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1. Tiivistelmä
Pirkkalan kunta suunnittelee pienvenesatamaa Pyhäjärvessä sijaitsevan Pereensaaren rantaan.
Nordic Maritime Group Oy suoritti hankealueella arkeologisen vedenalaisinventoinnin 25.5.2018.
Tutkimuksessa havaittiin pohjassa toisen maailmansodan aikaisten pommien aiheuttamia kuoppia
ja halkeamia, joiden yhteydessä havaittiin mahdollinen hylky.

2. Johdanto
Pirkkalan kunta suunnittelee Pyhäjärven pohjaan vaikuttavia rakennustöitä Pereensaaren
länsirannan alueella. Alueen vedenalaisia muinaisjäännöksiä ei tunneta riittävällä tarkkuudella,
joten hankealueella suoritettiin 25.5.2018 muinaismuistolain (295/1963) 13 §:ään perustuen
arkeologinen vedenalaisinventointi mahdollisten ennestään tuntemattomien muinaisjäännösten
turvaamiseksi. Tutkimuksen kustannuksista vastaa rakennuttaja muinaismuistolain 15 §:ään
perustuen.
Tutkittava vesialue on mielenkiintoinen. Pereensaaren ympäristö on ollut asuttuna viimeistään
1500-luvulta lähtien, jolloin Nuolialan ja Partolan kylät ovat arkistolähteiden mukaan olleet
asutettuina. Pereensaaren eteläpuolinen alue on voinut tarjota suojaisan sataman.

Lisätietoja: eveliina@nordicmaritime.fi tai + 358 44 326 7097.

Vesilahdella 5.6.2018

_____________________________
Eveliina Salo
FM Meriarkeologi
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3. Arkisto- ja rekisteritiedot
Tutkimuksen laatu:
Tutkimuksen syy:
Alue:
Peruskartta:
Tutkittavan alueen laajuus:

Arkeologinen vedenalaisinventointi
Maa- ja vesialueen käyttö
Pirkkala Pereensaari
TM35 lehtijako M4211F4
Noin 2,4 ha

Tutkimuslaitos:
Projektinro:
Tutkimusryhmä:
Tutkimuksen tilaaja:

Nordic Maritime Group Oy
F-28:2018
Meriarkeologi Eveliina Salo ja merigeologi Maija Huttunen
Pirkkalan kunta

Kenttätyöt:
Tutkimusraportti:
Aikaisemmat tutkimukset:

25.5.2018
5.6.2018
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy,
Pirkkala, Pereen asemakaavan laajennuksen (kaava nro
248) arkeologinen selvitys. 29.3.2018.
Pirkkalan kunta, Museoviraston arkisto ja Pirkanmaan
maakuntamuseo.

Raportin jakelu:

4. Yleiskartta

Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti Pyhäjärvessä on merkitty kartan keskiosaan keltaisella. Karttapohja: MML
peruskartta.
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5. Tutkimusalue ja luonnonympäristö
Pereensaari on nimestään huolimatta nykyään niemi. Puustoisia rantoja lukuun ottamatta saari on
viljeltyä peltomaata. Saaren pohjoisosassa on talo ulkorakennuksineen. Saareen johtaa
Perensaarentie kapean kannaksen yli. Tutkimusalueen rannoilla on veneenvetopaikkoja.
Tutkimusalueen halki kulkee kaapeli, joka rantautuu Pereensaareen.

Kartta 2. Tutkimusalue on merkitty karttaan keltaisella. Karttapohja: MML peruskartta.

