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VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT ARKEOLOGISET
KOHTEET = VARK

Museoviraston kolmivuotisessa hankkeessa määritellään manner-Suomen
merkittävimmät arkeologiset kohteet. Hanke valmistuu 2023.

Kohteet tulee huomioida yhtenä alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana.

Tavoitteena on ollut saada aikaan kohdevalikoima, joka antaa
mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan Suomen muinaisuudesta.

Museovirastot toteuttaa hanketta yhteistyössä alueellisten vastuumuseoiden
ja Metsähallituksen kanssa.

Valkeakoski, Rapola, Hirvikallion kuppikivi

Lempäälä, Torittu



VARK-KOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT JA ERITYISASEMA

VARK-kohteet muodostavat ajallisesti, alueellisesti ja
muinaisjäännöstyypeittäin kattavan kuvan maamme arkeologisesta
kulttuuriperinnöstä.

Kohteiden arvioinnissa pohditaan sitä, mikä on kohteen
arkeologinen tai kulttuurihistoriallinen merkitys eli miten hyvin se
ilmentää oman aikakautensa ilmiöitä, prosesseja ja tapahtumia.

Valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden säilyminen
pyritään turvaamaan kaikissa olosuhteissa. Maankäytön
suunnittelun odotetaan tukevan kohteiden suojelua.

Lempäälä, Pirunlinna



VARK PIRKANMAALLA
Pirkanmaan VARK-kohteita on yhteensä 95, mikä vastaa 2,6 %
alueen kaikista muinaisjäännösrekisterin kohteista.

Kohteita mesoliittiseltä kivikaudelta historialliselle ajalle läpi
kaikkien esihistorian periodien.

Kohteita lähes kaikista kunnista, useimmista enemmän kuin yksi.

Lempäälä, Rikalan kanava



PIRKANMAAN KOHTEIDEN AJALLINEN JAKAUMA

ajoitus kpl %

esihistoriallinen 4 3 %

kivikautinen 19 13 %

ei määritelty 4 -

mesoliittinen 3 -

neoliittinen 12 -

pronssikautinen 5 3 %

varhaismetallikautinen 9 6 %

rautakautinen 47 32 %

keskiaikainen 25 17 %

historiallinen aika 39 26 %

Lempäälä, Aimalankangas



PIRKANMAAN KOHTEIDEN JAKAUMA MUINAISJÄÄNNÖSTYYPEITTÄIN
 tyyppi kpl %
alusten hylyt - -
asuinpaikat 37 29 %
hautapaikat 30 23 %
kirkkorakenteet 6 5 %
kivirakenteet 14 11 %
kulkuväylät 4 3 %
kultti- ja tarinapaikat 6 5 %
luonnonmuodostumat - -
löytöpaikat 1 1 %
maarakenteet - -
puolustusvarustukset 10 8 %
raaka-aineen hankintapaikat 2 2 %
taide, muistomerkit 3 2 %
tapahtumapaikat 2 2 %
teollisuuskohteet - -
työ- ja valmistuspaikat 14 11 %

Lempäälä, Päivääniemi Valkeakoski, Hiittiänmäki

Lempäälä, Kokkovuori Vesilahti, Narvan maalinnoitus



MITÄ SEURAAVAKSI?
Inventoinnin kuulemisvaihe käynnistyy keväällä 2023

- tavoitteena, että mahdollisemman moni ilmaisisi
mielipiteensä inventoinnista ja sen tuloksista

- julkinen ja kaikille avoin, oikeusministeriön ylläpitämä
lausuntopalvelu.fi -sovellus

Kuulemistilaisuudet (Teams) suunnitteilla maaliskuussa

- suunnattu maankäytön ammattilaisille, kaikki kuitenkin
tervetulleita

Kuulemisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman
laajalti tiedotteiden, myös maakuntalehtiin tulee ilmoitukset.

Aiheeseen liittyvä seminaari Kansallismuseossa kuulemisen
jälkeen.

Vesilahti, Laukko, Pohdonsaari

Virrat, Oraniemi



KIITOS!

Kangasala, Liuksialan kappeli


