YHTEISTYÖSOPIMUS

Sopijapuolet:

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa
asioissa Turun maakuntamuseo.
Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Sopimuksen kohde:

Museoviraston ja maakuntamuseon yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön tutkimuksessa, suojelussa ja hoidossa sekä Turun kaupunkiarkeologisessa toiminnassa. Vedenalainen arkeologia jää sopimusten ulkopuolelle.
Maakuntamuseon toiminta-alue on määritelty opetusministeriön päätöksellä
(21.1.1980, nro 10714/55/79).

Sopimuksen tarkoitus:

Museoviraston ja maakuntamuseon välisen rakennusperintöä, kulttuurimaisemaa sekä Turun kaupungin alueen historiallisen ajan arkeologiaa koskevan yhteistyön virallistaminen ja tehostaminen.

Sopimukset ehdot:
KULTTUURIYMPÄRISTÖ
1. Tutkimus, inventoinnit ja dokumentoinnit
Museovirasto koordinoi ja kehittää yhdessä maakuntamuseon kanssa kulttuuriympäristön inventoinnin ja tutkimuksen menetelmiä ja tavoitteita.
Maakuntamuseo huolehtii alueensa kulttuuriympäristön inventoinneista, tutkimuksesta ja niiden kehittämisestä. Yhteiset inventoinnit ja muut yhteishankkeet sovitaan tapauksittain.
Museovirasto määrittää inventointitiedostojen sisällön valtakunnalliset tavoitteet.
Maakuntamuseo ja Museovirasto huolehtivat inventointi- ja tutkimustulostensa sekä
rekistereidensä keskinäisestä tiedoksisaattamisesta.
Museovirasto vastaa rakennussuojelulailla ja valtion rakennusten suojelusta annetulla
asetuksella suojeltujen rakennusten, muiden valtion rakennusten sekä kirkkolain tarkoittamien rakennusten tarvittavasta dokumentoinnista. Muilta osin dokumentointivastuu on maakuntamuseolla.
2. Rakennussuojelu
Museovirasto vastaa valtakunnallisten suojelutavoitteiden määrittelystä kuullen niistä
maakuntamuseota.

Museovirasto vastaa rakennussuojelulakiin perustuvista tehtävistä, kuullen maakuntamuseota erityisesti kohteiden kulttuurihistoriallisen arvon määrittelyssä ja suojelun
seurannassa.
Museovirasto vastaa valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen
mukaisista tehtävistä sekä suojelun toteuttamisesta tai kehittämisestä toistaiseksi
suojelun ulkopuolella olevissa kohteissa.
Museovirasto vastaa kirkollisten rakennusten ja kirkkojen esineistön suojeluun kirkkolain mukaisesti valtiolle kuuluvista tehtävistä.
3. Kulttuuriympäristön kehityksen seuraaminen
Maakuntamuseo seuraa ja edistää alueensa kulttuuriympäristöjen hoitoa ja toimii
harkitsemallaan tavalla aloitteellisesti kulttuuriympäristön vaalimiseksi.
Maakuntamuseo seuraa Museoviraston määrittelemien valtakunnallisten suojelutavoitteiden toteutumista alueellaan ja tarpeen mukaan raportoi niitä koskevasta kehityksestä ja uhkista. Valtakunnallisesti arvokkaita alueita tai kohteita uhkaavissa tilanteissa sovitaan menettelytavoista tapauksittain.
Maakuntamuseo toimii asiantuntijana alueellisissa inventointi-, suojelu- ja kehittämishankkeissa yhteistyössä sidosryhmiensä sekä alue- ja paikallishallinnon kanssa.
Maakuntamuseo seuraa alueellaan maankäytön suunnittelua, vastaten maakunta-,
yleis- ja asemakaavoitukseen sekä rakennusvalvontaan liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Maakuntamuseo on asiantuntijana alueellisissa viranomaiskokouksissa ja toimii
lausunnonantajana kaavoja valmisteltaessa.
Muun kulttuuriympäristöön liittyvän maankäytön tai suojeluintressien yhteydessä
(kuten tie-, voimalinja-, rautatie- ja vesistösuunnittelu ja rakentaminen) menetellään
samalla tavoin kuin kaavoituksessa.
Maakuntamuseo toimii ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun asetukseen liittyvissä tehtävissä ensisijaisena asiantuntijana ellei tapauksittain, kuten maakuntamuseon toiminta-aluetta laajempaa maantieteellistä aluetta koskevissa tai erityistä
periaatteellista merkitystä omaavissa asioissa toisin sovita.
Mikäli Museovirastoon otetaan yhteyttä maakuntamuseon toimialueelle sijoittuvissa
ja toimintaan liittyvissä viranomais- tai asiantuntijatehtävissä, Museovirasto on yhteydessä maakuntamuseoon ja asian mahdollisesta siirtämisestä maakuntamuseon
käsiteltäväksi sovitaan erikseen.
4. Restauroinnin, korjausrakentamisen ja kulttuuriympäristön hoidon neuvonta sekä avustukset
Maakuntamuseo harjoittaa valistus- ja opetustoimintaa sekä välittää kulttuuriympäristöä koskevaa tietoa kansalaisille, rakentajille, suunnittelijoille ja päättäjille.
Maakuntamuseo huolehtii korjausrakentamisen antikvaarisesta neuvonnasta ja seurannasta sekä avustusten käytön ohjauksesta, ei kuitenkaan valtion omistamissa tai
kirkollisissa kohteissa. Rakennussuojelulailla suojelluissa kohteissa menettelytavoista