Veden syvyys tutkimusalueella on noin 0-4 metriä. Pohja on syvemmillä alueilla pehmeää ja
pöllyävää ja rannoilla kivikkoista ja mutaista. Näkyvyys vedessä oli tutkimusajankohtana noin 1-2
metriä syvyydestä riippuen. Vedessä oli runsaasti siitepölyä.
Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset ovat Pereensaaren kaakkois- ja lounaispuolella sijaitsevat
Partolan (muinaisjäännöstunnus 1000012295) ja Nuolialan kylätontit
(muinaisjäännösrekisteritunnus 1000012294).
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto suorittivat maa-alueen arkeologisen inventoinnin
Pereensaaressa syksyllä 2017. Suunnitellun sataman alueella ei havaittu maalla mitään
kulttuuriperintöön viittaavaa. Sen sijaan saaren itäpuolella mantereen rannassa havaittiin suuri
rajakivi, jossa on rautainen kiinnityslenkki. Kiveen on hakattuna pyöreä 45 cm halkaisijaltaan oleva
ympyrä ja nuoli. Rajapiste on merkitty jo vuoden 1767 isojakokarttaan nimellä ”Pyhäjärven kivi”.1

1

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 2018, 17.
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Kuva 1. Pereensaaren ympäristö ilmasta kuvattuna. Vasemmalla alhaalla näkyy Nuolialan kylätontin alue punaisella
merkittynä. Partolan kylätontti jää kuvan oikean alareunan ulkopuolelle. Lähde: MML Paikkatietoikkuna.

6. alueen historiaa
6.1. Partolan ja Nuolialan kylät
Partola on Messukylän neljännekseen kuulunut kylä, jossa vuoden 1546 veroluettelossa mainitaan
neljä taloa. Isojakokartassa vuodelta 1768 paikalla on kuusi taloa.2 Nuoliala on ollut samaan aikaan
asuttuna kuin Partolan kylä. Myös Nuolialan kylä on kuulunut Messukylän neljännekseen. Vuonna
1546 kylässä on ollut kolme taloa ja vuonna 1553 neljä. Isojakokartalla vuonna 1767 kylään on
merkitty viisi taloa. Vuoden 1558 papinveroluettelossa on Partolaan merkitty neljä ja Nuolialaan
kolme taloa.3
Partolan, Nuolialan ja Haikan kylillä oli jo vuonna 1585 mylly Tammerkosken maalla. Nuolialan ja
Partolan tilusten mittaus isojakoa varten tehtiin vuonna 1767. Kotipeltojen jako tehtiin 1769 ja
ulkotilusten jako vuosina 1769, 1776 ja 1777.4
Kylien edustojen ranta- ja vesialueet ovat oletettavasti olleet käytössä veneiden säilyttämistä
varten sekä kalastuspaikkoina ja vesikulkureitteinä.

2

Kaukovalta et al. 1934, 114-115; Jussila 2008, 32; Saarenheimo 1974, 31-33;
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000012295.
3
Kaukovalta et al. 1934, 114-115; Jussila 2008, 30;
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000012294.
4
Saarenheimo 1974, 375, 395.
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Kuva 2. Taustalla Pereensaari, jonka rannassa olevaa latoa ei enää ole olemassa. Mantereen puolelle rantaan on
kiinnitettynä tukkilautta. Pyhäjärven saha sijaitsi kuvan oikean reunan ulkopuolella. Kuvan keskivaiheille sijoittuu
suunniteltu sataman alue. Kuvalähde: Tampereen yliopiston perinnearkisto.

Pereensaaressa sijaitsi toisen maailmansodan aikaan ilmatorjuntayksikkö. Saaren vesille kerrotaan
päätyneen muutamia pommeja talvisodan aikana.5 Saaressa on myös vuonna 2015 pystytetty
muistomerkki ilmatorjuntatoiminnan muistoksi.
Kuva 3.
Pereensaarelta suojeltiin
Tamperetta toisen
maailmansodan
ilmahyökkäyksiltä. Saaressa on
muistomerkki vuosina 1941-1944
tapahtuneen
ilmatorjuntatoiminnan
muistoksi. Kuvalähde: SA-kuva.

