityksen säilymisen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset voisivat koskea. Lisäksi 
momentissa ohjattaisiin Museovirastoa keskustelemaan maanomistajan kanssa siitä, 
minkälaisia määräyksiä päätökseen otettaisiin ja pyrkimään huomioimaan määräysten 
laatimisessa maanomistajan näkemyksiä. Määräykset voisivat koskea rauhoituksen 
sisältöä päätöksessä yksilöidyllä alueella, rauhoituksen kohteen käyttämistä tavalla, 
joka ei vaarantaisi päätöksen tarkoittaman arkeologisen kulttuuriperinnön säilymistä ja 
yhteydenpitoa Museovirastoon taikka alueelliseen vastuumuseoon päätöksessä 
yksilöityyn alueeseen kohdistuvista hankkeista. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, että rauhoitusta koskevaa päätöstä olisi 
noudatettava mahdollisesta valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin 
päättäisi. 
 
Pykälän 4 momentin mukaan rauhoitusta koskeva päätös olisi maksuton. Päätöksessä 
olisi yleensä ensisijaisesti kyse arkeologisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja tähän 
tarkoitukseen tarpeellisten määräysten antamisesta. Näin ollen päätöksen 
maksuttomuus olisi kulttuuripoliittisin perustein tarkoituksenmukaista. 

 

19 §  Vaarantamiskielto 
 

Museovirasto voi kieltää tämän lain §§:n [3 § tässä aineistossa] 4 momentin 1–9 
kohdissa sekä 5 momentin 3 kohdassa tarkoitetun jäännöksen rauhoitusta 
vaarantaviin toimenpiteisiin ryhtymisen (vaarantamiskielto). Vaarantamiskielto on 
määrättävä aina, kun rauhoituksen turvaaminen sitä välttämättä edellyttää. 
Museovirasto voi lisäksi velvoittaa alueen omistajan tai haltijan ryhtymään tarpeellisiin 
suojaamistoimenpiteisiin jäännöksen rauhoituksen turvaamiseksi. 
 
Vaarantamiskielto voidaan antaa, kun arkeologisen kulttuuriperinnön rauhoitusta 
koskeva asia on vireillä. Jos vaarantamiskielto ei riittävällä tavalla turvaa jäännöksen 
säilymistä, Museovirasto voi antaa vaarantamiskieltoa täydentäviä välttämättömiä 
määräyksiä. 
 
Kielto tulee voimaan, kun sitä koskeva päätös on annettu tiedoksi. Kielto on 
voimassa, kunnes rauhoitusta koskeva asia on ratkaistu. 
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Museoviraston on käsiteltävä suojelua koskeva asia kahden vuoden kuluessa 
vaarantamiskiellon antamisesta. 

 
Pykälässä säädettäisiin vaarantamiskiellosta, jolla pyrittäisiin turvaamaan mahdollisesti 
rauhoitettavan jäännöksen arvojen säilyminen rauhoituspäätöksen käsittelyprosessin 
ajan. Vaikka vaarantamiskiellon perusajatuksena on jäännöksen rauhoitusta 
vaarantavista toimista pidättäytyminen rauhoitusta koskevan asian käsittelyn aikana, 
tämän lisäksi Museovirasto voisi velvoittaa maanomistajan tai hankkeesta vastaavan 
ryhtymään kiinteistöllä sijaitsevan arkeologisen kulttuuriperinnön säilymisen kannalta 
aktiivisiin toimenpiteisiin, esimerkiksi suojaamaan arkeologista kulttuuriperintöä sen 
välittömään läheisyyteen sijoittuvan hankkeen vaikutuksilta. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan vaarantamiskieltoa koskevan päätöksen tekisi 
Museovirasto, jonka tulisi viran puolesta ottaa kysymys vaarantamiskiellosta 
ratkaistavakseen. Vaarantamiskielto tulisi määrätä silloin, kun rauhoituksen turvaaminen 
sitä välttämättä edellyttäisi. Vaarantamiskieltoa koskeva päätös voitaisiin tehdä sinä 
aikana, kun rauhoituspäätöstä koskeva asia olisi vireillä. Päätös voitaisiin tehdä 
aikaisintaan sen jälkeen, kun rauhoituspäätöstä koskeva asia olisi tullut vireille.  
 
Pykälän 2 momentin perusteella vaarantamiskiellolla ei tulisi rajoittaa maanomistajan tai 
hankkeesta vastaavan toimintaa enemmän tai asettaa pidemmälle meneviä velvoitteita 
kuin rauhoituksen turvaaminen prosessin ajaksi edellyttäisi. Kiellon ydinsisältönä olisi 
arkeologisen kulttuuriperinnön säilymistä uhkaavan toiminnan kieltäminen, jolla 
varmistettaisiin rauhoituspäätöksen kohteena olevan arkeologisen kulttuuriperinnön 
säilyminen asian käsittelyn ajan. Jos vaarantamiskiellosta johtuvat rajoitukset tai 
velvoitteet asian käsittelyn kuluessa osoittautuisivat riittämättömäksi rauhoituksen 
turvaamisen kannalta, Museovirastolla olisi toimivalta antaa vaarantamiskieltoa 
koskevia täydentäviä määräyksiä, jotka olisivat välttämättömiä rauhoituksen 
turvaamiseksi. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan vaarantamiskielto tulisi voimaan, kun se olisi annettu 
tiedoksi ja se olisi voimassa, kunnes rauhoituspäätöstä koskeva asia olisi käsitelty. 
Päätöksen tiedoksi antamisessa noudatettaisiin hallintolakia, jonka mukaan päätös 
annettaisiin tiedoksi todisteellisena tiedoksiantona. 
 
Pykälän 4 momentin mukaan Museoviraston olisi käsiteltävä rauhoituspäätöstä koskeva 
asia kahden vuoden kuluessa vaarantamiskiellon antamisesta. Määräaika varmistaisi, 
ettei rauhoituspäätöstä koskeva asia olisi vireillä tarpeettoman pitkään. 

 
 

Teema: Arkeologisen kulttuuriperinnön huomioiminen 
 

20 §  Selonotto arkeologisesta kulttuuriperinnöstä 
 

Sen, joka vastaa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetun kaavan 
laatimisesta, tai ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa 
(252/2017) tarkoitetusta hankkeesta, joka edellyttää ympäristövaikutusten arviointia, 
on selvitettävä saattaako hankkeen toimeenpaneminen vaikuttaa arkeologiseen 
kulttuuriperintöön. Selvitystä suunniteltaessa on oltava yhteydessä alueelliseen 
vastuumuseoon selvityksen kohdentamiseksi. 
 
Selvitystarvetta arvioitaessa on huomioitava kaavan tai hankkeen oletetut vaikutukset 
kohdealueella olevaan arkeologiseen kulttuuriperintöön ja sen säilymiseen. 
Selvityksen on oltava oikeassa suhteessa hankkeen ja hankealueen käytön 
oletettuihin vaikutuksiin. 
 



 30  
 

Muinaismuistolain uudistaminen -hanke / OKM 064:00/2020 
Muinaismuistolain uudistaminen: Arkeologian keskustelutilaisuus 15.6.2022 

Kirjallinen aineisto yleistä kommentointia varten ajalla 15.6.-12.8.2022 
 

Muinaismuistolain uudistamista valmistelevan hankkeen sihteeristön laatima aineisto 7.6.2022 
Yhteydenotot ja lisätietoa: muinaismuistolakihanke.okm[at]gov.fi 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee myös muita julkisyhteisöjen tai yksityisten 
toteuttamia maa- tai vesialuetta muuttavia hankkeita, joiden tarkoituksena on 
hyödyttää laajemmin yhdys- tai yhteiskuntaa. Tätä sovelletaan myös samaan 
tarkoitukseen liittyvään, useassa vaiheessa toteutettavaan hankkeiden 
kokonaisuuteen. 

 

Voimassa olevan muinaismuistolain 13 §:n mukaan yleistä työhanketta sekä 
kaavoitusta suunniteltaessa on hyvissä ajoin otettava selko siitä, saattaako 
hankkeen tai kaavoituksen toimeenpaneminen tulla koskemaan kiinteää 
muinaisjäännöstä. Selonottoa koskevalla sääntelyllä on pyritty korostamaan 
suurten yleisten hankkeiden, joiden yhteydessä ryhdytään luonnonoloja 
voimakkaastikin muuttaviin toimenpiteisiin, vastuuta olla selvillä toimintansa 
vaikutuksista kiinteisiin muinaisjäännöksiin.  
 
Pykälän taustalla on vaikuttanut, että lakia säädettäessä tunnistettiin, että 
asutuksen leviäminen, tilojen pirstoutuminen ja teknillisen kehityksen tarjoamat 
mahdollisuudet toteuttaa yhä suurempia luonnon oloja muuttavia hankkeita 
vaikuttivat voimakkaasti kiinteiden muinaisjäännösten säilymiseen. Kiinteiden 
muinaisjäännösten käsittelyn edellytykseksi katsottiin jo tuolloin 
muinaismuistolain nojalla annettava lupa, jonka käsittelyn yhteydessä 
arvioidaan, aiheuttaako kiinteä muinaisjäännös merkitykseensä nähden 
kohtuutonta haittaa. Lisäksi muinaismuistolakia valmisteltaessa on katsottu, 
että selon ottamisella voitaisiin välttyä niiltä hankaluuksilta, joita muutoin 
saattaisi aiheutua sen johdosta, että jo käynnissä olevat työt ehkä jouduttaisiin 
joltakin osin keskeyttämään käsiteltäessä muinaisjäännökseen koskevaa 
kysymystä.  
 
Ympäristön käyttöä koskevassa lainsäädännössä on viime vuosikymmenten 
aikana säädetty erilaisista selvitysvelvollisuuksista. Laeissa tarkoitetut 
selvitysvelvollisuudet kohdistuvat mm. kulttuuriin tai kulttuuriperintöön 
aiheutuviin vaikutuksiin. Tämä on kuitenkin jättänyt jossain määrin epäselväksi, 
mitä mainituilla selvitysvelvollisuuksilla tarkoitetaan arkeologisen 
kulttuuriperinnön näkökulmasta. Tätä koskeva erityissääntely on sisältynyt 
muinaismuistolain 13 §:ään, jolla on katsottu olevan ohjausvaikutusta 
vaikutustenarvioinnissa.  
 
Edellän kuvatun johdosta olisi edelleen tarpeen säätää erikseen rauhoitettujen 
jäännösten huomioinnista erilaisten hankkeiden vaikutustenarvioinnin 
yhteydessä ja sitä kautta ohjata vaikutustenarviointiin perustuvaa 
toteuttamisvaihtoehtojen arviointia arkeologisen kulttuuriperinnön 
näkökulmasta. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta olisi myös edelleen 
tarvetta ohjata hankkeiden varhaisen vaiheen suunnittelua, eli sitä, minkälaisia 
selvityksiä olisi tarpeen hankkia. 
 
Pykälän 1 momentti rakentuisi sen varaan, että kaavoituksen tai 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn piirissä olevien hankkeiden vaatimat 
selvitykset toteutettaisiin mainittujen lakien selvitysvelvollisuutta koskevan 
sääntelyn puitteissa. Momentti kuitenkin selkeyttäisi maankäyttö- ja 
rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettujen selvitysten sekä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä koskevan lain 14 § – 24 §:ssä tarkoitetun 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä laadittavien selvitysten 
sisältöä arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta. Momentin mukainen 
selon ottaminen myös parantaisi vaikutustenarvioinnin yhteydessä tehtävien 
selvitysten hyödynnettävyyttä arkeologista kulttuuriperintöä koskettavissa 
hankkeissa. Selvitysten laatu kytkeytyisi arkeologisten kenttätöiden 
vähimmäisvaatimuksiin, joilla varmistettaisiin se, että erilaisia hankkeita varten 
tuotettu tieto olisi arkeologisen kulttuuriperinnön lain soveltamisen 
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näkökulmasta riittävää. Momentin tarkoittama selon ottaminen tehtäisiin siinä 
järjestyksessä, kuin mainituissa laeissa vaikutustenarvioinnista säädetään.  
 
Mainitussa momentissa säädettäisiin myös siitä, että selvityksen 
tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi jo vaikutustenarviointeja 
suunniteltaessa tulisi olla yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon, joka 
museolain mukaan toimii alueellisena asiantuntijana arkeologiseen 
kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä ja osallistuu viranomaisneuvotteluihin 
alueidenkäytön suunnitteluun liittyvissä prosesseissa. Alueellinen vastuumuseo 
arvioisi viranomais- ja asiantuntijanäkökulmasta olennaisia selvitys- ja 
säilytystarpeita, jotka olisi syytä huomioida, kun hankkeen 
vaikutustenarvioinnin kohdentamista harkittaisiin. Lainsäädännöllä olisi syytä 
varmistaa, että erilaisten vaikutustenarviointien käsittelyn kaikissa vaiheissa 
alueellisen vastuumuseon osallistuminen arviointiprosessiin olisi turvattu.  
 
Se, joka vastaisi kaavoituksesta taikka hankkeesta, olisi viime kädessä 
vastuussa selon ottamisesta. Suhteessa muinaismuistolakiin tarkempi muotoilu 
olisi tarpeen, koska nykyään erilaisia hankkeita toteuttavat sekä julkiset että 
yksityiset toimijat. Tästä esimerkkinä ovat mm. sähköverkkojen 
uudistamishankkeet, joita toteutetaan myös yksityisin varoin, eikä pelkästään 
valtion tai kuntien omistamien yhtiöiden toimesta. Lisäksi on mahdollista, että 
julkisiakin infrastruktuurihankkeita toteutetaan hyödyntämällä julkisen tahon 
kokonaan tai osin omistamaa yhtiötä. Momentin muotoilulla pyrittäisiin 
välttämään epäselvyyksiä sen suhteen, kenellä vastuu selon ottamisesta olisi.  
 
Pykälän 2 momentissa selvennettäisiin, mitä selvitystarvetta arvioitaessa olisi 
huomioitava. Momentti koskisi niin alueellista vastuumuseota kuin hankkeesta 
tai kaavoituksesta vastaavaa ja ohjaisi vastuumuseon ja hankkeesta vastaavan 
vuorovaikutusta vaikutustenarvioinnin kohdentamisessa. Selvitystarve kattaisi 
kaavan tai hankkeen oletetut vaikutukset kohdealueella olevaan arkeologisen 
kulttuuriperintöön ja sen säilymiseen. Selvityksen olisi oltava oikeassa 
suhteessa hankkeen oletettuihin vaikutuksiin ja siihen alueeseen, millä 
hankkeen vaikutukset ilmenisivät. Selvitystarpeen arviointi tehtäisiin 
yhteistyössä alueellisen vastuumuseon ja hankkeesta tai kaavasta vastaavan 
välillä. Se voitaisiin tehdä esimerkiksi lausuntopyynnöllä tai erillisellä 
keskustelulla.  
 
Mainitussa momentissa tarkoitettu selvitystarpeen arviointi ei tarkoittaisi, että 
jokaisen hankkeen tai kaavan yhteydessä tehtäisiin samat selvitykset, vaan 
selvitystarve aina suhteutettaisiin hankkeen tai kaavan tarkoittamaan 
alueeseen, sen ominaispiirteisiin, hankkeen tai kaavan vaikutuksiin sekä 
suunnittelun tarkkuustasoon. Näin ollen, esimerkiksi maakuntakaavan 
yhteydessä, jossa ratkaistaisiin tarkka junaradan alueellinen sijoittuminen, 
selvitystarve ratasuunnittelun yhteydessä olisi tarkempi kuin esimerkiksi silloin, 
kun maakuntakaavalla ohjattaisiin strategisesti maakunnan alueidenkäytön 
suunnittelun yleisperiaatteita. Selvitystarve olisi suurempi myös silloin, kun 
valmisteltaisiin yleiskaavaa, jonka nojalla olisi tarkoitus myöntää rakennuslupia, 
kuin valmisteltaessa kunnan alueen strategisen maankäytön suunnitelmaa 
yleiskaavatasolla. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, että selon ottaminen arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä ja yhteydenpito alueelliseen vastuumuseoon koskisi myös 
sellaisia julkisyhteisöjen tai yksityisten toteuttamia muita maa- tai vesialuetta 
muuttavia hankkeita, joiden tarkoituksena olisi hyödyttää yksittäistä hanketta 
laajemmin yhdys- tai yhteiskuntaa. Momentin mukaisilla hankkeilla 
tarkoitettaisiin esimerkiksi sähkömarkkinalaissa tarkoitetun verkonhaltijan 
toteuttamaa jakeluverkon rakentamista tai vesihuoltolaitoksen toimesta 
toteutettavaa vesi- ja viemärijohtojen rakentamista. Momentin tarkoittamat 
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hankkeet olisivat luonteeltaan sellaisia, joilla voisi olla alueellisesti laajat 
vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön ja niiden taustalla olisi 
yhdyskunnan tai yhteiskunnan toimivuuteen liittyvä tarve. Myös yksittäisen 
rakennuksen, kuten jätevedenpuhdistamon, rakentaminen, voisi kuulua 
momentin soveltamisalan piiriin, kunhan hankkeen taustalla olisi yhdys- tai 
yhteiskunnan hyödyttämiseen liittyvä tarve. Momenttia sovellettaessa 
merkitystä ei olisi sillä, vertautuisiko hanke vaikutuksiltaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn piiriin kuuluviin hankkeisiin, vaan kyse 
voisi olla arviointimenettelyn ulkopuolelle jäävistäkin hankkeista.  
 
