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- esimerkkitäytetty kysymyslehti 2017 

 
 
 

1. SAAPUMISTIEDOT (saapumistiedot täytetään Museovirastossa) 

Tulopäivä: Kunta: 

Diar. N:o Peruskarttalehti: 

Koordinaatit:  
 

p i z 

 x y  

 
 

HYVÄ MUINAISESINEEN LÖYTÄJÄ 

 

Jokainen muinaisesine tai sellaisen palanen on tärkeä selvitettäessä maamme menneisyyttä. Erityisen tärkeitä nämä löydöt 

ovat tutkittaessa aikakausia, joilta ei ole säilynyt lainkaan tai vain hyvin vähän kirjoitettua tietoa. Löydöt antavat tärkeää 

lisätietoa myös muista aikakausista. Esinelöytöön voi liittyä myös ennestään tuntemattoman kiinteän muinaisjäännöksen 

löytyminen. 

 

Muinaismuistolain (295/1963) mukaan kaikki maasta löydetyt esineet, joiden iäksi voidaan olettaa vähintään sata vuotta, on 

toimitettava puhdistamattomina ja tarkkoine löytötietoineen mahdollisimman pian Museovirastoon tutkittaviksi. Jos tämä ei 

ole mahdollista, on löydöstä viipymättä ilmoitettava Museovirastolle. Museoviraston sijaan löytö voidaan toimittaa löytötietoi-

neen myös maakuntamuseolle. 

 

Jokaisen löydön merkityksen arvioinnin kannalta olennaisen tärkeää on riittävä tieto löytöpaikasta. Siksi pyydämme Teitä 

täyttämään tämän tietolomakkeen ja toimittamaan sen löydön mukana. Koska löytöpaikalla saattaa olla asuinpaikka, hauta 

tai muu muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, sitä ei saa kaivella ennen kuin Museovirastolta on saatu 

siihen lupa. 

 

Mikäli paikan tutkiminen esimerkiksi arkeologisin kaivauksin on tarpeen, neuvotellaan siitä maanomistajan kanssa. Tutki-

mukset pyritään suorittamaan tuottamatta turhaa haittaa ja mahdolliset vahingot korvataan.  

 

Jos Museovirasto päättää lunastaa löydön, löytäjällä on oikeus saada löydöstään korvaus. Sitä määritettäessä huomioidaan 

löydön laatu. Mikäli löytö lahjoitetaan kokoelmiin, saa löytäjä siitä kunniakirjan. Ennestään tunnetusta kiinteästä muinais-

jäännöksestä peräisin olevat löydöt kuuluvat muinaismuistolain mukaan valtiolle korvauksetta. 

 

Löytäjä voi esittää toivomuksen löydön sijoittamisesta kotiseutu- tai maakuntamuseoon tai muihin vastaaviin julkisiin koko-

elmiin. Tämä toivomus otetaan yleensä huomioon, mikäli löytö ei ole poikkeuksellisen merkittävä ja mikäli kyseessä olevien 

kokoelmien hoito ja tilat ovat asianmukaisesti järjestetyt.  

 

Kaikissa muinaisesineitä ja kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevissa kysymyksissä tulee aina kääntyä Museoviraston tai maa-

kuntamuseon puoleen. 
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2. LÖYTÄJÄN TIEDOT  
Löytäjän nimi: 
Tobias Evert Maattila 

Postiosoite: 
Maattilantie 1 

Postitoimipaikka: 
00001 Maattila 

Sähköpostiosoite: 
tobias.evert.maattila[at]maattila.fi 

Puhelin: 
000 - 1234 5678 

Löytäjän nimen voi julkistaa Museoviraston verkkosivuilla (vastaa kyllä tai ei): kyllä 
 

 
 
3. LUNASTAMISEEN JA LAHJOITTAMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
Löydön laatu ja kuvaus (kirves, astianpala, sormus, raha, solki tms.):  
sarana, pullo, piipun koppa?, sormustin? 
 

Tieto löydön/löytöjen materiaalista (savi/keramiikka, pronssi, rauta, hopea, kivi, luu, sarvi tms.): 
rauta (sarana), lasi, messinki? 
 