5

Horsma-Aho ja Taberman (toim.) 1997, 444.
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6.2. Pyhäjärven saha
Pyhäjärven rannalla, Pereensaaren kaakkoispuolella on toiminut Pyhäjärven saha vuosina 18871955. Sahan tarpeisiin on uitettu puuta ja puutavaraa löytyykin edelleen myös järven pohjasta.
Saha oli merkittävä työllistäjä ja 1920-luvulla Tampereen seudun suurin saha. Sahan omistaja
Alfred Selin omisti 1900-luvun alkupuolella Viikinsaari I ja Viikinsaari II nimiset laivat, jotka
liikennöivät Pyhäjärven etelä- ja pohjoisrantoja Tampereelle.6
Sahaan liittyvien toimintojen jäänteitä voi olla vielä järvenpohjassa. Sahan edustan rannoille on
rakennettu asuinrakennuksia.

Kartta 3. Peruskarttaote alueelta vuodelta 1962. Karttaan on merkitty mm. Nuolialan ja Partolan kylät sekä Pyhäjärven
saha. Sahalle johtavan vesireitin syvyydet on merkitty tarkoin. Karttalähde: MML.

6

Koivuniemi et al. 1994, 80, 563, 578.
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Kuva 4. Pyhäjärven saha Pyhäjärven rannalla Pereessä. Taustalle Pereensaari ja Viikinsaari. Kuva: Pirkkala-Seura.

6.3. Pereensaari karttalähteissä
Talvitie Tampereelle on kulkenut Pereensaaren kautta. Vielä nykyäänkin talvitie on merkitty
omalla kiinteistötunnuksella kapeana kaistaleena samalle paikalle kuin esimerkiksi vuosien 1855 ja
1933 kartoissa. Todennäköisesti sama talvitien sijainti on ollut käytössä jo hyvin paljon pidempään.
Vielä 1960-luvun peruskarttaan on merkitty kummeli Pereensaaren päähän. Nykyään kivisestä
kummelista on jäljellä enää valkoiseen vivahtavat sijoiltaan pyörineet kivet. Saaren pohjoispäässä
on myös ollut laituri vuoden 1933 kartan mukaan.
Alueen laivalaituri on sijainnut Nuolialan kylän edustalla Pereensaaren lounaispuolella.
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Kartta 4. Karttaote Kalmbergin kartastosta vuodelta 1855. Tampereen ja Pirkkalan välinen talvitie on kulkenut
Pereensaaren kautta (kuvan keskellä). Karttalähde: www.vanhakartta.fi, http://www.vanhakartta.fi/historiallisetkartat/@@mapview?handle=hdl_123456789_6901.

Kartta 5. Karttaote vuoden 1847 kartasta. Karttaan on merkittynä Nuolialan ja Partolan kylät sekä niiden välissä
Pereensaari, joka on jo viljelysmaata. Lähde Kansallisarkiston digitaaliarkisto: Maanmittaushallitus,
Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma), Pitäjänkartasto, Pirkkala (2123 08 Ia.* -/- -).
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3110699.
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Kartta 6. Vuoden 1903 pitäjänkartastossa Partolan ja Nuolialan kylän talot on erikseen nimetty. Pereensaaren käyttö
ei ole muuttunut. Lähde Kansallisarkiston digitaaliarkisto: Maanmittaushallitus, Maanmittaushallituksen historiallinen
kartta-arkisto (kokoelma), Pitäjänkartasto, Pirkkala (2123 08). http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3119676.

Kartta 7. Karttaote senaatinkartastosta vuodelta 1909. Pereensaaren lounaispuolella on laivalaituri Nuolialan kylän
edustalla. Lähde kansallisarkiston digitaaliarkisto: [Pirkkala] (XIX-XX 22-23).
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1163817.
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Kartta 8. Karttaote vuoden 1933 kartasta Pereensaaren ympäristöstä. Pereensaaresta käytetään nimitystä
pereenniemi. Saaren pohjoispäässä on rakennuksia ja laituri. Lähde Doria: Maanmittaushallituksen kartografinen
toimisto, 1933. http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/123119/Etela-Pirkkala.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