Tietyt hanketyypit, jotka ensisijaisesti hyödyttävät yksittäistä kiinteistöä, jäisivät 
momentin soveltamisalan ulkopuolelle. Esimerkiksi yksityisteihin ei momenttia 
sovellettaisi, vaan niiden osalta relevantti arkeologista kulttuuriperintöä koskeva 
sääntely sisältyisi ko. lakiin. Joissakin momentin piiriin kuuluvissa hankkeissa, 
kuten maanteiden ja rautateiden rakentamisessa, selonotto yleensä järjestyisi 
kaavoituksen tai ympäristövaikutusten arvioinnin kautta. Momentin 
soveltamisen näkökulmasta esimerkiksi sähköverkon rakentaminen useassa 
osassa tai usean alihankkijan toimesta ei poistaisi selonoton tarvetta kunkin 
osan kohdalla. Näin ollen hankkeena pidettäisiin pykälää sovellettaessa myös 
samaan tarkoitukseen liittyvää, useassa vaiheessa toteutettavaa hankkeiden 
kokonaisuutta. 
 
Momentin tarkoittamia hankkeita on alun perin toteutettu julkisyhteisöjen 
toimesta, mutta nykyään ne voidaan toteuttaa myös yksityisten toimesta. 
Momentissa tarkoitettuja hankkeita on pidetty muinaismuistolain 13 §:n 
soveltamiskäytännössä yleisinä työhankkeina. 

 

21 §  Arkeologinen inventointi selonoton yhteydessä 
 
Arkeologista kulttuuriperintöä koskeva §§:n [20 § tässä aineistossa] mukainen 
selonotto voidaan tehdä järjestelmällisin, tieteellisin menetelmin toteutetulla 
arkeologisella inventoinnilla. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun arkeologisen inventoinnin yhteydessä voidaan 
käyttää kajoavia tutkimusmenetelmiä inventoinnin yhteydessä löytyvillä rauhoitetuilla 
jäännöksillä sen verran kuin on välttämätöntä niitä koskevien §§:n [27 § tässä 
aineistossa] mukaisten tietojen saamiseksi sekä muiden, inventoinnin tavoitteiden 
kannalta välttämättömien tietojen saamiseksi. Momentin mukaisen inventoinnin 
yhteydessä löytyneet muinaisesineet kuuluvat valtiolle, eikä niistä suoriteta §§:n [50 § 
tässä aineistossa] mukaista löytöpalkkiota. 
 
Pykälän 1 momentin mukaisen inventoinnin tekijän tulee ennen inventointia olla 
yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon inventoinnin tavoitteiden ja tarpeiden 
tarkentamiseksi. Inventoinnin tekijän tulee viipymättä inventoinnin jälkeen toimittaa 
raportti inventoinnin tuloksista alueelliselle vastuumuseolle tarkastettavaksi, joka 
toimittaa raportin edelleen Museovirastolle. 
 

Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- erilaisten hankkeiden tarvitsemat arkeologiset selvitykset tehdään nykyään 
arkeologisia kenttätöitä tekevien konsulttien toimesta 
- on tarpeen huomioida, että nämä konsultit tekevät osan perinteisesti viranomaisten 
vastuulle kuuluvista toimenpiteistä, joten heidän toimintaansa on tarkasteltava myös 
tästä näkökulmasta 
- laissa määritellyn arkeologisen inventoinnin voisi tehdä silloin, kun kyse olisi §§:ssä 
[20 § tässä aineistossa] tarkoitetun selonoton piirissä olevasta hankkeesta. Selonoton 
laajuuden tarpeen arviointiin osallistuu ko. pykälän mukaan alueellinen vastuumuseo. 
Myös inventoinnin tekijän tulisi pykälän mukaan ottaa yhteyttä alueelliseen 
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vastuumuseoon inventoinnin tavoitteiden ja tarpeiden tarkentamiseksi ennen 
inventointiin ryhtymistä 
- pykälässä tarkoitetun inventoinnin yhteydessä voitaisiin käyttää kajoavia menetelmiä 
§§:n [27 § tässä aineistossa] tarkoittamien tietojen hankkimiseksi silloin, kun 
inventoinnissa tavataan ennestään tuntematon rauhoitettu jäännös. Näihin 
toimenpiteisiin ei siten tarvittaisi tutkimuslupaa. Vähimmäisvaatimukset varmistaisivat, 
että inventoinnin yhteydessä hankittava tieto jäännöksestä vastaisi niitä 
oikeusturvavaatimuksia, joita rauhoitettuja jäännöksiä koskevalle tiedolle on asetettava. 
- inventoinnin yhteydessä ei voitaisi tehdä kajoavia tutkimuksia tunnetuilla rauhoitetuilla 
jäännöksillä perustietojen päivittämiseksi, vaan tätä tarkoitusta varten olisi haettava 
erikseen tutkimuslupaa 
- inventoinnin suorittajan tulisi toimittaa alueelliselle vastuumuseolle arvioitavaksi 
vähimmäisvaatimusten edellyttämä tutkimusraportti, josta inventoinnin tulokset ja sen 
yhteydessä löydettyjen rauhoitettujen jäännösten perus- ja täydentävät tiedot ilmenevät 
- vastuumuseo toimittaa raportin tarkastuksen jälkeen Museovirastolle. Raportti 
tarvitaan Museovirastossa, koska sille on tarvetta jäännöksen laajuuden vahvistamisen 
yhteydessä; kajoamis-, tutkimus- sekä hoito- ja käyttölupien käsittelyssä; arkeologisen 
kulttuuriperinnön rauhoittamista koskevan esityksen käsittelyssä; sekä tietovarannon 
tietojen ylläpitämisessä. Raportilla on merkitys jäännösten rauhoituksen valvonnassa. 

 

22 §  Ilmoittaminen rauhoitetusta jäännöksestä 
 

Sen, joka olettaa löytäneensä ennestään tuntemattoman rauhoitetun jäännöksen, on 
ilmoitettava jäännöksen tarkasta paikasta ja jäännökseen liittyvistä muista 
havainnoista viipymättä alueelliselle vastuumuseolle tai Museovirastolle. 

  
Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- Ilmoituksen tarkoituksena olisi saattaa löytynyt jäännös viranomaisen tietoon. 
Viranomainen voisi tarvittaessa asiaan perehdyttyään ohjeistaa ilmoittajaa ennestään 
tuntemattomalla jäännöksellä toimimisesta. 
- Museovirastolla on sähköinen järjestelmä, jota voisi hyödyntää ilmoituksen 
tekemisessä ja jossa ilmoitus näkyisi sekä vastuumuseoille että Museovirastolle. 
- sääntelyllä olisi yhteys rauhoitettuja hylkyjä koskevaan §§:ään (7 § tässä aineistossa), 
jonka 3 momentissa säädettäisiin siitä, että rauhoitetun aluksen hylyn tai sen osan 
löytäjän on ilmoitettava hylystä tai sen osasta Museovirastolle. (Sen, joka löytää tässä 
pykälässä tarkoitetun aluksen hylyn tai sen osan, on ilmoitettava hylystä tai sen osasta 
§§:n [22 § tässä aineistossa] mukaisesti Museovirastolle.) 

 

23 §  Keskeyttämisvelvollisuus 
 

Jos maata kaivettaessa tai muuta vastaavaa työtä suoritettaessa tavataan sellainen 
jäännös, jonka voidaan olettaa olevan tämän lain nojalla rauhoitettu, on työt 
välittömästi keskeytettävä ja otettava yhteyttä alueelliseen vastuumuseoon tai 
Museovirastoon. 

 
Mikäli kyseessä on rauhoitettu jäännös ja töiden jatkaminen edellyttää toimia, jotka 
voivat vaikuttaa jäännökseen, on niiden toteuttamiseen haettava kajoamislupaa. 
 

Hallituksen esitystekstin sisältöä:  
- pykälässä säädettäisiin siitä, miten toimittaisiin, jos maastossa tai vesistössä tehtävien 
kaivu- tai muiden töiden yhteydessä löydettäisiin ennestään tuntematon rauhoitettu 
jäännös tai sellaiseksi arvioitu jäännös.  
- vastaisi muinaismuistolain 14 §:ää, mutta olisi tarkempi ja ohjeistaisi olemaan 
yhteydessä ensisijaisesti Museoviraston sijasta vastuumuseoon. 
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Teema: arkeologisen kenttätöiden vähimmäisvaatimukset 
 
- huom: työryhmän työ on vielä muun muassa 24 § ja 25 § asetuksenantovaltuuden näkökulman tarkastelun 
osalta kesken 

 

24 §  Vähimmäisvaatimukset 
 

Tämän lain §§:ssä [21 § tässä aineistossa] tarkoitetuissa arkeologisissa 
inventoinneissa sekä tämän lain luvanvaraisissa tutkimus-, hoito- ja käyttöhankkeissa 
sekä Museoviraston ja alueellisten vastuumuseoiden tämän lain mukaisissa 
arkeologisissa kenttätöissä noudatetaan vähimmäisvaatimuksia. 
Vähimmäisvaatimukset annetaan jäännöksiä koskevan tiedon laadun ja 
yhdenmukaisuuden sekä rauhoitettujen jäännösten asianmukaisen käsittelyn 
varmistamiseksi. 
 
Vähimmäisvaatimuksilla turvataan asianmukaisten tutkimusmenetelmien käyttö, 
riittävän tiedon tallentuminen rauhoitetusta jäännöksestä ja sitä koskevasta 
arkeologisesta tutkimustoiminnasta sekä tutkimuksen tulosten raportointi.  

 
Pykälässä säädettäisiin arkeologisten kenttätöiden vähimmäisvaatimuksista. 
Vähimmäisvaatimuksia koskeva sääntely olisi uutta.  
 
Muinaismuistolaki on rakentunut siitä lähtökohdasta, että Museovirasto on suorittanut 
kiinteiden muinaisjäännösten tutkimiseen alueidenkäytön yhteydessä tarpeelliset 
arkeologiset kenttätyöt. Sittemmin pääosan arkeologisista kenttätöistä ovat tehneet 
yksityiset arkeologiset konsultit. Kenttätöiden toimijakentän painotuksen muutoksen 
johdosta Museovirasto on laatinut yhteistyössä arkeologian alan toimijoiden kanssa 
Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet, jotka otettiin käyttöön vuonna 2013. 
Ohjeissa on pyritty määrittelemään, miten ja missä laajuudessa arkeologista 
kulttuuriperintöä koskeva tieto hankitaan, mitä tästä tiedosta tallennetaan ja millä 
keinoin, sekä miten tallennettu tieto välitetään tai saatetaan muiden käytettäväksi.  
Ohjeissa on pyritty määrittelemään se laadullinen vähimmäistaso, jota arkeologisilta 
kenttätöiltä näiden suhteen odotetaan. 
 
Arkeologista kulttuuriperintöä koskeva tieto on tärkeää ensinnäkin sen oikeudellisten 
vaikutusten käsittelemiksi, esimerkiksi maanomistajan tai hanketoimijan näkökulmasta. 
Toiseksi tieto on tärkeää itsessään, koska se kertoo ihmisen ja yhteisön toiminnasta 
menneisyydessä. Lisäksi arkeologisesta kulttuuriperinnöstä kajoavin menetelmin 
hankittu tieto tulee paikallaan olleen jäännöksen sijaan tallennettavaksi. Tutkimuksella 
tuotettu tieto jää siis todistuskappaleeksi poistetusta jäännöksestä jäännöksen fyysisen 
olemassaolon sijaan. 
 
Museoviraston laatimat laatuohjeet ovat oikeudelliselta luonteeltaan suositus, jota eri 
toimijat noudattavat käytännössä eri tavalla. Ohjeen oikeudellisen sitomattomuuden 
vuoksi arkeologisen tutkimuksen tuottaman tiedon laadussa ja yhdenmukaisuudessa on 
ollut ongelmia.  
 
Pykälässä tarkoitetut vähimmäisvaatimukset pohjautuisivat Suomen arkeologisten 
kenttätöiden laatuvaatimuksiin, ja niistä annettaisiin opetus- ja kulttuuriministeriön 
asetus. Sääntely kohdistuisi niihin asioihin, joilla olisi merkitystä jäännösten käsittelyssä 
tämän lain ja kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla. Arkeologiset kenttätyöt 
ovat osa laajempaa arkeologisen tutkimuksen kokonaisuutta ja tiedon kartuttamista. 
Kenttätöillä tarkoitetaan maastossa tehtävää arkeologista havainnointia ja tutkimusta. 
Kenttätöihin kuuluvat kajoamattomat (esim. inventointi, mittausdokumentointi ja 
geofysikaaliset menetelmät) ja kajoavat tutkimusmenetelmät (esim. koekaivaukset, 
kaivaukset ja valvonnat), ja niillä on merkittävä rooli arkeologisen tutkimuksen primäärin 
lähdemateriaalin hankinnassa. Käsityksemme menneisyydestä perustuu mm. 
kenttätöissä tehtyihin arkeologisiin havaintoihin ja esinelöytöihin. Tieteellisesti 
mahdollisimman luotettavien johtopäätösten tekeminen edellyttää arkeologisen 
tutkimuksen jokaisen vaiheen tieteellisesti riittävän tarkkaa suorittamista. 
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Pykälän ensimmäisen momentin nojalla vähimmäisvaatimuksia olisi noudatettava 
§§:ssä [21 § tässä aineistossa] tarkoitetuissa arkeologisissa inventoinneissa, tämän lain 
perusteella luvanvaraisissa tutkimus-, hoito- ja käyttöhankkeissa sekä Museoviraston ja 
alueellisten vastuumuseoiden suorittamissa arkeologisissa kenttätöissä. 
Vähimmäisvaatimukset koskisivat siis sellaista arkeologista tarkastus- ja 
tutkimustoimintaa, jota harjoitetaan ammattimaisesti ja jonka tarkoituksena on tuottaa 
tietoa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä viranomaistoimintaa tai alueidenkäyttöä varten. 
Lisäksi vähimmäisvaatimukset soveltuisivat tutkimus- tai hoito- ja käyttöluvan nojalla 
tapahtuvaan toimintaan. 
 
Koskiessaan kaikkia vähimmäisvaatimukset yhdenmukaistaisivat rauhoitettuja 
jäännöksiä koskevan tiedon keräämistä ja selkeyttäisivät eri toimijoiden velvollisuuksia 
tarkastettaessa tai tutkittaessa arkeologista kulttuuriperintöä. Jäännöksiä koskevan 
tiedon tuottamista ja sen tuloksia voitaisiin arvioida vähimmäisvaatimusten puitteissa 
niin viranomaistoiminnassa kuin muutenkin, mikä tekisi jäännöksiä koskevan tiedon 
arvioinnin ja käsittelyn aikaisempaa läpinäkyvämmäksi. Vähimmäisvaatimusten sääntely 
tasapuolistaisi arkeologisia kenttätöitä tarjoavien toimijoiden välistä kilpailua 
parantamalla tarjousten vertailukelpoisuutta. Myös kenttätöiden tilaajat voisivat perustaa 
tarjouspyyntönsä vähimmäisvaatimuksiin. 
 
Vähimmäisvaatimuksilla varmistettaisiin jäännöksiä koskevan tiedon laatu ja 
yhdenmukaisuus. Vähimmäisvaatimusten lähtökohtana olisi varmistaa tiedon 
kertyminen rauhoitetuista jäännöksistä tavalla, joka mahdollistaisi jäännösten 
hallinnollisen käsittelyn oikeusturvavaatimukset turvaavalla tavalla (riittävä selvitys 
jäännöksestä).  
 