Löytö lahjoitetaan kokoelmiin: kyllä Löytö tarjotaan lunastettavaksi:  

Toivomus löydön sijoituspaikasta: Maattilanvaaran museo 
 
 

 
 
4. PERUSTIEDOT LÖYTÖPAIKASTA 
Kunta: Maattilanvaara 
 

Kylä: Maattila 

Kylän osa: Vanhakylä 
 

Tila (nimi): Maattila 
 

Tila (rekisterinro.): 00X-001-000X-0001 

Paikan (pellon, mäen, kankaan, rannan jne.) tarkempi nimi: Maattilan kotipelto 

Löytöpaikan sijainti (suunta ja etäisyys) kirkosta tai muusta selvästi määriteltävästä tunnetusta paikasta: 18 km lou-
naaseen Maattilanvaaran kirkosta 
 
 
 

Löytöpaikan etäisyys (metreinä arviolta) ja ilmansuunta lähimmästä selvästi määriteltävästä paikasta (talo, rajapyyk-
ki, tienhaara, silta, joki, järvi jne): 55 metriä länteen Maattilan tilan päärakennuksesta 
 
 

Löytöpaikan sijaintikoordi-
naatit (ETRS-TM35FIN):  

N: 7236848 E: 326643 Korkeus m mpy:10 m 
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Löytöpaikan luonne (metsä, pelto, kallio, kivikko, järven pohja, vesijättö, suo, ranta, rantatörmä jne.) ja maaperä (sa-
vi, multa, hiekka jne): pellon keskellä oleva hiekkainen kumpare, missä erikokoisia kiviä ja pensaita 
 
 
 
 

Liitteeksi:  
- karttakopio (peruskartta tai tilakartta) ja/tai käsin tehty karttapiirros löytöpaikasta  
- mielellään valokuvia löytöpaikasta 
- mielellään valokuva/valokuvia löydöstä 

 
 
5. LÖYTÖPAIKAN MAANOMISTAJAN TIEDOT   
Maanomistajan nimi: Enny-Martta Maattila 

Osoite ja postitoimipaikka: ks. kohta 2. 

Sähköpostiosoite:  
enny.martta.maattila[at]maattila.fi 

Puhelin: 
000 - 2345 6789 

 
 
6. LÖYTÖAJANKOHDAN JA -PAIKAN TARKEMPI KUVAUS 
Löytöaika ja -tapa (peltotyössä, metallinetsinnässä, hiekanotossa, tietyössä tms.):  löytyi 29.2.2014 harjoitellessa metal-
linetsimen käyttöä kotipellolla 
  
 
 

Havainnot löytöpaikalla (paikalle ei tule kaivaa lisää havaintojen saamiseksi) kuten kummut, kivikasat, rakennuksen 
perustat, kivirivit, kuopat ja muut maan pinnalla havaittavat rakennelmat: löytöpaikalla on pellosta nouseva kumpare, 
missä on eri kokoisia kiviä. Kivet ovat pellolta paikalle kasattuja. Kummun päällä näyttäisi olevan paikalleen hajonnut uuni tai 
muu kivikasa, missä tiiltä (kartta, kuvat). 
  

Havainnot maaperässä (paikalle ei tule kaivaa lisää havaintojen saamiseksi) kuten palanut maa, hiili, noki, palaneet 
kivet, värjäytynyt maa tai muut ihmisen toiminnan tuottamat jäljet: kummun ympäristössä on peltomullassa tiilen kappa-
leita ja hiiliä. 
 

Havainnot saviastianpaloista, kvartsin siruista, palaneen luun siruista ja kuonasta tai vastaavista: paikalta löytyi paljon 
ikkunalasin palasia (katso valokuva) 
 
 

Löytösyvyys: noin 5 cm mullan pinnasta 
 
 
 

 
 
7. MUUT TIEDOT 
Onko löytöpaikalta tai sen lähistöltä löytynyt aiemmin esineitä ja milloin?: paikalta on löytynyt kynnettäessä silloin tällöin 
lasin palasia 
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Mahdollisesti paikalta aiemmin löytyneiden esineiden nykyinen sijaintipaikka: pellossa 

Löytöpaikkaan tai sen läheisyyteen liittyvät vanhat tarinat tai perimätieto:paikalla kerrotaan olleen joskus mäkituvan, 
jossa olisi asunut Maattilalle kaukaista sukua olevan perhe. Muuttivat sitten Muuttilaan torppareiksi ja saivat myöhemmin 
oman tilan. 
 