7. Kenttätyöt
Kenttätyöt suoritettiin 25.5.2018. Tutkimuksessa käytettiin DeepVision DE3468Dviistokaikuluotainta. Luotaukset tehtiin 680 kHz taajuudella. Kaistoja ajettiin 15 kappaletta 50 + 50
metrin kaistalla. Aineisto tulkittiin kenttätyön yhteydessä DeepView –ohjelmistolla.
Luotauksissa havaittiin muutamia mielenkiintoisia anomalioita ja uittotukkeja sekä selvärajaisia
kuopanteita ja uria pohjassa. Havainnot tarkastettiin sukeltaen.
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Kartta 9. Mosaiikkikuva viistokaikuluotauksen kattavuudesta tutkittavalla alueella. Tutkimusalue on rajattu karttaan
keltaisella. Karttapohja: MML peruskartta.

8. Kohteet
Viistokaikuluotauksen tulosten perusteella tarkastettiin sukeltaen kolme mielenkiintoista
anomaliaa. Yksi tarkastetuista kohteista oli tutkimusalueen länsipäässä ja sillä alueella havaittiin
vain uittotukkeja. Kaksi muuta tarkastettua kohdetta olivat mielenkiintoisempia (kartan kohteet 1
ja 2).

Kartta 10. Mielenkiintoisten kohteiden sijainti.
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Kohde 1. rantakivikon muoto
Kohteen ID: Uusi kohde
Nimi: Pereensaari 1 (ehdotus)
Kunta: Pirkkala
Laji: Muu kohde (ehdotus)
Vedenalainen: Kyllä
Tyyppi: Tyypin tarkenne: Kivi
Lukumäärä: 1
Ajoitus: Historiallinen
Ajoitustarkenne: ?
Koordinaatit: WGS84 61°28.794' N, 23°42.106' E, TM35 6820686 N, 324363 E
Syvyys max: 1,6 metriä
Syvyys min: 0,8 metriä
Koordinaattiselite: GPS mittaus kohteen keskipisteestä
TM35 karttalehti: M4211F4
Kuvaus:
Rantakivikossa havaittiin pitkänomaisessa muodossa sijaitsevat kiviset kasaumat, joiden epäiltiin liittyvän
rannassa sijainneeseen laituriin. Alue on kooltaan noin 30 x 15 metriä. Alue tutkittiin tarkkaan sukeltaen,
mutta siellä ei havaittu mitään muuta laiturirakenteisiin liittyvää. Irtonaista työstettyä puutavaraa
kasaumien ympäristössä on jonkin verran, mutta se on pääasiassa tuoretta ja puunkappaleiden alkuperä
voi olla hyvin kaukanakin. Työtä tehtäessä Pereensaaren ympäristössä kellui myös moderneihin laitureihin
ja veneenvetopaikkoihin liittyvää puutavaraa.
Ympäristöstään poikkeavien kivirakenteiden funktio ja muinaisjäännösstatus jäivät epäselviksi. Tutkittujen
karttalähteiden perusteella alueella ei ole sijainnut laituria. Usein tämän tyyppiset selkeäkulmaiset
kivikasaumat ovat olleet hirsiarkkuja.
Mielenkiintoa herättäneen alueen yli kulkee rautainen putki, joten herää kysymys, olisiko kyseessä
kuitenkin modernimpi muodostuma. Putki voi liittyä vanhaan kunnallistekniikkaan. Toinen pää päättyy
väliveteen ja toinen hiekan sisään. Samanlaista putkea on myös pystyssä pohjasta. Selvärajaiset seinämät
kivikossa voivat siten viitata myös ruoppaustoimintaan. Lisäksi Pereensaareen kulkeva kaapeli rantautuu
alueen läheisyydessä. Koska vakuuttavia viitteitä laiturirakenteista ei saatu, on hyvin mahdollista, että
kivikon muoto on ruoppaustoiminnan aiheuttamaa.
Alueelle mahdollisesti sijoittuvan ruoppaustoiminnan yhteydessä on otettava huomioon, että mahdollisiin
vanhoihin rakenteisiin liittyvää puuainesta voi olla hautautuneena sedimenttiin ja kivien alle.