Toisessa momentissa säädettäisiin, että vähimmäisvaatimusten tavoitteena olisi turvata 
asianmukaisten tutkimusmenetelmien käyttö, riittävän tiedon tallentuminen rauhoitetusta 
jäännöksestä ja sitä koskevasta arkeologisesta tutkimustoiminnasta sekä tutkimuksen 
tulosten raportointi. Vähimmäisvaatimuksilla turvattaisiin rauhoitettujen jäännösten 
käsittely arkeologisessa tutkimuksessa hyväksyttävällä tavalla. Lisäksi turvattaisiin 
riittävän tiedon kerääminen jäännöksistä tutkimuksissa sekä eräiden jäännösten (kuten 
hautaukset) käsitteleminen eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Vallettan sopimus 
(Eurooppalainen yleissopimus arkeologisen perinnön suojelusta 16.1.1992, Euroopan 
neuvosto; SopS 26/1995) edellyttää, että sopimusosapuoli ryhtyy toimenpiteisiin 
varmistaakseen, että kenttätöiden jälkeen tutkimustuloksista laaditaan julkaisukelpoinen 
tieteellinen tutkimusraportti. Momentissa huomioitaisiin tämä vaatimus. 

 

25 §  Vähimmäisvaatimusten sisältö 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan antaa vähimmäisvaatimusten 
täsmentämiseksi tarkempia säännöksiä: 

 
1) rauhoitetun jäännöksen tutkimisen sekä hoidon ja käytön periaatteista; 

 
2) tutkimussuunnitelman tarpeesta ja laatimisesta; 

 
3) rauhoitetun jäännöksen maastossa tarkistamisesta, inventoinnista, 

kaivaustutkimusten tekemisestä sekä jäännöksen hoidon ja käytön 
toteuttamisesta; 
 

4) rauhoitetun jäännöksen merkittävyyteen vaikuttavien ominaisuuksien 
havainnoinnista; 

 
5) jäännöksen maastossa tarkistamisen, inventoinnin, kaivaustutkimuksen sekä 

hoidon ja käytön raportoinnista; 
 

6) rauhoitetun jäännöksen laajuuden, iän ja luonteen määrittelystä; 
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7) jäännöksen maastossa tarkistamisen, inventoinnin, kaivaustutkimuksen sekä 

hoito- ja käyttöhankkeen vastuuhenkilön pätevyydestä suhteessa hankkeen 
laatuun ja laajuuteen; 

 
8) jäännöksen maastossa tarkistamisen, inventoinnin, kaivaustutkimuksen sekä 

hoidon ja käytön yhteydessä tehtyjen löytöjen, otettujen näytteiden, mittadatan 
ja muun dokumentaation käsittelystä ja valinnasta; 

 
9) muista tiedon laatuun, yhdenmukaisuuteen ja rauhoitettujen jäännösten 

asianmukaiseen käsittelyn varmistamisen kannalta tarpeellisista seikoista 
rauhoitettujen jäännösten maastossa tarkistamisessa, inventoinnissa, 
kaivaustutkimuksessa sekä hoitamisessa ja käytössä. 
 

Ensimmäisessä kohdassa periaatteilla tarkoitettaisiin sitä, että jäännös ensi sijassa 
säilyisi paikallaan. Jos jouduttaisiin tekemään tutkimuksen, hoidon ja käytön 
näkökulmasta ratkaisuja, joiden johdosta säilyminen vaarantuu tai jäännös vaurioituu, 
näiden ratkaisujen tulisi olla mahdollisimman vähän jäännökseen vaikuttavia ja tehdyt 
toimenpiteet ja niiden vaikutukset dokumentoidaan. Tutkimusta, hoitoa ja käyttöä 
koskevien toimenpiteiden tulee kunnioittaa sekä kulttuuriperintöä että siihen liittyviä 
yhteisöllisiä merkityksiä, esimerkiksi jäännöksestä tavattuja vainajia tulisi käsitellä 
asianmukaisesti. Tehtäessä tutkimusta noudatettaisiin tieteenalan tutkimuksen 
periaatteita. 
 
Toisessa kohdassa tutkimussuunnitelman tarpeella ja laatimisella tarkoitettaisiin sitä, 
että tutkimuksesta tulisi olla asianmukainen suunnitelma, jossa ilmaistaisiin tutkimuksen 
tavoitteet, sen toteuttamiseen liittyvät menetelmät ja muut tutkimuksen arvioinnin 
kannalta olennaiset asiat, kuten tutkittavan jäännöksen tiedot, sen hankkeen tiedot, 
minkä yhteydessä tutkimus on tarkoitus tehdä; tutkimuksen toteuttamisen menettelyt 
(esim. tutkimusmenetelmät, dokumentointi, analyysit, jne.); jälkitöitä ja raportointia 
koskevat tiedot; sekä viestintä- ja julkaisusuunnitelma.  
 
Kolmannessa kohdassa rauhoitetun jäännöksen maastossa tarkistamisesta, 
inventoinnista, kaivaustutkimusten tekemisestä sekä jäännöksen hoidon ja käytön 
toteuttamisesta täsmennettäisiin, mitä rauhoitettuihin jäännöksiin kohdistuvissa 
hankkeissa tulisi vähintään tehdä. Tutkimuksen ja hoidon osalta kyse olisi esimerkiksi 
asianmukaisten ja ajantasaisten menetelmien käytöstä. Käytön osalta kiinnitettäisiin 
huomiota jäännöksen asianmukaiseen suojaamiseen käytön vaikutuksilta ja niiden 
ennaltaehkäisyyn. Jäännökseen kohdistuvat tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä käyttö 
voivat vaurioittaa jäännös, jolloin kyse olisi myös tällaisten vaurioiden korjaamisesta 
jälkikäteen. 
 
Neljännessä kohdassa rauhoitetun jäännöksen merkittävyyteen vaikuttavien 
ominaisuuksien havainnoinnista tarkoitettaisiin niitä jäännöksen ominaisuuksia ja 
seikkoja, joilla olisi merkitystä arvioitaessa jäännöksen merkitystä esimerkiksi 
kajoamislupaa koskevan asian käsittelyn yhteydessä. Tällaisia ominaisuuksia olisivat 
esimerkiksi jäännöksen todistusvoimaisuus, harvinaisuus, edustavuus, säilyneisyys, 
tutkimuksellinen arvo ja monimuotoisuus. Nämä merkittävyyttä kuvaavat kriteerit 
määriteltäisiin tarkemmin niin, että pyrittäisiin turvaamaan yhdenmukaisen 
merkittävyyttä kuvaavan tiedon kertyminen jäännöksistä. 
 
Viidennessä kohdassa jäännöksen maastossa tarkistamisen, inventoinnin, 
kaivaustutkimuksen sekä hoidon ja käytön raportoinnilla tarkoitettaisiin niitä seikkoja, 
joita jäännöksen ominaisuuksista, tutkimuksen tuloksista ja niistä tehdyistä 
johtopäätöksistä ilmaistaisiin. Tässä yhteydessä huomioitaisiin myös Vallettan 
sopimuksen edellyttämät asiat arkeologisen tutkimuksen raportoinnin osalta. Kohdassa 
keskityttäisiin raportin tietosisällön, laadun sekä yhdenmukaisuuden kannalta olennaisiin 
kriteereihin. Raportti toimii evidenssinä jäännöksen olemassaolosta ja siellä havaituista 
seikoista ja muista asioista. Raportti ei olisi ainoastaan selvitys jäännöksen arkeologisen 
tutkimuksen tuloksista, vaan sillä olisi myös merkitystä jäännösten hallinnolliselle 
käsittelylle sekä muiden jäännöksiä koskevien oikeudellisten kysymysten 
ratkaisemiselle. 



 37  
 

Muinaismuistolain uudistaminen -hanke / OKM 064:00/2020 
Muinaismuistolain uudistaminen: Arkeologian keskustelutilaisuus 15.6.2022 

Kirjallinen aineisto yleistä kommentointia varten ajalla 15.6.-12.8.2022 
 

Muinaismuistolain uudistamista valmistelevan hankkeen sihteeristön laatima aineisto 7.6.2022 
Yhteydenotot ja lisätietoa: muinaismuistolakihanke.okm[at]gov.fi 

 
Kuudennessa kohdassa rauhoitetun jäännöksen laajuuden määrittelyllä tarkoitettaisiin 
sen vähimmäismenettelyn kuvaamista, miten jäännöksen laajuus tulisi selvittää ja 
todeta. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi havainnoimalla silmin, käyttämällä 
maaperäkairaa tai tekemällä lapiolla koepistoja. Tarkemmassa määrittelyssä 
edellytettäisiin esimerkiksi systemaattisten koetutkimusmenetelmien käyttöä, joihin 
kuuluisi sekä kajoavia että kajoamattomia menetelmiä. Laajuuden määrittely perustuisi 
§§:ään [5 § tässä aineistossa]. Iän määrittelyllä tarkoitettaisiin, mihin tekijöihin ja 
havaintoihin §§:ssä [4 § tässä aineistossa] tarkoitettu perusteltu olettamus jäännöksen 
iästä voitaisiin pohjata. Kyse olisi jäännöstä ja sen rakenteita koskevan arkeologisen 
tietämyksen lisäksi esimerkiksi erilaisten historiallisten lähteiden ja muun tiedon 
käyttämisestä. Luonteen määrittelyllä tarkoitettaisiin, mistä §§:ssä [3 § tässä 
aineistossa] tarkoitetusta arkeologisen kulttuuriperinnön jäännöksestä olisi kyse. Luonne 
määriteltäisiin ensisijaisesti arkeologisen tietämyksen pohjalta. 
 
Seitsemännessä kohdassa jäännöksen maastossa tarkistamisen, inventoinnin, 
kaivaustutkimuksen sekä hoito- ja käyttöhankkeen vastuuhenkilön pätevyydellä 
suhteessa hankkeen laatuun ja laajuuteen tarkoitettaisiin, että rauhoitettuihin 
jäännöksiin kohdistuvat toimenpiteet tulisi suunnitella ja tehdä huolella siten, ettei 
jäännös tarpeettomasti vaurioidu tai vahingoitu toimenpiteissä. Tämä tarkoittaisi 
esimerkiksi sitä, että arkeologisista kenttätöistä vastaavalla johtajalla olisi arkeologin 
koulutus ja riittävästi kokemusta kenttätyöhankkeista. Muun tutkimushenkilökunnan 
kokoonpano ja osaaminen määräytyisivät hankkeen ja sen tavoitteiden mukaan. 
 
Kahdeksannessa kohdassa jäännöksen maastossa tarkistamisen, inventoinnin, 
kaivaustutkimuksen sekä hoidon ja käytön yhteydessä tehtyjen löytöjen, otettujen 
näytteiden, mittadatan ja muun dokumentaation käsittelyllä ja valinnalla tarkoitettaisiin 
kajoavissa ja muissa tutkimuksissa saatujen esineiden ja tiedon valitsemista ja 
tallentamista kokoelmien kartuttamisen ja muiden tiedon tallentamisen menettelyjen 
mukaisesti. Menettelyillä turvattaisiin löytöjen ja riittävän tiedon säilyminen 
pitkäkestoisesti. 
 
Yhdeksännessä kohdassa muilla tiedon laatuun, yhdenmukaisuuteen ja rauhoitettujen 
jäännösten asianmukaiseen käsittelyn varmistamisen kannalta tarpeellisilla seikoilla 
rauhoitettujen jäännösten maastossa tarkistamisessa, inventoinnissa, 
kaivaustutkimuksessa sekä hoitamisessa ja käytössä tarkoitettaisiin muita 1–8 kohtiin 
verrattavia arkeologisten kenttätöiden toteuttamisen laatuun liittyviä teknisluonteisia 
vaatimuksia.  

 
 
 

Teema: arkeologisen kulttuuriperinnön tietovaranto ja tiedosta 
ilmoittaminen  
 

26 §  Arkeologisen kulttuuriperinnön tietovaranto 
 

Arkeologista kulttuuriperintöä koskevan tiedon välittämiseksi Museovirasto ylläpitää 
arkeologisen kulttuuriperinnön tietovarantoa Manner-Suomen arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä.  
 
Museovirasto vastaa arkeologisen kulttuuriperinnön tietovarannon kehittämisestä, 
teknisestä ylläpidosta ja tietovarannon käyttöoikeuksien antamisesta. Museovirasto ja 
alueelliset vastuumuseot vastaavat arkeologista kulttuuriperintöä koskevien tietojen 
tallettamisesta tietovarantoon sekä niiden ylläpitämisestä. 
 
Museovirasto voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tietovarannosta tietoja 
Rajavartiolaitokselle, poliisille, maanmittauslaitokselle, aluehallintovirastolle, 
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Metsähallitukselle ja Väylävirastolle sekä alueellisille vastuumuseoille siinä määrin, 
kuin niiden tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi on tarpeen. 

 
Tietovaranto olisi keskeinen väline arkeologista kulttuuriperintöä ja erityisesti 
rauhoitettuja jäännöksiä koskevan tiedon välittämisessä jokaiselle. Nykyään pyritään 
siihen, että viranomaisen tuottamat tiedot säilytettäisiin ja jaettaisiin sähköisin keinoin, 
minkä vuoksi arkeologista kulttuuriperintöä koskeva tieto pyrittäisiin jakamaan jokaiselle 
avoimen sähköisen järjestelmän kautta.  
 
Tieto jäännöksistä karttuisi monilla tavoilla ja tarkentuisi sitä mukaa, kun jäännöksiä 
koskevia tutkimuksia tehtäisiin esimerkiksi maankäyttöhankkeiden, viranomaistoiminnan 
tai tieteellisen tutkimustoiminnan yhteydessä tehdyissä tarkastuksissa ja tutkimuksissa. 
Tutkimusten perusteella saatu tieto ei olisi yleensä täydellistä, vaan kyse olisi 
rauhoitettujen jäännösten ominaisuuksista kunkin tutkimuksen puitteissa saadusta 
tietämyksestä, joka voisi myöhemmissä tutkimuksissa ja selvityksissä täydentyä.  
 
Tietovarantoon viedyt tiedot perustuisivat arkeologisten kenttätöiden 
vähimmäisvaatimukset täyttäviin selvityksiin ja tutkimuksiin ja näistä tehtäviin 
asiantuntijajohtopäätöksiin. Tiedon hankinta vähimmäisvaatimusten puitteissa turvaisi 
tietovarannossa olevan tiedon laadun. Koska tieto voi tarkentua koko ajan, arkeologisen 
kulttuuriperinnön tietovaranto ei olisi oikeusvaikutteinen, vaan ratkaisevaa olisi 
rauhoitetun jäännöksen tosiasiallinen olemassaolo maastossa. Tietovarannon tiedot 
kuitenkin kertoisivat rauhoitettujen jäännösten sijainnista ja laajuudesta sekä jäännöksiä 
koskevista havainnoista. 
 
Jäännöksiä ei yleensä olisi tarkoituksenmukaista merkitä maastoon aitaamalla, kyltein, 
tai muin tavoin. Jäännösten merkitseminen kiinteistötietojärjestelmään ei olisi 
lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi aitaaminen tai muu merkitseminen 
voisivat johtaa ilkivallan vaaraan ja voisivat estää luonnoneläinten liikkumista sekä 
moottorikelkkailua. Erilaisten aitojen ja merkintöjen ylläpito maastossa voisi aiheuttaa 
kustannuksia, jotka eivät olisi oikeassa suhteessa niiden tarpeeseen rauhoitettuja 
jäännöksiä koskevan tiedon välittämisessä. Lisäksi keinotekoiset merkinnät voitaisiin 
kokea luontoa ja maisemaa häiritseviksi. 
 
Tietovarannon kehittäminen ja tekninen ylläpito kuuluisivat Museovirastolle. 
Museovirasto ja kulttuuriympäristötehtäviä hoitavat alueelliset vastuumuseot vastaisivat 
tietojen tallentamisesta tietovarantoon. Tietojen tallentaminen olisi osa Museoviraston ja 
alueellisten vastuumuseoiden arkeologista kulttuuriperintöä koskevia 
asiantuntijatehtäviä ja se tehtäisiin siten virkavastuulla. 
 
Museovirasto voisi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tietovarantoon 
talletettuja tietoja Rajavartiolaitokselle, poliisille, maanmittauslaitokselle, 
aluehallintovirastolle, Metsähallitukselle ja Väylävirastolle sekä alueellisille 
vastuumuseoille siinä määrin, kuin niiden tässä laissa tarkoitettujen tehtävien 
hoitamiseksi olisi tarpeen. Kyse olisi lähinnä sellaisista tiedoista, jotka koskisivat 
salassapidettäviä rauhoitettuja jäännöksiä koskevia tietoja. (Huom: työryhmän työ on 
vielä kesken salassapitosäännöksien käsittelyn osalta, joten pykäläluonnos voi vielä 
muuttua tai poistua  työn edetessä.) 

