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TAMPERE, EPILÄNHARJU, TOHLOPINRANTA. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VALMISTELUAINEISTO (KAAVA 8525)
Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta kaavahankkeesta. Maakuntamuseo on kommentoinut asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa lausunnossaan 31.03.2016 (DIAR: 87/2016). Tämän jälkeen kaava-aluetta on laajennettu pohjoiseen, rakentamattomalle Tohlopin lounaisrannan puistoalueelle. Laajennus on mukana nyt käsillä olevassa kaavaluonnoksessa. Maakuntamuseo toteaa asiasta seuraavaa.
Historiallisen kartta-aineiston perusteella välittömästi kaava-alueen eteläpuolella on
sijainnut Tohlopin kylä, josta on mainintoja asiakirjoissa 1400-luvulta lähtien. Vuonna
2018 Tohlopin järveä kiertävältä polulta, kaava-alueesta n. 240 m luoteeseen on löytynyt keskiajalle tai rautakaudelle ajoittuva muinaisesine, nuolenkärki. Alueen kautta
on lisäksi kulkenut 1700-luvulla tärkeä talvitie. Tämän vuoksi on pidettävä mahdollisena, että kaava-alueen laajennusosasta löytyisi vielä tuntemattomia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Niiden huomioonottaminen
kaavassa edellyttää arkeologisen tarkkuusinventoinnin suorittamista MRL 9 §:n mukaisesti. Käytettävissä olevien tietojen perusteella aluetta ei ole tutkittu aikaisemmissa arkeologisissa inventoinneissa.
Arkeologisia inventointeja voidaan tehdä vain lumettomissa olosuhteissa, sulan maan
aikana. Tutkimuksissa tulee noudattaa Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita ja muita Museoviraston ohjeita. Inventointiraportti tulee lähettää arvioitavaksi
maakuntamuseolle, joka välittää hyväksytyn raportin Museovirastoon.
Muun kulttuuriympäristön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa. Vesialueen kulttuuriperinnön osalta on pyydettävä lausunto Museovirastosta.
Kaavaehdotus tulee toimittaa lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon.
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