14

Kuva 5. Viistokaikuluotauskuva kohteesta 1. Kaksi erillistä kivien kasautumaa ja irtonainen putki.

Kuva 6. Putki ja ilmeisesti putken ankkurointiin käytetty vanne.
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Kuva 7. Saman tyyppistä putkea pystyssä pohjasta. Putkessa on narua, mahdollisesti sen aikaisempaa merkitsemistä
varten.

Kuva 8. Putki päättyy väliveteen.
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Kohde 2. Pommituskuopanteet ja mahdollinen hylky
Kohteen ID: Uusi kohde
Nimi: Pereensaari 2 (ehdotus)
Kunta: Pirkkala
Laji: Mahdollinen muinaisjäännös (ehdotus)
Vedenalainen: Kyllä
Tyyppi: Tyypin tarkenne: Lukumäärä: 1
Ajoitus: Ajoitustarkenne: Koordinaatit: WGS84 61°28.770' N, 23°42.187' E, TM35 6820638 N, 324436 E
Syvyys max: 1,3 metriä
Syvyys min: 0,8 metriä
Koordinaattiselite: GPS mittaus kohteen keskipisteestä
TM35 karttalehti: M4211F4
Kuvaus:
Pohjassa havaittiin ympäristöstään poikkeavia syvänteitä ja erikoisia halkeamia sekä paksuhkojen
maamassojen laattamaisia siirtymiä. Alue on kooltaan noin 20 x 30 metriä. Pohjan päällä on myös
irtonaisia suuria juurakonkappaleita, jotka näyttävät suhteellisen vanhoilta.
Sukellustutkimuksissa havaittiin, että repeämien seinämät olivat edelleen melko teräväreunaisia ja
vesikasvillisuuden ja puiden juuret olivat katkenneet siististi niiden reunoilta. Kokonaisia laattamaisia
sedimenttipatjoja vaikuttaa siirtyneen paikoiltaan ja paljastaneen altaan suurimmaksi osaksi luonnollisen
näköistä puutavaraa, kuten puunrunkoja, oksia ja juuria.
Lisäksi havaittiin kaareutuvia työstetyn näköisiä lautamaisia puita, jotka vaikuttavat liittyvän toisesta
päästään pystyssä olevaan paksumpaan ”neliskanttiseen” puuhun. Heräsi epäily veneen keulan tai perän
rakenteesta. Alempi, kölipuulta vaikuttava puu, näyttäisi olleen liitettynä pystypuuhun, mutta on nyt
muutaman millin irti jättäen esille epäilyttävän suorat toisiinsa sopivat pinnat. Rakenne jatkuu paksun
sedimentin sisään.
Pohjassa havaittiin myös haljennut tai halkaistu puun kanto, joka on toiselta puoleltaan niin tasainen ja
työstetyn näköinen, että se voisi olla veneen polveksi suunniteltu raaka-aine.
Kraatereista on pystyssä myös muutamia puisia seipäitä, jotka liittyvät todennäköisesti kalastuspaikkojen
merkintään. Nykyään seipäät ovat päistään kuluneet ja vedenpinnan alapuolella.
Alue on todennäköisesti jossain vaiheessa ollut kuiva ja kasvanut metsää. Sedimentin paksuus puutavaran
päällä viittaa pitkään ajanjaksoon. Puuaineksen ajoittaminen antaisi tietoa kerroksen ajoituksesta. Jos
kyseessä olisi puuveneen hylky, se olisi todennäköisesti hyvin vanha ja voisi liittyä esimerkiksi
keskiaikaiseen asutukseen alueella.
Maanomistajat ja paikalliset kalastajat ovat tietoisia pommien aiheuttamista muutoksista pohjassa ja ne
ovat osoittautuneet hyviksi kalastuspaikoiksi.
Alue ei jää aktiivisen rakentamisen alle.
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Kuva 9. Viistokaikuluotauskuva kohteesta 2. Ympäristöstään erottuvat sedimenttilinssit ja niiden väliset urat ja kuopat.