sovitaan erikseen.
Museovirasto antaa tarvittaessa maakuntamuseolle restaurointiin ja konservointiin
liittyvää asiantuntija-apua.
Entistämisavustuspäätöksiä valmistellessaan Museovirasto kuulee maakuntamuseota
avustusanomusten johdosta. Maakuntamuseo ohjaa ja valvoo entistämisavustusten
käyttöä erikseen sovittavissa tapauksissa.
5. Tiedonkulku
Museovirasto ja maakuntamuseo huolehtivat päätöstensä, aloitteidensa, lausuntojensa ja kannanottojensa sekä vireillä olevien hankkeiden tiedottamisesta toisilleen.
Museovirasto informoi maakuntamuseota toiminnastaan Varsinais-Suomessa.
TURUN KAUPUNKIARKEOLOGISET KAIVAUKSET
Maakuntamuseo seuraa Turun kaupungin alueella maankäytön suunnittelua ja antaa
suunnittelijoille ja viranomaisille tiedot ja tarvittavat lausunnot maankäyttöhankkeiden vaikutuksista kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Kiinteää muinaisjäännöstä koskevissa hankkeissa maakuntamuseo neuvottelee asianosaisten kanssa hankkeen muuttamisesta tai tarvittavista tutkimuksista.
Museovirasto myöntää tutkimusluvat maakuntamuseon toimialueen arkeologisiin
kenttätutkimuksiin. Maakuntamuseolla on pysyvä tutkimuslupa suorittaessaan Turun
kaupungin alueella kaupunkiarkeologisia kenttätutkimuksia. Maakuntamuseo on velvollinen ilmoittamaan tutkimuksistaan Museovirastolle ja toimittamaan niitä koskevat tutkimusraportit virastolle. Museovirasto puolestaan ilmoittaa maakuntamuseolle
kenttätutkimuksistaan sekä tutkimusluvista, jotka virasto on myöntänyt muille toimijoille maakuntamuseon toimialueella, sekä velvoittaa luvan saajan ilmoittamaan maakuntamuseolle tutkimusten ajankohdan ja lähettämään sille kopion tutkimusraportista. Museovirasto toimittaa omien kenttätutkimustensa tutkimusraporteista kopion
maakuntamuseolle.
Maakuntamuseo neuvottelee Museoviraston kanssa sellaisten Turun kaupungin alueella esiin tulevien kaupunkiarkeologisten kaivaustensa ja koekaivaustensa toteutustavasta, joiden kustannuksista vastaaminen kuuluu muinaismuistolain 15 §:n mukaan maankäyttöhankkeen toteuttajalle. Kaivausten toteuttaminen on maakuntamuseon vastuulla, jollei toisin erikseen sovita.
Maakuntamuseon suorittamista Turun kaupungin alueen kaupunkiarkeologisista tutkimuksista saadut löydöt kuuluvat valtiolle muinaismuistolain 17 § mukaisesti. Löytöaineisto luetteloidaan maakuntamuseon kokoelmiin. Löydöt sijoitetaan maakuntamuseoon, jos sopijaosapuolten kesken ei tapauskohtaisesti toisin sovita.
Maakuntamuseo ja Museovirasto huolehtivat suojelutehtävien hoidon edellyttämän
kaupunkiarkeologisen arkistoaineiston keskinäisestä saavutettavuudesta.
Muilta osin noudatetaan arkeologian osalta Museoviraston ja maakuntamuseon
24.2.1998 solmimaa sopimusta koskien yhteistyötä ja työnjakoa arkeologisen kulttuuriperinnön suojelussa, tutkimuksessa ja hoidossa maakuntamuseon toimialueella.

Tiedonkulku
Museovirasto ja maakuntamuseo huolehtivat päätöksiään, aloitteitaan, lausuntojaan
sekä vireillä olevia hankkeitaan koskevasta tiedottamisesta toisilleen.

Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan 1.6.2002 ja on voimassa toistaiseksi vuoden molemminpuolisella irtisanomisajalla siten, että sopimus päättyy irtisanomista seuraavan
kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Sopimuksen ehtojen muuttamisesta ja täydentämisestä voidaan neuvotella sopimuskauden aikanakin.
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.
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