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Miksi arkeologista perintöä säilytetään ja suojellaan?

• Muinaismuistot sisältävät tietoa menneiden aikojen ihmisistä ja heidän elämästään
• Arkeologinen kulttuuriperintö edistää kykyä hahmottaa ja ymmärtää historiaa ja kulttuurin kehitystä

• Esineisiin ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin sisältyy arvoja ja merkityksiä nykyihmisille, ja niitä 
vaalitaan myös tulevia sukupolvia varten

• Aineistoa tutkimusta, kokemista, hyödyntämistä varten
• Arkeologista kulttuuriperintöä suojellaan mm. lainsäädännöllä ja julkisen hallinnon toimin



Muinaismuistoihin kohdistuu
• monenlaista maankäyttöä
• muinaisjäännökset ovat osa matkailua ja turismia
• metallinetsinnässä voi sattumalta osua muinaisjäännösalueelle 

tai harrastus tähtää erityisesti menneisyyden jälkien löytämiseen

Miten toimia, jotta muinaisjäännöksille ei koidu 
haittaa ja vahinkoa?
• otetaan selvää luotettavasta lähteestä tunnettujen muinaisjäännösten 

ja muiden arkeologisten kohteiden sijainti 
• noudatetaan lakeja, ohjeita ja suosituksia

• vastuullinen ja kestävin periaattein toteutettu metallinetsintä voi hyödyttää muinaismuistojen 
säilymistä ja niistä nauttimista



Muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja (MML 295/1963)



Mitä arkeologista aineistoa ympäristössä voi löytää?

Miten eri kohteet vaikuttavat metallinetsinnän harrastamiseen?

Kiinteä muinaisjäännös, arkeologinen kulttuuriperintökohde, mahdollinen muinaisjäännös, 
muinaisesine

Kiinteä muinaisjäännös 
• maassa tai vedessä säilynyt
• ihmistoiminnassa syntynyt
• jäänyt pois käytöstä
• sisältää tietoa ihmisten aiemmasta elämästä
• maanalaisia ja maan pinnalla näkyviä
• ei ikärajaa
• esihistoriallisia ja historialliselta ajalta peräisin olevia1
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10 000  eaa ajanlaskun alku keskiaika 1900-l. 2000-l.



• Rauhoitettu suoraan lain nojalla heti löytyessään, ei erillistä hallintopäätöstä

• Osa jo tiedossa olevia, mutta niiden lisäksi on vielä löytymättömiä, jotka ovat heti 
löytyessään rauhoitettuja



Kiinteä muinaisjäännös ja suoja-alue

Kiinteä muinaisjäännös muodostaa joko alustavasti rajatun tai tarkemmin 
määritellyn rauhoitetun alueen maastossa: muinaisjäännöksen rajaus 
Suoja-alue muinaisjäännöksen ympärillä on myös rauhoitettu ja sen koko vaihtelee
Kartalla arkeologinen kohde on merkitty pisteenä tai vyöhykkeenä 



Miten lähellä kiinteää muinaisjäännöstä ja sen suoja-aluetta 
metallinilmaisinta voi käyttää?
• Kiinteän muinaisjäännöksen ja suoja-alueen alalla kaikki kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolaissa 

säädettyä lupaa 
• Säännös koskee kaikkia
• Metallinilmaisimen käyttö ja maan kaivaminen ovat kiellettyjä muinaisjäännösalueella
• Suomen muinaisjäännösten tarkkaa maanalaista laajuutta ei tavallisesti tunneta; ne ovat usein alustavaa arviota 

laajempia tai esimerkiksi moniosaisia 

Hyvä käytäntö - museoviranomaisen suositus:
alle 200 metrin päässä kiinteän muinaisjään-
nöksen ja suoja-alueen reunasta ei tule käyttää 
metallinilmaisinta ja kaivaa maata 

200 mc



Kaikki arkeologiset jäännökset eivät ole kiinteitä 
muinaisjäännöksiä

Muu kulttuuriperintökohde
• historialliselta ajalta peräisin
• yleinen, runsaslukuinen tai muusta syystä luokiteltu tähän ryhmään
• eivät ole muinaismuistolailla rauhoitettuja
• myös näitä kohteita suojellaan ja säilytetään mahdollisimman häiriintymättöminä