 

27 §  Tieto rauhoitetuista jäännöksistä 
 

Museoviraston ja alueellisen vastuumuseon toimialueellaan on tallennettava ilman 
aiheetonta viivytystä arkeologisen kulttuuriperinnön tietovarantoon §§:ssä [24 § ja 25 
§ tässä aineistossa] tarkoitettujen vähimmäisvaatimusten mukaisten selvitysten tai 
tutkimusten pohjalta asiantuntijatietoon perustuvat tiedot Manner-Suomen 
rauhoitetuista jäännöksistä seuraavasti:  
 
Perustiedot: 
 

1) Rauhoitetun jäännöksen nimi ja yksilöivä tunnus; 
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2) Rauhoitetun jäännöksen sijaintitieto; (kunta, koordinaattipiste 
 

3) Perustelut rauhoitukselle; (mikä §§:n [4 § tässä aineistossa] tarkoittama 
rauhoitettu jäännös on kyseessä, ja mikä on sen arvioitu ajoitus; vai onko 
kyse §§:n [14 § tässä aineistossa] mukaisella päätöksellä rauhoitetusta 
kohteesta) 
 

4) Rauhoitetun jäännöksen laajuus; (merkitty kartalle) 
 

5) Perustelut rauhoitetun jäännöksen laajuudelle. (arkeologiset perustelut 
rauhoitetun jäännöksen laajuudesta) 

 
Täydentävät tiedot: 
 

1) Yleiskuvaus rauhoitetusta jäännöksestä; 
 

2) Rauhoitetulla jäännöksellä havaitut muutokset ja niiden otaksutut ajankohdat; 
sekä 

 
3) Rauhoitettua jäännöstä koskevat tämän lain mukaiset päätökset. 

 
Museoviraston ja alueellisen vastuumuseon olisi huolehdittava, että rauhoitettuja 
jäännöksiä koskevat tiedot tallennettaisiin tietovarantoon laissa edellytetyn mukaisesti. 
Tietovarantoon merkittävien perustietojen tulisi perustua vähimmäisvaatimukset 
täyttävään selvitykseen tai tutkimukseen. Näin ollen kyse olisi asiantuntijatiedosta, 
mutta vähimmäisvaatimukset turvaisivat, että tietovarannon tiedot perustuisivat 
riittävään ja yhdenmukaiseen selvitykseen jäännösten ominaisuuksista. Tietovarantoon 
tallennettavat tiedot koskisivat Manner-Suomen arkeologista kulttuuriperintöä. 
Ahvenanmaan maakuntahallinto ylläpitää omaa erillistä rekisteriään maakunnan 
jäännöksistä. 
 
Arkeologisen kulttuuriperinnön tietovarannossa olevat tiedot olisivat jokaisen 
tarkasteltavissa. Tämän vuoksi jäännöksiä koskevat tiedot pyrittäisiin tallentamaan 
tietovarantoon ilman aiheetonta viivytystä. Näin ajantasaisen tiedon välittyminen 
arkeologisesta kulttuuriperinnöstä saataisiin turvattua. Lisäksi turvattaisiin arkeologisen 
kulttuuriperinnön säilyminen ympäristössämme, koska eri toimijat voisivat huomioida 
rauhoitettuja jäännöksiä koskevan tiedon toiminnassaan. Tiedolla rauhoitetuista 
jäännöksistä olisi esimerkiksi merkitystä erilaisten maankäyttöhankkeiden 
suunnittelijoille ja toteuttajille. Maanomistajille tiedon välittämisestä tietovarantoon 
tallennettavista perustiedoista ja niiden olennaisesta muuttamisesta säädettäisiin 
erikseen §§:ssä [29 § tässä aineistossa]. Jokaisella olisi mahdollisuus antaa 
Museovirastolle ja alueellisille vastuumuseoille lisätietoja tietovarantoon tallennetuista 
rauhoitetuista jäännöksistä ja sitä kautta vaikuttaa arkeologista kulttuuriperintöä 
koskevan tiedon kertymiseen. 
 
Tietovarantoon talletettavat tiedot vastaisivat pääpiirteittäin tällä hetkellä Museoviraston 
ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin merkittäviä tietoja. Tiedot olisivat jaoteltu 
perustietoihin ja täydentäviin tietoihin. Perustiedot koskisivat asioita, joilla olisi 
vaikutusta rauhoitetuilla jäännöksillä ja niiden läheisyydessä toimittaessa. Täydentävät 
tiedot olisivat tietoja, jotka tarkentaisivat käsitystä jäännöksestä, mutta joilla ei olisi 
välitöntä merkitystä sille, miten jäännöksellä tai sen läheisyydessä toimittaisiin 
esimerkiksi metsänhoidon yhteydessä.  
 
Rauhoitetun jäännöksen nimellä ja yksilöivällä tunnuksella tarkoitettaisiin jäännökselle 
annettavaa selkokielistä nimeä ja yksilöivällä tunnuksella tarkoitettaisiin jäännökselle 
annettavaa tunnusta, joka voisi olla numerosarja tai vastaava merkkiyhdistelmä. 
Jäännöksen nimen ja yksilöivän tunnuksen yhdistelmällä rauhoitettu jäännös olisi 
mahdollista erottaa muista tietovarannon rauhoitetuista jäännöksistä. Sijaintitiedolla 
tarkoitettaisiin rauhoitetun jäännöksen sijaintikuntaa ja koordinaattipistettä, joilla 
voitaisiin ilmaista jäännöksen tarkempi maantieteellinen sijaintipaikka. 
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Perusteluilla rauhoitukselle tarkoitettaisiin, onko jäännös rauhoitettu lain nojalla ilman 
erillistä päätöstä, vai olisiko jäännös rauhoitettu erillisellä §§:n [18 § tässä aineistossa] 
mukaisella päätöksellä. Perusteluissa tulisi ilmetä mistä lain nojalla rauhoitetusta 
jäännöksestä on kyse, ja mihin sen arvioitu ajoitus perustuu. Rauhoitetun jäännöksen 
laajuus merkittäisiin kartalle ja se olisi §§:n [5 § tässä aineistossa] 1 momentin 
mukainen. Rauhoitetun jäännöksen laajuus perusteltaisiin selkeästi sanallisesti. 
 
Rauhoitetun jäännöksen yleiskuvauksella tarkoitettaisiin jäännöksen sijaintiympäristöä 
ja suhdetta muihin ympäristön piirteisiin kuvaavaa yleiskuvausta. Jäännöksellä 
havaituilla muutoksilla niiden otaksutuilla ajankohdilla tarkoitettaisiin jäännöksen kuntoa 
koskevat seurantatietoja, joilla olisi merkitystä rauhoituksen valvonnan kannalta. 
Rauhoitettua jäännöstä koskevilla tämän lain mukaisilla päätöksillä tarkoitettaisiin 
esimerkiksi tietoja jäännöksen laajuuden vahvistamista koskevasta päätöksestä taikka 
jäännöstä koskevasta tutkimus-, hoito- tai kajoamislupapäätöksestä. 

 

28 §  Muu arkeologista kulttuuriperintöä koskeva tieto 
 

Tietovarantoon voidaan tallettaa myös perus- ja täydentävät tiedot muusta Manner-
Suomen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä, sekä muuta tietoa rauhoitetuista 
jäännöksistä ja muusta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.  

 
Suomessa on paljon erilaista arkeologista kulttuuriperintöä ja sitä myös jatkuvasti syntyy 
ihmisen toiminnan tuloksena. Maastossa tehdyistä havainnoista tehdään 
Museovirastolle, alueellisille vastuumuseoille sekä muille viranomaisille ilmoituksia. 
Ilmoituksen tekijät haluavat usein tietää, minkälaisesta jäännöksestä on kyse ja 
vaikuttaako havainto maan käyttämiseen jollakin tavalla.  
 
Muinaisjäännösrekisteriin on jo nykyisellään kirjattu erilaisia tietoja myös niistä 
jäännöksistä, jotka eivät ole muinaismuistolain 2 §:ssä tarkoitettuja kiinteitä 
muinaisjäännöksiä. Muinaisjäännösrekisteriin on viety myös tietoja 
luonnonmuodostumista, kuten pirunpelloista, jotka muistuttavat ihmisen tekemiä 
rakennelmia tai jälkiä. 
 
Pykälän nojalla tietovarantoon voitaisiin tallettaa tietoja sellaisesta arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä, joka ei ole lain nojalla rauhoitettu. Tällaisten tietojen tallentaminen 
olisi olennaista arkeologista kulttuuriperintöä koskevan tiedon välittämisessä ja sitä 
koskevan tietoisuuden parantamisessa. Mahdollisuus tallentaa erilaista tietoa 
arkeologisesta kulttuuriperinnöstä edesauttaisi myös jokaisen mahdollisuutta osallistua 
arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimiseen.  
 
Tieto olisi yhtäältä tärkeää sen kannalta, että voitaisiin arvioida mihin jäännöksiin tulisi 
kohdistaa erillisen rauhoituspäätöksen tekeminen. Toisaalta tiedon tallentaminen myös 
rauhoittamattomista jäännöksistä mahdollistaisi sen, että havaintoja samoista 
jäännöksistä ei tarvitsisi viranomaisen toimesta selvittää moneen kertaan ja että 
jäännöksen havainnut henkilö voisi tarkistaa, mitä tietoa kyseistä jäännöksestä 
mahdollisesti viranomaisen tietojärjestelmässä on tai onko jäännös rauhoitettu vai ei. 
Edelleen tällaisten tietojen tallentaminen tuottaisi myös tietoaineistoa arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä esimerkiksi alueidenkäytön suunnittelun tarpeita varten. 
 
Riippumatta siitä, olisiko kyse rauhoitetusta jäännöksestä vai muusta jäännöksestä, 
tietovarantoon voisi viedä myös muuta jäännöstä koskevaa tietoa, joka olisi saatu 
jäännöksestä joko arkeologisin tai muiden alojen tutkimusmenetelmin (esim. 
makrofossiilitiedot, linkityksiä esim. historiallisiin kartta-aineistoihin tai 
arkistotutkimuksiin. 
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29 §  Ilmoitus perustiedon tallentamisesta 
 

Tallennettuaan tietovarantoon §§:n [27 § tässä aineistossa] 2 momentissa tarkoitetut 
perustiedot löytyneistä rauhoitetuista jäännöksistä taikka muuttaessaan olennaisesti 
tietovarannossa jo olevien rauhoitettujen jäännösten perustietoja, tiedon tallentanut 
tai olennaisen muutoksen tehnyt Museovirasto tai alueellinen vastuumuseo 
ilmoittavat ilman aiheetonta viivytystä kirjallisesti perustietojen tallentamisesta tai 
muuttamisesta kiinteistörekisteriin merkitylle maanomistajalle ja kirjatun erityisen 
oikeuden haltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä myös muulle Museoviraston tai alueellisen 
vastuumuseon tiedossa olevalle taholle, jolla voi olla olennainen tarve rauhoitettua 
jäännöstä koskevalle tiedolle.  
 
Yhteismetsälaissa (109/2003) tarkoitetulle yhteismetsälle ja sen osakkaille ilmoitus 
tehdään toimittamalla se yhteismetsän hoitokunnalle tai toimitsijalle. Jos kyse on 
yhteisestä alueesta taikka vesialueesta, perustietojen tallentamisesta tai olennaisesta 
muuttamisesta ilmoitetaan oikeudenhaltijoille tekemällä julkinen kuulutus. Valtion ja 
kuntien omistamilla kiinteistöillä sijaitsevien rauhoitettujen jäännösten perustietojen 
tallentamisesta tai olennaisesta muuttamisesta ei tehdä ilmoitusta. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan antaa ilmoituksen sekä julkisen 
kuulutuksen sisältämien tietojen täsmentämiseksi sekä valtion ja kuntien omistamien 
kiinteistöillä sijaitsevien rauhoitettuja jäännöksiä koskevien perustietojen 
välittämisestä tarkempia säännöksiä. 

 
Pykälässä säädettäisiin Museoviraston ja alueellisen vastuumuseon velvollisuudesta 
tehdä rauhoitetun jäännöksen perustietojen tallentamista sekä niiden olennaista 
muuttamista koskeva ilmoitus maanomistajalle. Ilmoituksen tarkoitus olisi välittää tietoa 
kiinteistöllä sijaitsevista rauhoitetusta jäännöksistä, jotta maanomistaja voisi ottaa 
jäännöksen huomioon toiminnassaan. Pykälä olisi uusi verrattuna muinaismuistolakiin, 
jossa ei erikseen säädetä kiinteistä muinaisjäännöksistä tiedottamisesta 
maanomistajille. Kyse olisi siis uudesta tehtävästä Museovirastolle ja alueellisille 
vastuumuseoille. 
 
Ilmoitus tehtäisiin lain nojalla rauhoitettuja jäännöksiä koskevan tiedon välittämiseksi. 
Ilmoitus koskisi ennestään tuntemattomien rauhoitettujen jäännösten perustietojen 
tallentamista tietovarantoon sekä jo tunnettujen ja tietovarannossa olevien 
rauhoitettujen jäännösten perustietojen olennaista muuttamista. Olennaisella 
muutoksella tarkoitettaisiin sellaisia muutoksia perustiedoissa, joilla olisi aikaisemmasta 
poikkeavaa merkitystä rauhoitetulla jäännöksellä toimimisessa, kuten jäännöksen 
laajuutta koskevan tiedon muuttamista. 
 
Maanomistajan tietoisuudella rauhoitettujen jäännösten sijainnista olisi suuri merkitys 
niiden säilymisen kannalta. Näin ollen maanomistajalle olisi syytä ilmoittaa perustietojen 
tallentamisesta tietovarantoon tai niiden olennaisesta muuttamisesta. Sama koskisi 
luonnollisesti kiinteistön erityisen oikeuden haltijaa, silloin kun tämä erityinen oikeus olisi 
kirjattu kiinteistötietojärjestelmään maakaaren (540/1995) 14 luvun 1 §:n nojalla. 
 
Voisi olla myös tilanteita, joissa muullakin kuin maanomistajalla tai kirjatun erityisen 
oikeuden haltijalla olisi olennainen tarve rauhoitettua jäännöstä koskevalle tiedolle. 
Tällaisessa tilanteessa ilmoitus voitaisiin tehdä myös tällaiselle taholle, jos taho olisi 
Museoviraston tai alueellisen vastuumuseon tiedossa. Esimerkiksi jos olisi tiedossa, että 
rauhoitettu jäännös on jonkun omistama hylky, tehtäisiin ilmoitus hylyn omistajalle. 
Sama koskisi tilannetta, jossa rauhoitettu jäännös olisi sataman alueella, ilmoitus 
tehtäisiin myös sataman ylläpitäjälle.  
 
Yhteismetsälaissa tarkoitettujen yhteismetsien osalta tietojen tallentamisesta ja 
olennaisesta muuttamisesta ilmoitettaisiin yhteismetsän käytännön toiminnasta 
huolehtivalle hoitokunnalle tai toimitsijalle. 
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Yhteisten alueiden ja vesialueiden omistajakiinteistöjen määrä on tavanomaisesti suuri, 
vaikeasti selvitettävissä eikä alueeseen kohdistuva intressi vastaa kaikilta osin 
tavanomaista maanomistusintressiä. Tämän vuoksi tällaisten alueiden osalta olisi 
luontevaa toteuttaa ilmoittaminen rauhoitetun jäännöksen perustietojen tallentamisesta 
taikka näiden muuttamisesta julkisen kuulutuksen kautta.  
 
Ilmoitusten tekeminen olisi luonteeltaan teknistä sekä massaluonteista, minkä vuoksi 
ilmoittaminen tehtäisiin kirjallisesti.  
 
Valtiolla ja kunnilla on yleensä käytettävissään muiden viranomaisten tuottamat tiedot, 
minkä lisäksi valtion ja kuntien omistamien kiinteistöjen määrä on merkittävä. Valtiolla ja 
kunnilla olisi yleensä käytettävissä sellaisia tietojärjestelmiä, joihin tieto rauhoitetuista 
jäännöksistä voitaisiin siirtää sähköisessä muodossa. Tämän vuoksi erillisten 
ilmoitusten tekeminen ei olisi tarkoituksenmukaista eikä merkityksellistä rauhoitettuja 
jäännöksiä koskevan tiedon välittämiseksi. Tarkempia määräyksiä tiedon välittämisestä 
valtion eri virastoille ja liikelaitoksille sekä kunnille voitaisiin antaa opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksella. 

 
 
 

Teema: rauhoitun jäännöksen hoito ja käyttäminen (hoito- ja käyttölupa) 
 

30 §  Hoito- ja käyttölupa 
 

Muuhun rauhoitettua jäännöstä muuttavaan käsittelyyn, kuin jäännöksen tutkimiseen 
tai siihen kajoamiseen, on oltava rauhoitetun jäännöksen hoito- ja käyttölupa. Tähän 
käsittelyyn luetaan: 

 
1) rauhoitetun jäännöksen käytön edistämisen ja säilymisen vaatima hoito; 

 
2) rauhoitetun jäännöksen saavutettavuuteen liittyvien opasteiden ja 

rakennelmien sijoittaminen; 
 

3) rauhoitetun jäännöksen käytön edistämisen ja säilymisen vaatima 
rakenteiden korjaaminen tai restaurointi; 

 
4) rauhoitetun jäännöksen käyttäminen, silloin kun sen käytöllä voi olla 

jäännöstä vahingoittavia vaikutuksia. 
 

