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MUURITUTKIMUS OY

• Kaarinassa toimiva yritys

• Perustettu 1995-96 Ky, vaihtui osakeyhtiöksi v. 2018.

• Läntisen Suomen alueella (käyntejä Oulussa ja Kajaanissa, 
puitesopimus Espoossa).

• V. 2018 liikevaihto n. 2 M€ (siitä 50 % Turun toriparkki). 

• Henkilöstöä n. 60, josta vakituisia /pitkäaikaisia n. 15 henkeä. 
Lähes kaikilla arkeologin koulutus. 



MITÄ ASIOITA ARKEOLOGI KAIVAA / 
MUINAISMUISTOLAKI MÄÄRITTÄÄ

• Kaikki esihistorialliset kohteet (siis ennen vuotta 1155)

• Käytännössä kaikki mitä on jäljellä ennen vuotta 1721 (Isoviha 
päättyi)

• Todellisuudessa koko Ruotsin vallan aika vaatii kaivaukset eli 
vuoteen 1808-1809

• Paikalliset muunnokset – esim. Turussa v. 1827 (Turun palo), 
Tampereella 1800-luvun loppu, Kehä III sisäpuolella monin 
paikoin 1917-1918.



ARKEOLOGINEN TOIMINTA

• Arkeologiset kaivaukset jakaantuvat 

• - kaivaus koska rakennetaan jotain muinaismuiston tilalle –
rakentaja maksaa

• - kaivaus koska akateeminen arkeologi haluaa tutkia jotain –
rahoitus jostakin (säätiöt)

• - kaivaus, viihdetapahtuma joka suunnataan siviileille – rahoitus 
jostakin (esim. EU-hanke) 



MITEN KAIVAUKSIA TILATAAN 2019

• Yksittäiset hankkeet tilataan tutulta toimijalta tai aluemuseolta

• Yksittäiset hankkeet kilpailutetaan (kolmelle toimijalle / kaikille 
Museoviraston listalla oleville)

• Pitkät puitesopimukset (ainakin Turku, Espoo, Hämeenlinna)

• Hyvin pitkät vakiintuneet toimintamallit / asiakassuhteet 



TILAUSKAIVAUSTEN TEKIJÄT SUOMESSA

• Arkeologiset kaivaukset ja muut tutkimukset on voinut 
kilpailuttaa reilut 10 vuotta

• Museovirastossa on oma kaivausorganisaatio – ARKE

• Joillakin maakuntamuseoilla on oma kaivaustoimintaorganisaatio

• Yksityiset yritykset – noin 6 yritystä, vanhimmat Mikroliitti
(1980-l) ja Muuritutkimus (1995) ja pari osuuskuntaa.

• Yliopistoissa (Turku, Helsinki, Oulu) on pientä kaivaustoimintaa



ARKEOLOGINEN TUTKIMUSPROSESSI (MUSEOVIRASTO 
MÄÄRITELLYT LAATUVAATIMUKSET)

• Esityöt – inventoinnit, arkistoselvitykset, maatutkaukset 

• Kaivaus – tuhoaa kohteen jonka vuoksi se pitää dokumentoida

• Raportti - kaikki kenttätyön vaiheet yhdistetään arkeologiseksi 
raportiksi

• Tutkimus – arkeologi analysoi sen mitä kaivoi ja julkaisee sen

• Julkaiseminen – kerrotaan ammattilaisille ja siviileille mitä tuli 
kaivettua



MITÄ ARKEOLOGINEN KAIVAUS MAKSAA

• Kuutio arkeologista maata kestää kaivaa noin viikon ja 
raportoida noin viikon. 

• Kuutioon maata tarvitaan kaivaja, dokumentointi, raportointi, 
löytöjen luettelointi, konservointi, näytteiden analysointi

• Käytännössä kuutio maksaa n. 1000-1100 euroa + infra 
(kaivinkoneet + työmaakulut) = n. 1300-1400 € / kuutio

• Kaivausten kuluista lähes 90 % on palkkakuluja



MITEN ASIAT MUUTTUVAT 2020 JA SEN JÄLKEEN –
OSA 1

• Maakuntamuseoihin tulevat arkeologit v. 2020 alussa. Pääosa näkyvästä 
viranomaistoiminnasta siirtyy kaupunkien museoihin. 

• Jatkossa museot hoitavat arkeologisen perustyön – ei enää Museovirasto

• Paikallinen historia voi alkaa korostumaan – uudet aikatasot ja 
kiinnostuksen kohteet. 

• Yhä nuoremmat ajat pitää tutkia arkeologisesti



MITEN ASIAT MUUTTUVAT 2020 JA SEN JÄLKEEN –
OSA 1I

• Kenttäarkeologeja ei enää juuri kouluteta Suomen yliopistoissa 
2020-luvulla

• Nuoret kenttätyöhön kykenevät arkeologit loppuvat Suomessa 
arviolta 2025-2030

• Joko arkeologien palkat lähtevät nousuun tai uudet arkeologit 
tulevat ulkomailta. 



KIITOKSET

• FT Kari Uotila

• Muuritutkimus Oy

• kari.uotila@muuritutkimus.fi
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