Hyvä käytäntö - museoviranomaisen suositus: metallinilmaisinta  ei ole perusteltua käyttää muiden 
kulttuuriperintökohteiden alueella 



Mahdollinen muinaisjäännös
• paikkaan liittyy tietoa tai vahvoja viitteitä siitä, että kohde saattaa olla kiinteä muinaisjäännös
• arkeologi ei ole tarkastanut kohdetta maastossa

• Kohteen suojelullisen aseman ratkaiseminen vaatii arkeologista maastotarkastusta

hyvä käytäntö: ei käytetä metallinilmaisinta ja kaiveta mahdollisen muinaisjäännöksen alueella, 
suositeltava etäisyys 200 metriä

Irtolöytöpaikka
• irtolöytö voi olla merkki paikalla olevasta, ennestään tuntemattomasta kiinteästä 

muinaisjäännöksestä

• kohdetta ei ehkä vielä ole tarkastettu arkeologisesti
• Paikalla ei ole suositeltavaa käyttää metallinetsintä ja kaivaa maata

hyvä käytäntö: yhteydenotto Museovirastoon tai maakuntamuseoon epäselvissä asioissa



Museoviranomaisen yhteystietoja  

Pirkanmaalla toimittaessa

Pirkanmaan maakuntamuseo
pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere,fi
PL 487, 33101 Tampere
Vadim Adel: 040 800 4872, vadim.adel@tampere.fi
Kreetta Lesell: 040 763 1841, kreetta.lesell@tampere.fi
Ulla Lähdesmäki: 040 5201281, ulla.lahdesmaki@tampere.fi

Museovirasto
Pl 913, 00101 Helsinki
metallinetsin@museovirasto.fi



Metallinilmaisimen käyttö ja kaivaminen erilaisilla alueilla

Kiellettyä
• muinaisjäännösalueella
• luonnonsuojelualueella
• pihapiirissä
• viljellyllä pellolla
• puolustusvoimien alue



Muinaisesine
• 100 vuotta tai sitä vanhempi
• omistajaa ei tunneta
• maassa tai vedessä
• kokonainen tai esineiden osa
• valmistettu erilaisista materiaaleista
• kuuluu lähtökohtaisesti valtiolle; löydetyn esineen omistus ratkeaa 

muinaismuistolain mukaan, omistusasiaa hoitaa Museovirasto

Löytötavara
• nuorempi kuin 100 vuotta vanha esine, joka löytyy harrastuksessa

Sotaromu
• Puolustusvoimien omaisuutta

Montako muinaisesinettä voi ottaa talteen metallinetsintä käytettäessä?



Muinaisjäännösten kannalta tärkeät säännökset metallinetsimen 
käytön harrastuksessa

Muinaismuistolaki (205/1963)
• 1 §, 4 § rauhoitussäännös
• 3 § rauhoituksen valvonta
• 16 §, 17 § irtaimet muinaisesineet ja  niiden lunastusoikeus
• 20 § hylyt
• 25 § rangaistus muinaismuistorikkomuksesta

Rikoslaki (39/1889)
• 48 luku 6 § 2 mom rangaistus MML:a vastoin tehdystä rakennussuojelurikoksesta

Löytötavaralaki (778/1988)
• Löytötavaran löytäjän on välittömästi otettava yhteys esineen omistajaan tai poliisiviranomaiseen 

ja luovutettava tavara



Puolustusvoimille kuuluneen tavaran löytämisestä ja pelastamisesta 
annettu asetus (84/1983)
• sotaromua löydettäessä asiaa hoitaa puolustusvoimat

Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
• Kaikkinainen luonnon tuhoaminen ja muuttaminen on kiellettyä suojellulla 

luonnonsuojelualueella

Jokamiehenoikeudet
• Suomen oikeuskäytännössä ns. maantapa; yleinen oikeus, joka koskee kaikkia Suomessa 

oleskelevia
• Ei saa aiheuttaa maanomistajalle  eikä muillekaan haittaa tai häiriötä
• Ei saa kulkea pihamailla eikä kesäisin viljelysmailla tai muilla istutetuilla alueilla

Kulttuuriesineiden maastavienti tai tuonti



Kaikesta ei säännellä lailla – tarkoituksenmukaiset 
suositukset ja hyvät käytännöt ovat tärkeitä