Hoito- ja käyttölupaa koskeva päätös on maksuton. 
 

Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- nykylain 10 §:ssä on vastaava muinaisjäännösten hoitoa koskeva menettelysäännös – 
ilmaisee epämääräisesti, onko kyseessä luvan myöntäminen vai sopiminen hoidosta 
- Museoviraston hallintokäytännössä katsottu, että kyse on lupamenettelystä 
- pykälällä selkeytettäisiin rauhoitettujen jäännösten hoitoa ja käyttöä koskevien 
toimenpiteiden luvantarvetta 
- kohdistuisi vain sellaiseen hoitoon tai käyttöön, jolla voisi olla jäännöstä muuttavia 
vaikutuksia. Jäännöksellä käyminen tai muu jäännöksen käyttö, jolla ei olisi jäännöstä 
muuttavia vaikutuksia ei olisi lupavelvollisuuksien piirissä ja tapahtuisi 
jokamiehenoikeuksien puitteissa (eli lupa koskisi niitä toimenpiteitä, jotka ovat §§:ssä [5 
§ tässä aineistossa] 2 mom tarkoitetun kajoamiskiellon piirissä) 
- pyrkii turvaamaan jäännöksen säilymisen paikallaan käytöstä huolimatta; käyttö voisi 
olla esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestäminen jäännöksellä (esim. elokuvan 
kuvaamiseen tai suureen yleisötapahtumaan liittyvä toiminta) 
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31 §  Hoito- ja käyttöluvan hakeminen 
 

Museovirastolle kirjallisesti toimitettavassa hakemuksessa on esitettävä 
lupaharkinnan kannalta riittävä ja tarpeellinen selvitys: 

 
1) hakijasta; 

 
2) siitä alueesta, jolla toimenpiteet suoritetaan sekä tämän alueen 

maanomistajista sekä -haltijoista; 
 

3) toimenpiteiden suorittajasta ja vastuullisesta johtajasta; 
 

4) toimenpiteiden kohteena olevasta rauhoitetusta jäännöksestä; 
 

5) toimenpiteistä, niiden tarpeesta ja hoitoon liittyvistä riskeistä; 
 

6) alueelle sijoitettavista opasteista ja rakennelmista; 
 

7) toimenpiteiden vaikutuksista hoitoalueella; 
 

8) toimenpiteiden ajankohdasta; 
 
9) toimenpiteisiin käytettävistä resursseista ja niiden jakautumisesta eri 

toimintojen kesken; 
 

10) muista tarpeellisista seikoista. 
 

Hakemukseen on liitettävä hakemuksen tarkoittamien toimenpiteiden kannalta 
soveltuvin osin hoito- ja käyttösuunnitelma, hoitokohteen sijainnin ja rajauksen 
osoittava kartta, selvitys toimenpiteistä, vastuussa olevasta henkilöstä ja hänen 
koulutuksestaan- ja kokemuksestaan, resursointisuunnitelma, riski- ja 
turvallisuuskartoitus, rakennus-, korjaus- tai restaurointisuunnitelma. 
 
Lupahakemukseen on liitettävä alueellisen vastuumuseon lausunto hoito- tai 
käyttöhankkeesta sekä maanomistajan tai -haltijan suostumus hakemuksen 
tarkoittamien toimenpiteiden suorittamiseen. Jos lupahakemus koskee saamelaisten 
kotiseutualuetta taikka koltta-aluetta, lupahakemukseen tulee liittää myös 
ennakkosuostumus saamelaiskäräjiltä tai kolttien kyläkokoukselta taikka selvitys siitä, 
miten asiasta on neuvoteltu saamelaiskäräjien tai kolttien kyläkokouksen kanssa. Jos 
kyse on kotiseutualueen ulkopuolella olevasta saamelaisesta arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä, lupahakemukseen on liitettävä saamelaiskäräjien 
ennakkosuostumus sekä saamelaismuseo Siidan lausunto.  

 
Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- säädettäisiin hoito- ja käyttöluvan hakemuksen sisällöstä, eli mitä asioita tulisi 
sisällyttää hakemukseen 
- hoito- ja käyttöhankkeet voivat olla hyvin eri luonteisia vesakon poistamisesta 
linnoituskohteen restaurointiin; lupahakemuksen sisältö on kytköksissä hankkeen 
luonteeseen ja laajuuteen 
- hakijan tulisi sopia etukäteen hoitotoimenpiteistä maanomistajan ja muiden 
olennaisten toimijoiden kanssa 
- mahdollistaisi kohteilla säilyttävien toimenpiteiden tekeminen ohjatusti siten, että 
toimenpiteiden vaikutukset arvioitaisiin Museovirastossa lupaharkinnan yhteydessä 
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32 §  Lausunnot lupahakemuksesta 
 

Museoviraston on pyydettävä hoito- ja käyttölupaa koskevasta hakemuksesta 
lausunto: 

 
1) siltä maanomistajalta ja kiinteistön haltijalta, joiden maa-alue sijoittuu 

hoitoalueelle; 
 

2) saamelaiskäräjiltä, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee saamelaiskäräjistä 
annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella 
tai jos kyse on kotiseutualueen ulkopuolella olevasta saamelaisesta 
arkeologisesta kulttuuriperinnöstä; 
 

3) kolttien kyläkokoukselta, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee kolttalain (253/1995) 
2 §:ssä tarkoitetulla koltta-alueella; 
 

4) museolain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulta alueelliselta vastuumuseolta 
toimialueellaan ja saamelaismuseo Siidalta, jos kyse on kotiseutualueen 
ulkopuolella olevasta saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä; sekä 
 

5) lupaharkinnan kannalta muulta tarpeelliselta taholta. 
 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja lausuntoja ei tarvitse pyytää, jos hakemuksen 
tarkoittama hanke on §§:n [31 § tässä aineistossa] 3 momentissa mainittujen tahojen 
antamien lausuntojen ja suostumusten mukainen, eikä hakemuksen käsittelyssä ole 
tarpeen kuulla muita tahoja. 

 
Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- säädettäisiin kuulemisesta vastaavalla tavalla, kuin tutkimusluvan yhteydessä 
- koska edellisessä pykälässä ohjataan hakemaan hankkeelle olennaisten tahojen 
suostumus, erillistä kuulemista ei näiden tahojen osalta olisi tarpeen tehdä, jos 
hakemuksen tarkoittama hanke olisi ennakkolausuntojen mukainen 

 

33 §  Lupaharkinta 
 

Museovirasto voi määräajaksi myöntää rauhoitetun jäännöksen hoito- tai käyttöluvan, 
jos hakemuksessa tarkoitettu hanke on perusteltu ja hyväksyttävä.  

 
Luvan myöntämistä harkittaessa on otettava huomioon rauhoitetun jäännöksen 
merkitys ja säilyttämisen tarve, hoito- ja käyttölupahakemuksen mukaisen hankkeen 
luonne ja kesto sekä vaikutus rauhoitettuun jäännökseen, toimenpiteistä aiheutuva 
häiriö ja haitta sekä muut jäännökseen kohdistuvat luvat. Jos hakemuksen 
tarkoittamat toimenpiteet ovat vaikutuksiltaan sellaisia, että niiden toteuttaminen 
edellyttää rauhoitetun jäännöksen tutkimista, tulee hankkeelle hakea myös 
tutkimuslupaa niin kuin tässä laissa säädetään. 

 
Hoito- ja käyttölupaa ei voi myöntää, ellei maanomistaja anna rauhoitetun jäännöksen 
hoidolle tai käytölle suotumusta. Hoito- ja käyttölupa voidaan kuitenkin myöntää, jos 
hakemuksen tarkoittamat toimenpiteet ovat välttämättömiä ja kiireellisiä rauhoitetun 
jäännöksen säilymisen tai ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. 

 
Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- säädettäisiin siitä, mitä seikkoja lupaharkinnassa otettaisiin huomioon 
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- lisäisi hakemusten käsittelyn läpinäkyvyyttä ja lisäisi toimijoiden ymmärrystä siitä, mitä 
seikkoja huomioitaisiin päätösharkinnassa 
- 2 momentissa otettaisiin kantaa tutkimusluvan ja hoito- ja käyttöluvan väliseen 
suhteeseen, eli jos hoito- ja käyttö edellyttää tutkimuksia, tarvitaan myös tutkimuslupa 
- selkeytettäisiin 3 momentissa maanomistajan asemaa hoito- ja käyttöhankkeissa. 
Yleensä ei olisi perusteltua myöntää lupaa jäännöksen hoitoon tai käyttöön vastoin 
maanomistajan suostumusta. Jos hoitotoimenpiteet olisivat välttämättömiä jäännöksen 
säilymisen tai ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi, ei maanomistajan suostumusta 
tarvittaisi. 

 

34 §  Lupamääräykset 
 

Hoito- ja käyttöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 
 

1) hoito- ja käyttöalueesta; 
 

2) toimenpiteiden tekijästä ja hankkeesta vastuullisesta; 
 

3) hoito- ja käyttötoimenpiteiden ajankohdasta ja siitä ilmoittamisesta; 
 

4) toimenpiteiden suorittamisesta; 
 

5) toimenpiteiden aiheuttamien haittojen vähentämisestä; 
 

6) toimimisesta, jos toimenpiteiden yhteydessä tulee esiin ennakoimattomia, 
toimenpiteisiin tai jäännöksen rauhoitukseen vaikuttavia seikkoja; 
 

7) alueen siistimisestä toimenpiteiden jälkeen; 
 

8) mahdollisten arkeologisten tutkimusten tarpeesta; 
 

9) toimenpiteistä raportoinnista; 
 

10) muista 1–9 kohtiin rinnastuvista, välttämättömistä seikoista. 
 

Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- säädettäisiin siitä, mitä seikkoja koskevia lupamääräyksiä lupapäätöksessä voitaisiin 
antaa 
- lisäisi läpinäkyvyyttä, antaisi työkalut arviointiin siitä, onko hoito- tai käyttö tehty 
lupaehtojen mukaisesti 
- mahdollistaisi maanomistajan sekä mahdollisesti muiden tahojen intressien 
huomioimisen hoito- tai käyttöhankkeessa, jos sellaiselle on tarvetta – esimerkiksi 
saamelaiskulttuurin ja luonnonsuojeluun liittyvien seikkojen huomiointi 

 

35 §  Muutokset lupaedellytyksissä 
 

Luvanhaltijan on ilmoitettava Museovirastolle, jos hoito- ja käyttöluvan myöntämisen 
perustana olleet seikat ovat muuttuneet. Museoviraston on arvioitava uuden 
lupakäsittelyn tarpeellisuus ja tarpeen vaatiessa käsiteltävä lupa uudelleen. 
 
Museovirasto voi peruuttaa hoito- ja käyttöluvan, jos: 
 

1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan 
myöntämiseen; 
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2) luvanhaltija on rikkonut lakia tai lupamääräyksiä; 
 

3) on ilmeistä, että luvassa tarkoitettua hanketta ei ole tarkoitus toteuttaa; tai 
 

4) luvan kohteena olevaan jäännökseen myönnetään kajoamislupa. 
 

Jos ilmenneet puutteet, rikkomukset tai laiminlyönnit voidaan korjata tai ne ovat 
vähäisiä, lupaviranomaisen on ennen luvan peruuttamista asetettava asianomaiselle 
luvanhaltijalle määräaika korjata puute, rikkomus tai laiminlyönti. 

 
Hoito- ja käyttölupaa ei voida siirtää toiselle. 
 
Museovirasto voi ilman erillistä kuulemista muuttaa lupamääräyksiä luvanhakijan 
aloitteesta, mikäli muutokset ovat vähäisiä eivätkä vaikuta maanomistajan tai -haltijan 
etuun tai oikeuteen.  

 
Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- pykälässä säädettäisiin siitä, miten lupaedellytyksiin liittyviä muutoksia käsiteltäisiin 
- olisi sisällöltään hyvin saman tyyppinen, kuin mitä tutkimusluvan lupaedellytysten 
muutosten yhteydessä on säädetty 
- selkeyttäisi toimimista niissä tapauksissa, kun myönnettyyn hoito- ja käyttölupaan tulisi 
tarve tehdä muutoksia luvan myöntämisen jälkeen havaittujen uusien tietojen 
perusteella luvan voimassaoloaikana 
- rauhoitettujen jäännösten hoidon luonne on sellainen, että muutoksia 
hoitotoimenpiteiden yhteydessä voidaan havaita sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät 
muutoksia lupaan tai hoitohanke muuttuisi 
- hoito- ja käyttölupa olisi luonteeltaan sellainen, ettei niiden siirtämisellä toiselle olisi 
yleistä tarvetta, minkä vuoksi luvansaajan muutos johtaisi aina uuden luvan tarpeeseen 
ja esimerkiksi maanomistajan kanssa hankkeen jatkosta sopimiseen 
- jotkut muutostarpeet ovat niin teknisiä, ettei niillä olisi merkitystä maanomistajan 
oikeusaseman kannalta, jolloin Museovirastolla olisi mahdollisuus tehdä kuulematta 
tällaisia muutoksia lupamääräyksiin  

 
 
 

Teema: rauhoitetun jäännöksen tutkiminen (tutkimuslupa)  

 

36 §  Tutkimuslupa 
 

Museoviraston myöntämää tutkimuslupaa tarvitaan: 
 

1) Jos rauhoitetun jäännöksen tutkimuksessa käytetään kajoavia 
tutkimusmenetelmiä; 

 
2) Jos arkeologisessa inventoinnissa täytyy tehdä maahan kajoavia toimenpiteitä 

rauhoitetulla jäännöksellä; taikka  
 

3) Jos tehdään §§:n [49 § tässä aineistossa] mukaisia tutkimuksia 
muinaisesineen löytöpaikalla. 

 
Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- Nykylain 10 §:n kuvaus: ”määräämillään ehdoilla” (ei ole määritelty, milloin lupaa 
tarvitaan tai minkälaisia ehdot ovat) 
- uusi pykälä, säädettäisiin siitä, milloin tutkimuslupaa tarvittaisiin 
- tavoite sama kuin voimassa olevassa laissa, jäännökseen ei turhaan kajottaisi 
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- jos tarvitsee tutkia, käytetään asianmukaisia menetelmiä ja tutkimustulokset kohteesta 
tallennetaan asianmukaisesti 
- tutkimuslupaa koskeva sääntely kytkeytyisi Vallettan sopimuksen täytäntöönpanoon 
- linkittyisi arkeologisten kenttätöiden vähimmäisvaatimuksiin 

 

37 §  Tutkimusluvan hakeminen 
 

Museovirastolle kirjallisesti toimitettavassa hakemuksessa on esitettävä 
lupaharkinnan kannalta riittävä ja tarpeellinen selvitys: 

 
1) hakijasta; 

 
2) tutkimusalueesta ja sen maanomistajista sekä -haltijoista; 

 
3) tutkimuksen suorittajasta ja suorittajan koulutuksesta; 

 
4) tutkimuksen kohteena olevasta rauhoitetusta jäännöksestä; 

 
5) tutkimuksesta, sen tarpeesta ja tutkimukseen liittyvistä riskeistä; 

 
6) tutkimuksen vaikutuksista tutkimusalueella ja tarvittavista ennallistamistoimista 

 
7) tutkimuksen ajankohdasta 

 
8) tutkimuksen yhteydessä saatujen aineistojen käsittelystä tutkimuksen aikana 

 
9) tutkimukseen käytettävistä resursseista ja niiden jakautumisesta eri toimintojen 

kesken 
 

10) muista tarpeellisista seikoista. 
 

Hakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelma, tutkimuskohteen sijainnin ja 
rajauksen osoittava kartta, selvitys kenttätyön johtajan arkeologisesta koulutuksesta 
ja kenttätyökokemuksesta, tutkimusaineiston käsittelysuunnitelma, sekä 
tiedotussuunnitelma. Jos tutkimus perustuu Museoviraston tai alueellisen 
vastuumuseon lausuntoon taikka kajoamislupapäätökseen, nämä on myös liitettävä 
hakemukseen. 
 
Jos tutkimuslupahakemus koskee saamelaisten kotiseutualuetta taikka koltta-aluetta, 
lupahakemukseen tulee liittää myös ennakkosuostumus saamelaiskäräjiltä tai kolttien 
kyläkokoukselta taikka selvitys siitä, miten asiasta on neuvoteltu saamelaiskäräjien 
tai kolttien kyläkokouksen kanssa. Saamelaiskäräjien ennakkosuostumus on liitettävä 
myös hakemukseen, joka koskee saamelaisalueen ulkopuolista saamelaista 
arkeologista kulttuuriperintöä. 