Kuva 10. Viistokaikuluotauskuva kohteesta 2. Kuoppia, maamassojen siirtymiä ja käytävämäisiä repeämiä.
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Kuva 11. Pohjassa pystyssä olevia puisia tolppia, jotka on pystytetty kuopanteen reunaan todennäköisesti
merkitsemään kalastuspaikkaa.

Kuva 12. Sedimentin sisältä pilkottavat kaksi kaarevaa puuta, jotka vaikuttavat liittyvän vasemmassa reunassa
pystyssä olevaan paksumpaan puuhun. Kuvan vasemmassa alareunassa kaarevan puun ja pystypuun välissä on rako,
joka vaikuttaa liitokselta.
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Kuva 13. Pohjassa on repeytymiä, jotka etenevät käytävämäisesti laajempien kuopanteiden ympärillä.

Kuva 14. Pohjassa on repeytynyttä puuainesta kuopanteiden ympäristössä. Kuvassa haljennut tai halkaistu puun
kanto, joka on toiselta puoleltaan niin tasainen, että se voisi olla veneen polveksi suunniteltu raaka-aine.

20

9. tulosten Tulkinta
Tutkimuksessa havaittiin kaksi mielenkiintoista aluetta. Rannan kivikossa havaittiin ympäristöstään
poikkeavia suoraseinäisiä kivisiä kasautumia (kohde 1). Sukellustutkimuksissa tai historiallisista
lähteistä ei saatu tukea tulkinnalle mahdollisesta laiturinperustuksesta. Mitään kiinteää
puumateriaalia kivikasojen ympäristössä ei havaittu. Joitain salvottuja irtonaisia hirsiä
ympäristössä on, mutta ne ovat voineet päätyä alueelle kaukaakin. On myös hyvin mahdollista,
että kyseessä on alueella havaittuihin rautaputkiin ja kaapelin rantautumiseen liittyvä
ruoppaaminen. Kummallekaan tulkinnalle ei saatu pitäviä todisteita. Alue sijaitsee rakennettavien
laituritoimintojen alueella.
Toinen mielenkiintoinen alue sijaitsee saaren eteläpuolella, alueella jonne ei suunnitella pohjaan
kajoavia töitä. Pohjassa havaittiin toisen maailmansodan aikaisia pommituskuoppia, jotka ovat
paljastaneet altaan puuainesta. Pääasiassa puumateriaali näyttää luonnollisesta, mutta myös
työstetyn näköistä puuta havaittiin. Noin puolen metrin syvyydessä sedimentin alla repeämä on
paljastanut kaarevia puita, jotka vaikuttavat veneen osilta. Asian varmistaminen vaatisi sedimentin
siirtämistä melko suurelta alalta. Jos kyseessä on vene, se on todennäköisesti hyvin vanha.
Pohjassa on pystyssä myös kuopanteiden syntymisen jälkeen pystytettyjä tolppia, jotka
merkitsevät todennäköisesti kalastuspaikkoja.
Vedenalaisen kulttuuriperinnön paikantamista kaukokartoittamalla tai sukeltaen ei voida
milloinkaan tehdä täysin aukottomasti. Sen vuoksi on otettava huomioon, että rakennustyön
yhteydessä voidaan kohdata esimerkiksi sedimentin sisään hautautuneita hylkyjä ja niiden osia tai
muita rakenteita. Tällaisessa tapauksessa on viipymättä otettava yhteyttä Museovirastoon.
Museovirasto arvioi tämän raportin perusteella havaittujen kohteiden suojelu- ja
jatkotutkimustarpeen.
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