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Liite 1, aluerajaukset.

1. Asemakaavan tilanne
a. Asemakaava ak2316 Jokilaakso on luonnosvaiheessa. Kiinteän muinasjäännöksen
alue merkitään asemakaavaan 2021 tehdyn tehdyn tutkimuksen perusteella.
b. Tutkittava (kajottava) alue ja säilytettävä (ei kajoamista) alue sm-alue merkitään
erillisinä alueilla kaavaan selostuksineen
c. Kun tutkittu alue on poistettu/tutkittu, tutkittavan alueen erillinen merkintä voidaan
poistaa asemakaavasta, lausunnon poistamisesta antaa Museovirasto
2. Muinaisjäännös
a. Muuritutkimus Oy suoritti tutkimuksia kaava-alueella toukokuussa 2021.
Tutkimuksissa Keravan kartanon mäen lounaiskulmasta löytyi paikalla sijainneeseen
asutukseen viittava liesirakenteen kivirakenne, ikkunalasia ja palanutta savea, lisäksi
paikalla havaittiin vanhoja peltokerroksia, havaintojen perusteella paikalla on kiinteä
muinaisjäännös. Löydös ajoittuu 1600-1700 luvulle tai varhaisempaan aikaan, ennen
nykyisen kartanon rakentamista. Alueelta ei ole aiemmin havaittu kiinteitä rakenteita
jotka voidaan tulkita kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Alueen aikaisempi sm-rajaus
perustuu arkisto- ja karttatulkintaan. Kartanon mj.num 1000009983 aluerajausta on
muokattu 2021 tutkimusten perusteella.
b. Nykyinen Keravan kartanon mj.num 1000009983 sm-aluerajaus muutetaan 13§
neuvottelujen ja tutkimusten perusteella liite 1 mukaiseksi.
c. Kiinteä muinaisjäännös sijaitsee asemakaavaluonnoksen AO-alueella 843 ja
merkitaan kaavaan omalla merkinnällä sm-5
d. Kaivaustutkimuksissa tutkittava alue rajautuu kolmen tontin alueella. Museoviraston
ja Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo toteavat seuraavaa:
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i. Rakentamiseen suunniteltujen tonttien alueella sijaitseva kiinteä
muinaisjäännös on tutkittava kerralla. Alue voidaan rakentamiseen
vapauttaa vain siltä osin kuin se on tutkittu.
ii. Jäännöksen voi poistaa riittävän dokumentoinnin jälkeen. Riittävä
dokumentointi muotoutuu havaintojen perusteella. Museovirasto antaa
lausunnon tutkimusraportoinnin perusteella tutkinnan riittävyydestä.
iii. Jäännös ei tule estämään rakentamista, kunhan se on tutkittu ja
dokumentoitu riittävällä tavalla.
e. Jos jäännös tutkitaan kaavoituksen aikana, niin sitä ei tarvitse merkitä,
asemakaavaan. Tutkimatta jäänyt alue merkitään kaavaan. Mikäli muinaisjäännöstä
ei ehditä tutkia ennen kaavoituksen etenemistä se merkitään kaavaan ja
määräykseen merkitään, että muinaismuistolain mukainen neuvottelu on käytynä.
f. Kajottava/tutkittava kiinteä muinaisjäännös merkitään kaavaan sm-5 alueelle omalla
merkinällään. Museovirastolla on vakiomääräys jäännöksiä varten, mikäli jäännöstä
ei ehditä tutkia ennen asemakaavoituksen päättymistä.
Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitetun kiinteän muinaisjäännöksen osa. Alueen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen
on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä
suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Muinaismuistolain 13
§:n mukaisesti käytyjen neuvottelujen perusteella kohde voidaan poistaa kaavan
toteuttamiseksi sen jälkeen, kun kohteella on toteutettu riittävät arkeologiset
tutkimukset.
g. Kajoamisen ulkopuolella jäävän sm-alueen yhteyteen tulee merkintä
Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös; historiallisen ajan kyläpaikka, Yli-Kerava (Öfver Kärvoby) Kartano
(100009983). Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen,
poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista tai siihen
liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon
lausunto.
3. Muinaisjäännöksen tutkiminen ja poistaminen rakentamisen tieltä
a. Pintamaat sekä puut poistetaan. Kaupunki poistaa alueelta puut. Kantoja ei poisteta.
Sen jälkeen suoritetaan kaivaus yksiköittäin, eli poistetaan maata aikakerroksittain.
b. Mahdolliset paikalta löytyvät kivirakenteet tai muut vastaavat havainnot paljastetaan
ja rakenteet dokumentoidaan.
c. Kaivauksia jatketaan niin syvälle, että jäännöksiä ei enää löydy.
d. Tutkimuksissa noudetaan arkeologisten kenttätöiden laatuvaatimuksia
e. Tutkimuksissa varaudutaan myös analyysi- ja konsenrvointitöiden suorittamiseen
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f.

Museovirasto ei tee enää kaivauksia. Nykyisin kaivaukset suoritetaan vapaan
kilpailun muodossa. Kaivauksia suorittavat yritykset ja osuuskunnat, joita
ammattiarkeologit ovat perustaneet. Toimijoiden osoitteet ja yhteystiedot löytyvät
Museoviraston nettisivuilta.

4. Kaivauksen kustannusjaosta sopiminen ja kaivausten kesto
a. Kaivausten kesto ja ajoittaminen
i. Kaivausten kesto ja kustannukset riippuvat löydöksistä.
b. Kustannukset
i. Kustannuksista vastaa Keravan kaupunki
5. Miten Kerava saa hyvän medianäkyvyyden kaivausten kautta?
a. Kaivauksista voi olla arvoa asuntomesssuille. Tutkimustuloksia voidaan käyttää
hyväksi viestinnässä.
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