Kuka voi toimia oppaana löytöpaikalla (nimi, osoite, yhteystiedot)?: löytäjä voi toimia oppaana, osoitetiedot kohdassa 2 

Muuta lisättävää: vanhojen tietojen mukaan Maattilan kotipellolla olisi myös kylän vanhimman pajan paikka, mutta sitä ei ole 
löytynyt 

 
 

8. ALLEKIRJOITUS 
Päivämäärä: 
29.4.2014 

Paikka: 
Maattilanvaara 

Esineen lähettäjä/tuoja (nimenselvennys ja allekirjoitus): 
 

Enny MarttaMaattila 

Enny Martta Maattila 
 

Esineen lähettäjän/tuojan osoite ja yhteystiedot: osoitetiedot kohdissa 2 ja 5 

 
 



 5 

LIITTEET: KARTTAKOPIOT, KUVAT LÖYTÖPAIKALTA JA KUVAT LÖYDÖSTÄ/LÖYDÖISTÄ 
 
 
Kartta (löytöpaikka punaisella pisteellä): 
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Kuva löydöistä: 
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Kuva löytöpaikalta edellisenä syksynä, kumpare keskellä kuvaa, missä pensaita: 
 

 
 
 
Kuva kumpareen päällä olevasta kivirakennelmasta, löytöpäivänä kuvattu: 
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KYSYMYSLEHDEN TÄYTTÖOHJE 
 
- täyttöohje Museoviraston kysymyslehteen muinaismuistolain (295/1963) tarkoittaman muinaisesinelöydön ilmoittamiseksi 
 
Kysymyslehti on löytöasiaan liittyvä asiakirja, jonka tiedot tallettuvat Museovirastoon. Huolellisesti täytetty kysymyslehti antaa riittävät 
tiedot löytöasian käsittelyä varten. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti ja tulostaa. Sähköisesti täytettynä kenttiin voi kirjoittaa rajoittamat-
toman määrän tietoa. Liiteosaa voi lisätä sähköisenä kuvia ja karttaotteita rajattoman määrän. Paperisen lomakkeen voi tarvitessa tilata 
myös Museovirastosta. 
 
Täytetty kysymyslehti toimitetaan löydön mukana Museovirastoon. Löytö on hyvä pakata kuljetuksen ajaksi siten, että se ei pääse liik-
kumaan. Minigrip-pussit, rypistetty paperi ja tukeva pahvilaatikko ovat esimerkiksi hyviä pakkausmateriaaleja. Löydön voi toimittaa Mu-
seovirastoon postitse postimaksutta, kun kertoo postissa kyseessä olevan asiakaspalautuksen. Esinelöydöt lähetetään osoitteeseen 
Museovirasto, Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki. Kuoreen laitetaan merkintä "Asiakaspalautus, sopimustunnus 610146". Jos kyseessä on 
jalometalli- tai korulöytö, otetaan yhteyttä Museovirastoon ja sovitaan tarkemmin sen toimittamisesta. 
 
 
Kohta 1. Saapumistiedot 
- lomakkeen kohta täytetään Museovirastossa löytöasiaa käsiteltäessä 
 
Kohta 2. Löytäjän tiedot 
- lomakkeeseen täytetään löytäjän nimi ja yhteystiedot sisältäen postiosoitteen, postitoimipaikan, sähköpostiosoitteen ja puhelinnume-
ron. Tietojen avulla löytäjään voidaan olla yhteydessä esimerkiksi löydön lunastusasiassa tai lisätietoja löytöpaikasta tarvittaessa. 
 