 
Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- Säädettäisiin lupahakemukseen sisällytettävistä tiedoista 
- perustuisi Museoviraston nykyisen tutkimuslupahakemuspohjaan 
- selkeyttäisi, minkälainen tutkimuslupahakemuksen ja sen sisällön tulisi olla 
- tekisi lupien käsittelyä läpinäkyvämmäksi kuin nykyisin 
- säädettäisiin siitä, että jos haetaan tutkimuslupaa saamelaisalueella, tulisi ennen 
luvanhakua keskustella käräjien kanssa tutkimuksen saamelaiskulttuuriin kytkeytyvistä 
näkökohdista riippumatta siitä, olisiko kyse saamelaisesta arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä 
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38 §  Lausunnot tutkimuslupahakemuksesta 
 

Museoviraston on pyydettävä tutkimuslupaa koskevasta hakemuksesta lausunto: 
 

1) niiltä, joiden etuun, oikeuteen tai velvollisuuteen tutkimusluvan käsittely voi 
vaikuttaa; 
 

2) saamelaiskäräjiltä, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee saamelaiskäräjistä 
annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella 
tai jos kyse on kotiseutualueen ulkopuolella olevasta saamelaisesta 
arkeologisesta kulttuuriperinnöstä; 
 

3) kolttien kolttien kyläkokoukselta, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee kolttalain 
(253/1995) 2 §:ssä tarkoitetulla koltta-alueella; 

 
4) museolain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulta alueelliselta vastuumuseolta 

toimialueellaan ja saamelaismuseo Siidalta, jos kyse on kotiseutualueen 
ulkopuolella olevasta saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä; sekä 
 

5) lupaharkinnan kannalta muulta tarpeelliselta taholta. 
 

Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- Säädettäisiin siitä, keitä tutkimuslupahakemuksen yhteydessä kuultaisiin 
- tutkimuslupa olisi luonteeltaan teknisempi, siksi kuultavien piiri olisi suppeampi 
- keskeiset toimijat olisivat asianomistaja, eli käytännössä maanomistaja ja/tai haltija, 
sekä arkeologian asiantuntijatehtäviä hoitavat 
- kotiseutualueella ja koltta-alueella myös käräjien tai kyläkokouksen lausunto 
tarpeellinen; samoin siinä tapauksessa, jos tarkoituksena on tutkia kotiseutualueen 
ulkopuolella sijaitsevaa saamelaista arkeologista kulttuuriperintöä 
- (huom: työryhmän työ on tämän pykäläluonnoksen osalta kesken ja on muun muassa 
on tarkoitus selvittää, onko edellytyksiä rakennuslupamenettelyä vastaavalla tavalla 
tutkimusluvan osalta vastuuttaa luvan hakija hakemaan suostumukset (vrt. hoito- ja 
käyttölupamenettely) 

 

39 §  Lupaharkinta 
 

Tutkimuslupa voidaan myöntää määräajaksi, jos tutkimus on perusteltu ja 
hyväksyttävä. Luvan myöntämistä harkittaessa on otettava huomioon tutkimuksen 
tarve ja siinä käytettävät menetelmät ja tutkimushankkeen kesto, rauhoitetun 
jäännöksen merkitys ja suojelutarve, tutkimuksesta aiheutuva häiriö ja haitta sekä 
muut jäännökseen kohdistuvat luvat. Lupa voidaan myöntää, jos lupamääräyksillä tai 
pienentämällä tutkimusalueen kokoa voidaan varmistaa jäännöksen suojelu taikka 
vähentää tutkimuksesta aiheutuvaa haittaa. 

 
Tutkimuslupaa ei saa myöntää, jos on painavia perusteita epäillä, ettei hakijalla ei ole 
riittäviä resursseja, edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitustakaan ryhtyä luvan mukaiseen 
toimintaan, taikka hakija on aikaisemmin olennaisesti laiminlyönyt tähän lakiin 
perustuvia velvollisuuksia; laiminlyöntien olennaisuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon erityisesti laiminlyöntien suunnitelmallisuus, niiden kesto ja toistuvuus sekä 
laiminlyönneistä aiheutuneiden vahinkojen määrä. 

 
Hallituksen esitystekstin sisältöä; 
- säädettäisiin siitä, mitä seikkoja tutkimuslupaa koskevassa lupaharkinnassa otettaisiin 
huomioon 
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- 2 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta jättää tutkimuslupa myöntämättä eräissä 
tilanteissa; varmistaisi myös, että toimijoilla olisi insentiivi noudattaa lupaehtoja ja 
toimittaa tutkimusten raportit 
- lisäisi tutkimuslupahakemusten käsittelyn läpinäkyvyyttä ja lisäisi toimijoiden 
ymmärrystä siitä, mitä seikkoja huomioitaisiin päätösharkinnassa 

 

40 §  Lupamääräykset 
 
Tutkimusluvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 
 

1) tutkimusalueesta; 
 

2) tutkimuksen suorittajasta ja kenttätyönjohtajasta; 
 

3) tutkimusajankohdasta ja siitä ilmoittamisesta; 
 

4) liikkumisesta tutkimusalueella; 
 

5) tutkimuksen suorittamisesta; 
 

6) tutkimuksen aiheuttamien haittojen vähentämisestä; 
 

7) toimimisesta, jos esiin tulee merkittäviä ennakoimattomia rakenteita tai löytöjä; 
 

8) tutkimusalueen ennallistamisesta; 
 

9) löytöjen käsittelystä ja tallentamisesta; 
 

10) tutkimustulosten ilmoittamisesta, raportoinnista ja raportin toimittamisesta; 
 

11) luvan voimassaoloajasta; 
 

12) muista 1–10 kohtiin rinnastuvista, välttämättömistä seikoista. 
 

Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- säädettäisiin siitä, mitä seikkoja koskevia lupamääräyksiä lupapäätöksessä voitaisiin 
antaa 
- lisäisi läpinäkyvyyttä, antaisi työkalut arviointiin siitä, onko tutkimus tehty lupaehtojen 
mukaisesti 
- mahdollistaisi maanomistajan sekä mahdollisesti muiden tahojen intressien 
huomioimisen tutkimuksessa, jos sellaiselle on tarvetta – esimerkiksi 
saamelaiskulttuuriin ja luonnonsuojeluun liittyvien seikkojen huomiointi 
-  selkeyttäisi tutkimustulosten Museovirastoon ja muille toimijoille toimittamiseen liittyviä 
velvollisuuksia 

 

41 §  Muutokset lupaedellytyksissä 
 

Luvanhaltijan on ilmoitettava Museovirastolle, jos tutkimusluvan myöntämisen 
perustana olleet seikat ovat muuttuneet. Museoviraston on arvioitava uuden 
lupakäsittelyn tarpeellisuus ja tarpeen vaatiessa käsiteltävä lupa uudelleen. 
 
Museovirasto voi peruuttaa tutkimusluvan, jos: 

 
1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan 

myöntämiseen; 
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2) luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä; 

 
3) luvanhaltija on rikkonut lakia tai lupamääräyksiä; 

 
4) on ilmeistä, että luvassa tarkoitettua tutkimusta ole tarkoitus toteuttaa; ja 

 
5) luvan kohteena olevaan rauhoitettuun jäännökseen myönnetään 

kajoamislupa. 
 

Jos ilmenneet puutteet, rikkomukset tai laiminlyönnit voidaan korjata tai ne ovat 
vähäisiä, lupaviranomaisen on ennen luvan peruuttamista asetettava asianomaiselle 
luvanhaltijalle määräaika korjata puute, rikkomus tai laiminlyönti. 

 
Tutkimuslupa voidaan siirtää toiselle, jos siirron saaja täyttää tässä laissa säädetyt 
luvan hakijaa koskevat edellytykset eivätkä luvan edellytykset muilta osin muutu. 
Siirrosta on ilmoitettava Museovirastolle, jonka on tehtävä luvanhaltijaa koskeva 
muutos kajoamislupaan. 

 
Museovirasto voi ilman erillistä kuulemista muuttaa lupamääräyksiä luvanhakijan 
aloitteesta, mikäli muutokset ovat vähäisiä eivätkä vaikuta maanomistajan tai -haltijan 
etuun tai oikeuteen.  

 

Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
. pykälässä säädettäisiin siitä, miten lupaedellytyksiin liittyviä muutoksia käsiteltäisiin 
- olisi sisällöltään hyvin saman tyyppinen, kuin mitä kajoamisluvan lupaedellytysten 
muutosten yhteydessä on säädetty 
- selkeyttäisi toimimista niissä tapauksissa, kun myönnettyyn tutkimuslupaan tulisi tarve 
tehdä muutoksia luvan myöntämisen jälkeen havaittujen uusien tietojen perusteella 
luvan voimassaoloaikana 
- arkeologisten tutkimusten luonne on sellainen, että muutoksia voi tapahtua luvan 
voimassaoloaikana; myös tutkimusten kuluessa voidaan havaita sellaisia seikkoja, jotka 
edellyttäisivät muutoksia lupaan 
- jotkut muutostarpeet ovat niin teknisiä, ettei niillä olisi merkitystä maanomistajan 
oikeusaseman kannalta, jolloin Museovirastolla olisi mahdollisuus tehdä kuulematta 
tällaisia muutoksia lupamääräyksiin  

 
 
 

Teema: rauhoitettuun jäännöksen kajoaminen (kajoamislupa) 
 

42 §  Kajoamislupa 
 

Rauhoitettuun jäännökseen kajoamiseen voidaan myöntää lupa (kajoamislupa), jos 
jäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. 
 
Kajoamislupa voidaan myöntää maanomistajalle tai muulle toimijalle, jonka 
tarkoituksena on toteuttaa toimenpide, jolla voi olla muuttava vaikutus rauhoitettuun 
jäännökseen. 
 
Kajoamislupa on voimassa enintään viisi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 
Kajoamisluvan edellyttämät tutkimukset on suoritettava ja kajoamiseen liittyvät 
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toimenpiteet on käynnistettävä luvan voimassaoloaikana. Kajoamisluvan 
voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kaksi vuotta. 

 
Esityksessä yhdistettäisiin voimassa olevan muinaismuistolain 11 § ja 13 § mukaiset 
kajoamislupamenettelyt yhteen 11 §:ää vastaavaan lupamenettelyyn. Näin ollen 
esityksellä luovuttaisiin muinaismuistolain yleisten työhankkeiden ja kaavoituksen 
yhteydessä tehtävän kiinteisiin muinaisjäännöksiin kajoamista koskevasta erillisestä 
menettelystä. 
 
Neuvottelu rauhoitettujen jäännösten huomioimisesta järjestyisi jatkossa §§:n [20 § 
tässä aineistossa] mukaisen selonoton sekä kutakin hanketta koskevan erityissääntelyn 
pohjalta, esimerkiksi siten, että tiehankkeen suunnittelija ottaisi yhteyttä alueelliseen 
vastuumuseoon rauhoitettujen jäännösten huomioimiseksi. Jos hanke edellyttäisi 
kajoamista rauhoitettuun jäännökseen, vastuumuseo ohjaisi hankkeesta vastaavan 
hakemaan hankkeelle kajoamislupaa. 
 
Kajoamislupaa koskeva menettelysääntely perustuisi pitkälti voimassa olevan lain 11 – 
11 d §:iin, jotka on uudistettu muinaismuistolain kokonaisuudistuksen ensimmäisessä 
vaiheessa. 
 
Rauhoitetut jäännökset ovat kansallisomaisuutta, jolla on korvaamaton kulttuuriarvo. 
Tämän vuoksi rauhoitettuihin jäännöksiin ei lähtökohtaisesti saisi kajota. Kaikki 
suunnitellut toimenpiteet tulisi toteuttaa siten, että kajoaminen ei olisi tarpeen. 
Suunniteltuja toimenpiteitä tulisi siten ensisijaisesti esimerkiksi muuttaa siten, että niiden 
vaikutus rauhoitettuihin jäännöksiin olisi vähäisempi tai toteuttaa siten, että hankkeessa 
suunniteltu rakentaminen sijoitettaisiin rauhoitetun jäännöksen säilyttämisen kannalta 
tarkoituksenmukaiseen paikkaan. 
 
Joissakin tapauksissa hankkeita ei olisi mahdollista muuttaa siten, että rauhoitetun 
jäännöksen säilyminen sellaisenaan olisi mahdollista. Niissä tilanteissa, joissa 
rauhoitettu jäännös tuottaisi sen merkitykseen nähden kohtuutonta haittaa, voitaisiin 
myöntää lupa kajota jäännökseen. Tämä haitta arvioitaisiin tapauskohtaisesti. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan kajoamislupa voitaisiin myöntää, jos rauhoitettu jäännös 
tuottaisi sen merkitykseen nähden kohtuutonta haittaa. Säännös vastaisi tältä osin 
voimassa olevan 11 §:n 1 momenttia. 
 
Kajoamislupaa saisi voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla 2 momentin mukaan 
hakea sekä maanomistaja että toimija, jonka tarkoituksena olisi toteuttaa toimenpide, 
jolla voisi olla muuttava vaikutus rauhoitettuun jäännökseen. Maankäyttö- tai 
rakennushanke taikka metsäalueen muuttaminen viljelykäyttöön saattaisivat esimerkiksi 
olla sellaisia toimenpiteitä, joilla voisi olla muuttavia vaikutuksia rauhoitettuun 
jäännökseen. Vaikka toimenpide olisi tarkoitus toteuttaa toisella kiinteistöllä kuin missä 
rauhoitettu jäännös sijaitsee, sillä saattaa olla muuttavaa vaikutusta rauhoitettuun 
jäännökseen. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi ojitus ja suoalueen kuivattaminen. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kajoamisluvan voimassaolosta nykyistä 11 §:n 3 
momenttia vastaavalla tavalla. Kajoamislupa olisi 3 momentin mukaan voimassa 
enintään viisi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Luvan voimassaolon aikana 
luvan saajan olisi suoritettava luvassa edellytetyt tutkimukset ja käynnistettävä 
kajoamiseen liittyvät toimenpiteet. Luvan voimassa oloa olisi mahdollista jatkaa enintään 
kaksi vuotta. Kajoamisluvan enimmäisvoimassaoloaika voisi siten olla enintään 
seitsemän vuotta. Kajoamisluvan voimassaoloaika vastaisi kestoltaan maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetun rakennusluvan voimassaoloaikaa. 
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43 §  Kajoamisluvan hakeminen 
 

Kajoamisluvan myöntää Museovirasto. Museovirastolle kirjallisesti toimitettavassa 
lupahakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja riittävä 
selvitys: 

 
1) hakijasta; 

 
2) rauhoitetusta jäännöksestä ja sen sijainnista; 

 
3) maanomistussuhteista; 

 
4) kajoamista koskevista suunnitelmista; 

 
5) hakijalle aiheutuvasta haitasta, jonka rauhoitettu jäännös aiheuttaa, ja 

perusteluista sille, että hanke ei ole toteutettavissa ilman kajoamista; 
 

6) kajoamisen vaikutuksista rauhoitetun jäännöksen fyysiseen säilymiseen. 
 

Hakemukseen on liitettävä hankesuunnitelma ja arvio hankkeen vaikutuksista. 
 

Pykälä vastaisi voimassa olevan lain 11 a §:ää.  
 
Pykälän 1 momentin mukaan kajoamislupaa haettaisiin jatkossakin Museovirastolta. 
Kajoamislupahakemus toimitettaisiin Museovirastolle kirjallisesti. Pykälän 1 momentissa 
lueteltaisiin seikat, joista hakijan tulisi hakemuksessaan antaa selvitys. Selvitysten tulisi 
olla lupaharkinnan kannalta tarpeellisia ja riittäviä. Lupahakemuksessa esitettyjen 
selvitysten perusteella Museovirastolla tulisi olla edellytykset käsitellä lupa-asia.  
 
Kajoamislupahakemuksessa olisi pykään 1 momentin 1 kohdan mukaan oltava selvitys 
hakijasta. Hakemuksessa olisi selvitettävä, onko hakija maanomistaja vai esimerkiksi 
osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on toteuttaa toimenpide, jolla on vaikutusta 
rauhoitettuun jäännökseen.  
 