Kohta 3. Lunastamiseen ja lahjoittamiseen liittyvät tiedot  
- lomakkeeseen kuvataan löytö/löydöt tarkemmin ja valmistusmateriaali (jos tiedossa) 
- lomakkeeseen täytetään tieto kyllä-sanalla siitä, haluaako lahjoittaa löydön tai tarjota sitä lunastettavaksi. Museovirasto tarvitsee tiedon 
asiasta heti löydön saapuessa. 
- lomakkeeseen voi laittaa toivomuksen siitä, mihin löytö tulisi sijoittaa. Kohdan voi jättää myös täyttämättä. 
 
Kohta 4. Perustiedot löytöpaikasta 
- lomakkeeseen täytetään yleistiedot löytöpaikasta. Tiedot ovat tärkeitä löytöpaikan tarkan sijainnin määrittelyssä. Tilan nimen ja rekiste-
rinumeron voi jättää täyttämättä, jos ne on hankala selvittää.  
- löytöpaikan sijainti suhteessa ympäristöön selvitetään maastossa havainnoinnin lisäksi esimerkiksi kartan avulla. Etäisyydet voi mitata 
paperiselta maastokartalta tai sähköiseltä kartalta. Löytöpaikan sijaintikoordinaatit voi selvittää maastossa GPS-laitteella tai myöhemmin 
esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Karttapaikka -palvelussa. Koordinaatit ilmoitetaan ETRS-TM35FIN -muodossa. 
- paperinen karttatuloste tai -kopio oheistetaan aina mukaan sen lisäksi, että sijaintitiedot ilmoitetaan esim. koordinaatteina. Koordinaattitietojen 
kopioinnissa voi tulla virheitä. 

- Maanmittauslaitoksen Karttapaikka -palvelun osoite on https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/. Sijaintipaikka etsitään käyttä-
mällä hiirtä (oikea korva alas), jolla karttaa liikutetaan ja zoomaustyökaluja + ja - (oikean laidan palkki). 
Etäisyyden mittaus: etsi sijaintipaikka kartalta. Klikkaa vasemman ylälaidan palkista viivaimen kohtaa (Mittaa matka-työkalu). Klikkaa 
kartalla hiirellä ensin löytöpaikkaa ja sitten paikkaa, johon mittaat matkaa. Työkalu kertoo matkan karttanäkymässä. 
Sijaintikoordinaattien selvittäminen: etsi sijaintipaikka kartalta. Klikataan oikean laidan zoomauspalkin alta neliötä, jossa lukee XY. Klika-
taan löytöpaikkaa kartalla. Koordinaatit-ikkunaan tulee tieto kohteen sijaintikoordinaateista. Sijaintipaikan voi tarkistaa kartalla klikkaa-
malla Koordinaatit-ikkunassa kohtaa Lisää merkintä. 
 
Kohta 5. Löytöpaikan maanomistajan tiedot 
- lomakkeeseen täytetään löytöpaikan maanomistajan nimi ja yhteystiedot sisältäen postiosoitteen, postitoimipaikan, sähköpostiosoitteen 
ja puhelinnumeron. Tietojen avulla omistajaan voidaan olla yhteydessä esimerkiksi löytöpaikan tutkimiseen liittyvissä asioissa. 
 
Kohta 6. Löytöajankohdan ja -paikan tarkempi kuvaus 
- lomakkeeseen täytetään yleistiedot löytöpaikasta. Tiedot ovat tärkeitä mm. selvitettäessä sitä, onko löytöpaikalla mahdollisesti kiinteä 
muinaisjäännös. 
 
Kohta 7. Muut tiedot 
- lomakkeeseen on suositeltavaa täyttää tietoja muista, löytöpaikkaan liittyvistä tiedoista ja havainnoista. Ne voivat olla olennaisen 
tärkeitä löydön ja löytöpaikan arvioinnissa. 
- oppaana löytöpaikalla toimivan tiedot ovat myös tärkeät mm. löytöpaikan mahdollisen tarkastamisen vuoksi. Jos löytäjä toimii oppaa-
na, voi viitata kohtaan 2. Jos maanomistaja toimii oppaana, voi viitata kohtaan 5. 
 
Kohta 8. Allekirjoitus 
- lomake allekirjoitetaan ja päivätään. Esineen lähettäjän/tuojan yhteystietojen kohdalla voi myös viitata kohtaan 2 tai 5 
tarpeen mukaan.  

 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