Momentin 2 kohdan mukaan hakemuksessa olisi oltava selvitys rauhoitetusta 
jäännöksestä ja sen sijainnista. Rauhoitettua jäännöstä koskevan selvityksen 
laatimisessa hakija voisi hyödyntää esimerkiksi §§:ssä tarkoitettua arkeologisen 
kulttuuriperinnön tietovarantoa tai rauhoitettua jäännöstä koskevaa mahdollista 
tutkimusraporttia. Jos rauhoitettua jäännöstä koskevaa tietoa ei olisi saatavilla, 
jäännöksen yksilöinti olisi toteutettavissa esimerkiksi kuvaamalla jäännös. Rauhoitetun 
jäännöksen sijainnin todentamiseksi hakijan olisi hakemuksessa selvitettävä myös 
jäännöksen sijaintipaikkatieto. 
 
Kajoamislupahakemuksessa olisi pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan selvitettävä 
rauhoitetun jäännöksen sijaintialueen maaomistussuhteet. Hakijan olisi selvitettävä 
yhtäältä minkä kiinteistöjen alueella hakemuksen kohteena oleva kiinteä 
muinaisjäännös sijaitsee ja toisaalta kyseisten kiinteistöjen omistajat. Nämä tiedot ovat 
saatavissa kiinteistötietojärjestelmästä. 
 
Momentin 4 kohdan mukaan hakijan olisi hakemuksessaan esitettävä selvitys 
kajoamista koskevista suunnitelmista. Suunnitelmien perusteella Museovirasto voisi 
muun muassa arvioida, tuottaako rauhoitettu jäännös sen merkitykseen nähden 
kohtuutonta haittaa ja tulisiko mahdollinen lupa myöntää koko muinaisjäännökseen vai 
vain osaan siitä. Hakijan toimittaman hankeselvityksen tulisi koskea koko suunniteltua 
hankekokonaisuutta, ei vain sitä osaa kokonaisuudesta, joka koskisi rauhoitettua 
jäännöstä. Esimerkiksi jos rakenteilla olisi sekä omakotitalo että autotalli, mutta vain 
autotalli koskisi rauhoitettua jäännöstä, suunnitelmat tulisi esittää sekä omakotitalosta 
että autotallista ja mahdollisesti tontille kaivettavista teistä ja kaapeleista. Vasta kun 
koko suunniteltu hankekokonaisuus olisi Museovirastolla tiedossa, se pystyisi 
arvioimaan lupahakemusta kokonaisuudessaan. 
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Rauhoitetut jäännökset olisivat lain perusteella rauhoitettuja. Niihin kajoaminen olisi 
mahdollista, jos jäännös aiheuttaisi sen merkitykseen nähden kohtuutonta haittaa. Jotta 
Museovirasto voi arvioida kajoamisluvan edellytyksiä, hakijan olisi momentin 5 kohdan 
mukaan esitettävä hakemuksessaan yhtäältä selvitys hakijalle aiheutuvasta haitasta, 
jonka rauhoitettu jäännös aiheuttaa ja toisaalta selvitys perusteluista, miksi hanke ei ole 
toteutettavissa ilman kajoamista. 
 
Momentin 6 kohdan mukaan hakijan olisi lupahakemuksessaan esitettävä selvitys 
kajoamisen vaikutuksista rauhoitetun jäännöksen säilymiseen paikallaan. Hakijan tulisi 
siten selvittää esimerkiksi, aiheuttaako kaapelin kaivaminen rauhoitetun jäännöksen 
ympärillä olevalla alueella osittaisia vaurioita jäännökseen ja millaisia ne ovat vai 
johtaako kaivaminen mahdollisesti rauhoitetun jäännöksen tuhoutumiseen 
kokonaisuudessaan. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan hakemukseen olisi liitettävä hankesuunnitelma. Sillä 
tarkoitettaisiin esimerkiksi rakennussuunnitelmaan sisältyviä pääpiirustuksia, ajan 
tasalla olevaa mittakaavaltaan riittävän tarkkaa karttaa, josta käy ilmi suunniteltujen 
toimenpiteiden sijainti ja olennaiset kohteet sekä asemapiirrosta, josta käy ilmi 
suunnitellut rakenteet ja niiden sijainti. Hankkeen vaikutuksia koskevalla arviolla 
puolestaan tarkoitettaisiin esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetussa laissa (252/2017) tarkoitettua ympäristövaikutusten arviointiselostusta tai 
arkeologisia kenttätöitä tekevän konsultin laatimaa arviota suunniteltujen toimenpiteiden 
vaikutuksista rauhoitettuun jäännökseen. 
 
Hakijalla olisi mahdollisuus tarvittaessa täydentää Museovirastolle toimittamaansa 
hakemusta. Hakemuksen täydentämisessä noudatetaan hallintolain 22 ja 33 §:n 
säännöksiä. 

 

44 §  Lupahakemuksesta kuuleminen 
 

Museoviraston on pyydettävä kajoamislupaa koskevasta hakemuksesta lausunto: 
 

1) maanomistajalta ja kiinteistön haltijalta, jonka alueella rauhoitettu jäännös 
sijaitsee, jos maanomistaja tai kiinteistön haltija ei ole hakija; 
 

2) kunnalta ja maakunnalta, jonka alueella rauhoitettu jäännös sijaitsee; 
 

3) saamelaiskäräjiltä, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee saamelaiskäräjistä 
annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella 
tai jos kyse on kotiseutualueen ulkopuolella olevasta saamelaisesta 
arkeologisesta kulttuuriperinnöstä; 
 

4) kolttien kolttien kyläkokoukselta, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee kolttalain 
(253/1995) 2 §:ssä tarkoitetulla koltta-alueella; 

 
5) museolain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulta alueelliselta vastuumuseolta 

toimialueellaan ja saamelaismuseo Siidalta, jos kyse on kotiseutualueen 
ulkopuolella olevasta saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä; 

 
6) lupaharkinnan kannalta muilta tarpeellisilta tahoilta. 

 
Pykälä vastaisi olemassa olevan lain 11 b §:ää. 
 
Pykälän 1 kohdan mukaan Museoviraston olisi pyydettävä lupahakemuksesta lausunto 
siltä maanomistajalta, jonka alueella rauhoitettu jäännös sijaitsee. Jos jäännös sijaitsisi 
useamman maanomistajan omistamalla alueella, Museoviraston olisi pyydettävä 
lausunto kaikilta maanomistajilta. Vastaavasti lausunto olisi pyydettävä kiinteistön 
haltijalta. 
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Lausunto olisi pykälän 2 kohdan mukaan pyydettävä siltä kunnalta, jonka alueella 
rauhoitettu jäännös sijaitsee. Kun lupa-asia saattaa liittyä kunnan kannalta 
merkitykselliseen kulttuuri- tai muuhun toimintaan, kunnan näkemys on hyödyllinen 
arvioitaessa esimerkiksi jäännöksen merkitystä ja siitä mahdollisesti hakijalle aiheutuvaa 
haittaa. 
 
Lupahakemuksesta olisi pykälän 3 ja 4 kohdan mukaan pyydettävä lausunto 
saamelaiskäräjiltä, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella tai 
jos kyse on kotiseutualueen ulkopuolella olevasta saamelaisesta arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä, ja kolttien kyläkokoukselta, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee koltta-
alueella.  
 
Lausunto olisi pykälän 5 kohdan mukaan pyydettävä kulttuuriympäristötehtävää 
hoitavalta alueelliselta vastuumuseolta. Jos kyse olisi kotiseutualueen ulkopuolella 
olevasta saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä, lausunto olisi pyydettävä 
myös saamelaismuseo Siidalta. 
 
Lupahakemuksesta on pykälän 6 kohdan mukaan pyydettävä lausunto lupaharkinnan 
kannalta muilta tarpeellisilta tahoilta. Tällaisia tarpeellisia tahoja voisivat olla esimerkiksi 
kirkkolaissa (1054/1993) tarkoitettu kirkkohallitus tai ortodoksisesta kirkosta annetussa 
laissa (985/2006) tarkoitettu kirkollishallitus silloin, kun lupa-asia koskisi evankelis-
luterilaisen tai ortodoksisen kirkon toiminnalle merkittävää kiinteää muinaisjäännöstä 
(esimerkiksi rauhoitetuksi jäännökseksi luettavaa hautausmaata). Jos 
lupahakemuksessa tarkoitetun rauhoitetun jäännöksen paikallinen hoito olisi annettu 
esimerkiksi paikallisyhdistykselle, tarkoituksenmukaista voisi olla pyytää myös 
yhdistyksen näkemys lupahakemuksesta. 

 

45 §  Lupaharkinta ja -määräykset 
 

Kajoamisluvan myöntämistä harkittaessa on otettava huomioon rauhoitetun 
jäännöksen merkitys, kajoamisesta aiheutuva haitta rauhoitetulle jäännökselle ja 
rauhoituksen vaikutus suunniteltuihin toimenpiteisiin. 
 
Kajoamisluvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 

 
1) siitä, mihin rauhoitettuun jäännökseen tai sen osaan kajoamislupa 

myönnetään; 
 

2) siitä, mihin kajoamistarkoitukseen kajoamislupa myönnetään; 
 

3) kajoamisen edellyttämistä tutkimuksista; 
 

4) toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään rauhoitetulle jäännökselle 
aiheutuvaa haittaa; 

 
5) hakijan kustannusvastuusta 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä 

aiheutuvista kustannuksista §§:n [pykälän sisältö on vasta työryhmän 
valmistelussa] mukaisesti. 

 
Pykälässä säädettäisiin lupaharkinnassa huomioon otettavista seikoista ja luvassa 
annettavista määräyksistä. Pykälä vastaisi sisällöltään voimassa olevaa lakia. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan Museoviraston olisi kajoamislupaa harkittaessa otettava 
huomioon rauhoitetun jäännöksen merkitys, kajoamisesta aiheutuva haitta rauhoitetulle 
jäännökselle ja jäännöksen säilyttämisen vaikutus suunnitelluille toimenpiteille. 
Harkinnassa olisi kyse eräänlaisesta intressipunninnasta, jossa otettaisiin huomioon 
yhtäältä suoraan lain perusteella rauhoitetut jäännökset ja toisaalta kajoamista koskevat 
toimenpiteet ja niiden merkitys. Harkinta olisi kokonaisarviointia. 
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Rauhoitetun jäännöksen merkitys olisi arvioitava tapauksittain. Tapauskohtaisessa 
arvioinnissa voitaisiin ottaa huomioon rauhoitetun jäännöksen kansainvälinen, 
valtakunnallinen ja alueellinen merkittävyys. Huomiota kiinnitettäisiin tällöin esimerkiksi 
siihen, onko rauhoitettu jäännös UNESCOn vuoden 1970 
maailmanperintösopimuksessa tarkoitettu kohde taikka kuuluisiko rauhoitettu jäännös 
valtakunnallisesti merkittäviä kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevaan inventointiin. 
Lisäksi huomiota voisi kiinnittää siihen, millainen merkitys rauhoitetulla jäännöksellä on 
valtakunnallisen tai alueellisen kulttuurihistoriallisen kehityksen näkökulmasta. 
 
Rauhoitetun jäännöksen merkitystä harkittaessa voisi edellä todetun lisäksi kiinnittää 
huomiota siihen, onko jäännös harvinainen tai onko vaaraa sen kaltaisten jäännösten 
harvinaistumisesta samoin kuin siihen, miten hyvin jäännös on säilynyt, eli muodostaako 
rauhoitettu jäännös eheän kokonaisuuden. Lisäksi huomiota voisi kiinnittää siihen, miten 
monimuotoinen ja historiallisesti kerroksinen rauhoitettu jäännös on sekä siihen, 
millaista tutkimustietoa jäännöksestä olisi saatavissa. 
  
Rauhoitettuun jäännökseen kajoamisesta aiheutuvaa haittaa koskevassa harkinnassa ja 
arvioinnissa olisi kyse sen arvioinnista, mikä olisi kajoamislupahakemuksessa esitetyistä 
toimenpiteistä aiheutuvien haittojen vaikutusten suhde rauhoitetun jäännöksen 
kokonaisuuteen ja merkitykseen. Kun harkittaisiin rauhoituksen vaikutusta 
suunniteltuihin toimenpiteisiin, arvioinnissa kiinnitettäisiin huomiota siihen, millaista 
haittaa jäännöksen säilyttäminen kokonaan tai osittain voisi aiheuttaa hankkeen 
toteuttamiselle mikä olisi aiheutuvien haittojen suhde rauhoitetun jäännöksen 
merkitykseen. 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kajoamisluvassa annettavista määräyksistä. Luvan 
määräyksillä määriteltäisiin luvan myöntämisen edellytyksiä. Määräyksillä voitaisiin 
esimerkiksi estää tai vähentää kajoamisesta rauhoitetulle jäännökselle aiheutuvaa 
haittaa. 
 
Momentin 1 kohdan mukaan luvassa olisi annettava tarpeelliset määräykset siitä, mihin 
rauhoitettuun jäännökseen tai sen osaan kajoamislupa myönnettäisiin. Kajoamisluvassa 
yksilöitäisiin, mitä rauhoitettua jäännöstä tai sen osaa kajoamislupa koskisi. Yksilöinti 
voitaisiin tarvittaessa esittää lupaan liitettävällä kartalla. 
 
Momentin 2 kohdan mukaan kajoamisluvassa olisi annettava tarpeelliset määräykset 
siitä, mihin kajoamistarkoitukseen kajoamislupa myönnettäisiin. Luvassa määriteltyjä 
kajoamistoimenpiteitä voisi tehdä ainoastaan kajoamisluvassa määriteltyyn 
tarkoitukseen. Jos tämä tarkoitus muuttuisi kajoamisluvan myöntämisen jälkeen, luvan 
saaja voisi hakea joko luvan muuttamista tai kokonaan uutta lupaa. 
 
Kajoamisluvassa annettaisiin momentin 3 kohdan mukaan tarkemmat määräykset 
kajoamisen edellyttämistä tutkimuksista. Pääsääntöisesti rauhoitettuun jäännökseen 
kajoaminen edellyttää arkeologisten tutkimusten tekemistä. Tämän vuoksi 
kajoamisluvassa on tarkoituksenmukaista määrätä, mitä ja millaisia tutkimuksia 
kajoaminen edellyttää. Jos kuitenkin rauhoitettu jäännös olisi jo aiemmin riittävästi 
tutkittu, uusia arkeologisia tutkimuksia ei olisi yleensä tarkoituksenmukaista edellyttää 
eikä lupaan tällöin otettaisi tutkimuksia koskevia määräyksiä. 
 
Momentin 4 kohdan mukaan kajoamisluvassa olisi annettava tarpeelliset määräykset 
sellaisista toimista, joilla ehkäistäisiin tai vähennettäisiin rauhoitetulle jäännökselle tai 
sen osalle aiheutuvaa haittaa. Kohdassa tarkoitettuja määräyksiä voitaisiin antaa 
esimerkiksi silloin, kun kajoamislupa myönnettäisiin vain osaan rauhoitettua jäännöstä ja 
jäljelle jäävä jäännöksen osa edellyttäisi sen suojaamista kajoamisluvassa tarkoitetun 
hankkeen vaikutuksilta erilaisin toimenpitein. 
 
Momentin 5 kohdan mukaan kajoamisluvassa olisi annettava tarpeelliset määräykset 
hakijan osallistumisesta 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien 
kustannusten korvaamiseen. Kustannusten korvaamisesta säädettäisiin §§:ssä [pykälän 
sisältö on vasta työryhmän valmistelussa]. 
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46 §  Muutokset lupaedellytyksissä 
 

Kajoamisluvan haltijan on ilmoitettava Museovirastolle, jos kajoamisluvan 
myöntämisen edellytyksenä olleet seikat ovat muuttuneet. Museoviraston on 
arvioitava uuden lupakäsittelyn tarpeellisuus ja tarpeen vaatiessa käsiteltävä lupa 
uudelleen. 
 
Museovirasto voi peruuttaa kajoamisluvan, jos: 

 
1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat vaikuttaneet luvan 

myöntämiseen; 
 

2) lupamääräyksiä on rikottu; 
 

3) on ilmeistä, että kajoamisluvassa tarkoitettua hanketta ei ole tarkoitus 
toteuttaa. 

 
Jos ilmenneet puutteet, rikkomukset tai laiminlyönnit voidaan korjata tai ne ovat 
vähäisiä, Museoviraston on ennen luvan peruuttamista asetettava asianomaiselle 
luvanhaltijalle määräaika korjata puute, rikkomus tai laiminlyönti. 

 
Kajoamislupa voidaan siirtää toiselle, jos siirron saaja täyttää tässä laissa säädetyt 
luvan hakijaa koskevat edellytykset eivätkä luvan edellytykset muilta osin muutu. 
Siirrosta on ilmoitettava Museovirastolle, jonka on tehtävä luvanhaltijaa koskeva 
muutos kajoamislupaan. 
 
Museovirasto voi ilman erillistä kuulemista muuttaa lupamääräyksiä luvanhakijan 
aloitteesta, mikäli muutokset ovat vähäisiä eivätkä vaikuta maanomistajan tai -haltijan 
etuun tai oikeuteen. 

 
Pykälässä säädettäisiin siitä, miten lupaedellytyksiin liittyviä muutoksia käsiteltäisiin. 
Pykälä vastaisi pääpiirteittäin voimassa olevan lain 11 d §:ää. 
   
Pykälän 1 momentin mukaan kajoamisluvan haltijan olisi ilmoitettava, jos luvan 
myöntämisen edellytyksenä olleet seikat olisivat muuttuneet. Ilmoituksen jälkeen 
Museovirasto arvioisi, onko asiassa tarpeen suorittaa uusi lupaharkinta ja tarpeen 
vaatiessa käsittelisi luvan uudelleen. 
  
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kajoamisluvan peruuttamisesta. Luvan 
peruuttamista koskevaan kuulemismenettelyyn noudatettaisiin hallintolain säännöksiä. 
Museovirasto voisi peruuttaa kajoamisluvan momentin 1 kohdan mukaan, jos hakija olisi 
antanut sellaisia virheellisiä tietoja, jotka olisivat olennaisesti vaikuttaneet luvan 
myöntämisen edellytyksiin. Kyse olisi sellaisista tiedoista, jotka oikein annettuina olisivat 
saattaneet johtaa siihen, että kajoamislupaa ei olisi myönnetty tai kajoamisluvassa 
olevat määräykset olisivat toisenlaiset. Virheelliset tiedot voisivat koskea esimerkiksi 
suunniteltuja toimenpiteitä tai niiden vaikutuksia, taikka hakijalle aiheutuvaa haittaa. 
 
Momentin 2 kohdan mukaan Museovirasto voisi peruuttaa kajoamisluvan, jos 
lupamääräyksiä olisi rikottu. Luvan peruuttamista koskeva harkinta olisi tapauskohtaista, 
jossa otettaisiin huomioon lupamääräyksen rikkomisen olennaisuus sekä muut 
olosuhteet. Kohtaa olisi tarkoitus tulkita yhdessä 3 momentin kanssa. 
 
Museovirasto voisi momentin 3 kohdan mukaan peruuttaa kajoamisluvan, jos olisi 
ilmeistä, että kajoamisluvassa tarkoitettua hanketta ei olisi tarkoitus toteuttaa ollenkaan. 
Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi silloin, kun olosuhteiden perusteella olisi hyvin 
selvää, että luvansaaja ei aikoisi ollenkaan, tai ei kykenisi toteuttamaan 
kajoamisluvassa tarkoitettuja toimenpiteitä esimerkiksi konkurssin vuoksi. 
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, ettei lupaa tarvitsisi peruuttaa, jos ilmenneet 
puutteet, rikkomukset tai laiminlyönnit voidaan korjata tai ne ovat vähäisiä. 
Museoviraston olisi ennen luvan peruuttamista asetettava asianomaiselle luvanhaltijalle 
määräaika korjata puute, rikkomus tai laiminlyönti. 
 
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin kajoamisluvan siirtämisestä. Sen mukaan 
kajoamislupa voitaisiin siirtää toiselle, jos siirron saaja täyttäisi laissa säädetyt luvan 
hakijaa koskevat edellytykset ja jos luvan edellytykset eivät muilta osin muuttuisi. 
Siirrosta tulisi ilmoittaa Museovirastolle. Museovirasto tekisi ilmoituksen perusteella 
kajoamislupaan muutoksen luvanhaltijan osalta. Näin Museovirastolla olisi koko ajan 
ajantasaiset tiedot kajoamislupien saajista ja haltijoista. 

 
 
 

Teema: muinaisesineet ja niiden kanssa toimiminen 
 

47 §  Muinaisesineet 
 

Muinaisesineillä tarkoitetaan rahoja, aseita, työkaluja, koruja, koristeita, astioita, 
kulkuvälineitä tai muita sellaisia hylättyjä, maasta tai vedestä löytyneitä, ihmisen 
valmistamia, muokkaamia tai käyttämiä esineitä tai niiden kappaleita, joiden omistaja 
ei ole tiedossa, taikka jota ei voida osoittaa ja joiden voidaan olettaa olevan ajalta 
ennen 1860. 

 
Voimassa olevan muinaismuistolain mukaan irtaimet muinaisesineet ovat esineitä, 
kuten rahoja, aseita, työkaluja, koristeita, astioita, kulkuvälineitä tai muita sellaisia 
esineitä, joiden omistajaa ei tiedetä ja jotka voidaan olettaa vähintään sadan vuoden 
vanhaksi. Irtaimia muinaisesineitä koskevalla sääntelyllä on pitkät perinteet ja sen 
tarkoituksena on ollut varmistaa, että tällaisten esineiden löytäjät toimittavat esineen 
Museovirastolle, jolla on mahdollisuus lunastaa esine valtiolle. Tässä tarkoituksessa 
irtaimen muinaisesineen määritelmä on ollut kattava ja tarkoituksenmukainen. 
Muinaismuistolaissa irtaimille muinaisesineille määritelty liikkuva sadan vuoden aikaraja 
kuitenkin on kuitenkin tuonut ilmoitusvelvollisuuden piiriin niin teollisesti tuotettuja 
esineitä kuin esineitä, joita on muutenkin talletettu eri museoiden kokoelmiin.  
 
Esityksessä luovuttaisiin muinaismuistolain kiinteän muinaisjäännöksen käsitteestä, 
joten irtaimien muinaisesineidenkin osalta olisi perusteltua luopua arkeologisen 
kulttuuriperinnön jaottelusta irtaimeen ja kiinteään. Esityksessä onkin siten valittu 
lähtökohdaksi, että muinaisesineet olisivat rahoja, aseita, työkaluja, koruja, koristeita, 
astioita, kulkuvälineitä tai muita sellaisia hylättyjä, maasta tai vedestä löytyneitä, ihmisen 
valmistamia, muokkaamia tai käyttämiä esineitä tai niiden kappaleita, joiden omistaja ei 
ole tiedossa, taikka jota ei voida osoittaa. Sisällöltään määritelmä vastaisi nykytilaa. 
 
Jotta muinaisesineitä koskevat ehdotetun lain määräykset kohdentuisivat 
tarkoituksenmukaisesti ja jotta muinaisesineitä ja rauhoitettuja jäännöksiä käsiteltäisiin 
yhdenmukaisesti, muinaisesineen liikkuvasta sadan vuoden ikärajasta luovuttaisiin ja 
muinaisesineenä pidettäisiin esineitä, joiden voitaisiin olettaa olevan ajalta ennen 1860. 
Tätä ajankohtaa myöhemmät esineet eivät siten tulisi muinaisesinesääntelyn piiriin, 
vaan niiden tallentaminen kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin tapahtuisi tavanomaisen 
kokoelmahankintatoiminnan puitteissa eri museoissa. 
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48 §  Muinaisesineestä ilmoittaminen 
 

Muinaisesineen löytäjän on viipymättä ilmoitettava muinaisesineestä, sen 
löytöpaikasta, sen löytymisen tavasta sekä muista löytöön liittyvistä olennaisista 
seikoista Museovirastolle. Löydettyä muinaisesinettä ei saa puhdistaa tai käsitellä sitä 
muilla tavoin. Muinaisesine on toimitettava Museovirastolle Museoviraston antamien 
ohjeiden mukaisesti. 

 
Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- pykälässä säädettäisiin siitä, miten muinaisesineestä ilmoitettaisiin 
- vastaisi nykylakia, mutta asia olisi muotoiltu selkeämmin  
- muotoilu mahdollistaisi joustavan ilmoituksien tekemisen ja ilmoituksista huolehtimisen 
esimerkiksi teknisen järjestelmän (nykyinen Ilppari-järjestelmä) tai sähköpostin avulla 
- Ilppari-järjestelmän käyttäminen turvaisi tiedon välittymisen samaan aikaan sekä 
Museovirastolle että alueelliselle vastuumuseolle 
- vähentäisi nykylaista toimijoita ja keskittäisi esineiden käsittelyn Museovirastoon 
(nykylaissa poliisi myös esineiden vastaanottajana; tälle ei liene enää tarvetta) 
- ohjaisi harrastustoimijoita selkeämmin esineiden toimittamisessa 
- mahdollistaisi esimerkiksi joustavan Museoviraston ja alueellisten vastuumuseoiden 
yhteistyön  
- Museovirastolle jäisi ohjeistamisen mahdollisuus, mikä tarkoittaisi joustavampaa 
asioiden hoitoa eri toimijoiden kanssa ja riippuen siitä, minkälaisesta löydöstä ja 
löytöolosuhteista olisi kyse  

 

49 §  Muinaisesineen löytöpaikalla toimiminen 
 

Muinaisesineen löytöpaikalla tai sen läheisyydessä ei tule paljastaa muita esineitä 
taikka kaivaa maata:  

 
1) Jos esine on löydetty suosta, karikkeen ja humuskerroksen alapuolelta, tai 

muuten vastaavalla tavalla syvemmistä maakerroksista, taikka 
pohjasedimentistä; 

 
2) Jos paikalla voidaan olettaa olevan rauhoitettu jäännös; 

 
3) Jos paikalla on rauhoitettua jäännöstä osoittavia merkkejä, kuten ihmisen 

tekemien rakenteiden ja rakennelmien jäännöksiä maastossa tai vedessä, tai 
löytöpaikan maaperässä on havaittavissa ihmisen toiminnasta kertovia hiili- ja 
likamaakerrostumia. 

 
Jos muinaisesineen löytöpaikalla tai sen läheisyydessä on näkyvissä tai muuten 
havaitaan useampia muinaisesineitä, löytäjän tulee viipymättä ottaa yhteyttä 
Museovirastoon §§ [49 § tässä aineistossa] säädetyllä tavalla ja jättää esineet 
paikalleen. 
 
Museoviraston tai alueellisen vastuumuseon toimialueellaan on arvioitava 
muinaisesineen löytöpaikka ilman aiheetonta viivytystä. Museovirastolla on oikeus 
myöntää §§:n [36 § tässä aineistossa] mukainen tutkimuslupa paikalle, jossa 
muinaisesine on löydetty, vaikkei siinä voitaisikaan todeta rauhoitettua jäännöstä. 
Museovirasto voi tarvittaessa uhkasakkoa käyttäen kieltää määräajaksi ryhtymästä 
löytöpaikalla ja sen läheisyydessä tutkimista/tutkimusta vaarantaviin toimenpiteisiin.  

 
Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- pykälässä säädettäisiin siitä, miten muinaisesineen löytöpaikalla toimittaisiin 
- vastaisi nykylakia, mutta asia olisi muotoiltu tarkemmin ja selkeämmin  
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- tarkentaisi nykylakia; tarkentamiselle on koettu olevan tarvetta sekä kansalaisten että 
arkeologien puolelta 
- siirtäisi tutkimusta vaarantavien toimenpiteiden kieltoa koskevan toimivallan 
aluehallintovirastolta Museovirastolle; vähentäisi viranomaistoimijoiden määrää laissa; 
menettelyä tarvittaisiin yleensä kiiretilanteessa, jolloin Museoviraston toimivalta 
mahdollistaisi nopeamman toimimisen ja reagoimisen asiassa 
-  ohjaisi esineiden löytäjiä, etsimistä harrastavia ja muita toimijoita selkeämmin 
löytöhetkellä ja muinaisesineiden löytöpaikoilla toimimisessa 
- kytkeytyisi ilmoittamista koskevaa pykälään (joustavat ilmoittamisen ja ohjeistamisen 
mahdollisuudet löydön ja löytöolosuhteiden mukaan) 
- löytöpaikan arviointi voisi sisältää paikan tarkistamisen ja siinä yhteydessä 
mahdollisesti havaittavien jäännösten luonteen ja iän selvittämisen myös tarpeellisessa 
määrin kajovia menetelmiä käyttäen; kytkös arkeologisten kenttätöiden 
vähimmäisvaatimuksiin; löytöpaikan arviointi voitaisiin tehdä myös tarvittaessa ilman 
maastossa paikan tarkistamista 
- mahdollistaisi joustavan Museoviraston ja alueellisten vastuumuseoiden yhteistyön  
- mahdollistaisi, että myös muut tutkimusta tekevät toimijat, kuten yliopisto tai yksittäinen 
arkeologian tutkija voisi tutkia esineen löytöpaikkaa tutkimusluvan kautta 
- Museovirastolle jäisi ohjeistamisen mahdollisuus, mikä tarkoittaisi joustavampaa 
asioiden hoitoa eri toimijoiden kanssa ja riippuen siitä, minkälaisesta löydöstä ja 
löytöolosuhteista olisi kyse  

 

50 §  Muinaisesineen tallentaminen Museoviraston kokoelmiin ja löytöpalkkio 
 

Museovirasto päättää §§:n [47 § tässä aineistossa] mukaisen muinaisesineen 
tallentamisesta Museoviraston kokoelmiin. 
 
Muinaisesine, jota Museovirasto ei päätä tallentaa kokoelmiinsa, jää löytäjälle. 
Museoviraston on tallennettava tiedot tässä momentissa tarkoitetuista esineistä. 
 
Museovirasto maksaa kokoelmiin tallennettavasta muinaisesineestä löytäjälle 
kohtuullisen löytöpalkkion. Löytöpalkkion suuruus määrätään sen perusteella, mitä 
tietoa löytö antaa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä tai historiasta. Jos muinaisesine 
on kultaa tai hopeaa, löytöpalkkio ei kuitenkaan voi olla vähemmän, kuin esineen 
metalliarvo korotettuna neljänneksellä. Löytäjä voi kirjallisella ilmoituksella 
Museovirastolle luopua oikeudestaan löytöpalkkioon. 
 
Museoviraston 1 momentissa tekemästä päätöksestä voi hakea oikaisua 
Museovirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen, jolla 
Museovirasto ei tallenna muinaisesinettä kokoelmiinsa, ei voi hakea oikaisua taikka 
muutosta. 

 
Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- pykälässä säädettäisiin siitä, miten muinaisesine tallennettaisiin kokoelmiin ja miten 
löytöpalkkio suoritettaisiin 
- vastaisi pääpiirteissään nykyistä lakia, mutta selkeyttäisi sitä 
- luovuttaisiin lunastamisen käsitteestä; lunastus-käsite korvattaisiin löytöpalkkio-
käsitteellä 
- luovuttaisiin lunastusoikeuden siirrosta; muinaisesineiden käsittely keskittyisi tältä osin 
Museovirastoon 
- mahdollistettaisiin muinaisesineen luovuttaminen ilman löytöpalkkiota; käytännössä 
monet löytäjät ovat jo nyt antaneet löytönsä ”lahjoituksena” Museovirastolle 
- selkeyttäisi toimijoiden rooleja 
- selkeyttäisi, että muinaisesineen tallentamisen yhteydessä kyse on hallinnollisesta 
päätöksen teosta; muutoksenhaku kohdistuisi ensi vaiheessa 
oikaisuvaatimusmenettelyyn (kyse massapäätöksistä; oikaisumenettely mahdollistaa 
joustavan asian uudelleen tarkastelun) 
- koska muutoksenhaussa olisi käytännössä kyse löytöpalkkion määrästä, tallentamatta 
jättämisestä ei olisi oikeusturvatarvetta, koska esine jäisi löytäjälle 
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51 §  Rauhoitetusta jäännöksestä löytyneet esineet 
 

Rauhoitetusta jäännöksestä löydetyt jäännökseen liittyvät esineet tai niiden osat ovat 
osa rauhoitettua jäännöstä ja valtion omaisuutta, eikä tällaisen esineen löytämisestä 
makseta §§:n [50 § tässä aineistossa] säädettyä löytöpalkkiota. 

 
Hallituksen esitystekstin sisältöä: 
- pykälässä säädettäisiin siitä, miten toimittaisiin rauhoitetusta jäännöksestä löytyneen 
esineen kanssa 
- vastaisi nykylain sisältöä, mutta olisi asiana muotoiltu selkeämmin  
- rauhoitetusta jäännöksestä löytyneet esineet olisivat samankaltaisia, kuin §§:n [47 
pykälä tässä aineistossa] mukaiset muinaisesineet, mutta ne olisivat osa rauhoitettua 
jäännöstä; koska tunnettuun jäännökseen ei saisi kajota ilman lupaa, ei olisi 
tarkoituksenmukaista ulottaa muinaisesineitä koskevaa sääntelyä rauhoitetusta 
jäännöksestä löydettyihin ja siihen liittyviin esineisiin 
- näihin esineisiin sovellettaisiin valtion irtaimiin esineisiin koskevaa sääntelyä; 
selkeyttäisi esimerkiksi sitä, miten kaivauksilta löydettyjä esineitä voitaisiin siirtää 
alvamuseoiden haltuun 

 


