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Lausunto
D/1820/12.03.02.03/2021
4.6.2021
Alueellinen vastuumuseo

Ville Laakso / Maanala Oy
laakso@maanala.fi
Museovirasto
kirjaamo@museovirasto.fi

Viite: Lausuntopyyntö 3.6.2021, Ville Laakso / Maanala Oy
Asia: VT4:n arkeologiset tutkimukset, tutkittujen kohteiden vapauttaminen
Hartolan kunnassa on meneillään Valtatie 4:n parantamishanke välillä HartolaOrakivensalmi.
(lausunto

Hankkeesta

23.6.2020,

tutkimuksia

vastaa

diaarinro

Väylävirasto.

Alueellisen

vastuumuseon

D/1323/12.03.03.06.03/2020)

tienparannusalueella

suorittaa

Maanala

edellyttämiä

Oy

(tutkimuslupa

MV/11/05.04.01.02/2021), joka 3.6.2021 toimitti alueelliselle vastuumuseolle
esiraportin niiden kohteiden osalta, joiden tutkimukset on jo saatettu loppuun.
Viitaten Museoviraston, Lahden museoiden ja Maanala Oy:n väliseen keskusteluun
(email 29.4.2021, O. Soininen, E. Tikkala ja V. Laakso), Lahden museot /
alueellinen

vastuumuseo

esittää

suoritetuista

arkeologisista

tutkimuksista

pyydettynä lausuntonaan seuraavan.
Kohteet:
1) Suppaanlampi
kohde

nro

(muinaisjäännösrekisterin
25.

Museoviraston

Suoritetut
asettamat

rakentamiselle.

tunnus

tutkimukset

ovat

laatuvaatimukset.

Alueellinen

1000039500),
riittävät
Kohde

esiraportin

ja

voidaan

vastuumuseo

täyttävät
vapauttaa

poistaa

kohteen

muinaisjäännösrekisteristä ja päivittää tiedot suoritetuista tutkimuksista.
2) Kettuvuori (muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000039494), esiraportin kohde
nro 20.

Tienparannusalueella sijaitsevat rakenteet 2 ja 3: Suoritetut

tutkimukset

ovat

laatuvaatimukset.

riittävät

ja

täyttävät

Tienparannusalueen

osalta

Museoviraston
kohde

voidaan

asettamat
vapauttaa

rakentamiselle. Tienparannusalueen ulkopuolelle jäävän rakenne 1:n rajaus
tulee määritellä ja merkitä tien rakentamisen ajaksi maastoon. Tiedot
aluerajauksesta tulee toimittaa alueelliselle vastuumuseolle viimeistään
osana

lopullista

rakenteet

2

ja

tutkimusraporttia.
3

muinaisjäännösrekisteristä

suoritetuista tutkimuksista.
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3) Kankaala (muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000001448), esiraportin kohde
nro 2. Tienparannusalueella sijaitseva rakenne 5: Suoritetut tutkimukset
ovat

riittävät

ja

täyttävät

Museoviraston

asettamat

laatuvaatimukset.

Tienparannusalueen ulkopuolelle jäävien rakenteiden 1-4 aluerajaus tulee
tarkentaa

tiealueen

maastoon.

Tiedot

ulkopuolelle

ja

merkitä

aluerajauksesta

tulee

tien

rakentamisen

toimittaa

ajaksi

alueelliselle

vastuumuseolle viimeistään osana lopullista tutkimusraporttia. Alueellinen
vastuumuseo poistaa rakenteen 5 muinaisjäännösrekisteristä ja päivittää
tiedot suoritetuista tutkimuksista.
4) Hannula (muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000012280), esiraportin kohde nro
1.

Tienparannusalueella

tutkimukset

ovat

laatuvaatimukset.

sijaitsevat

riittävät

ja

rakenteet
täyttävät

Tienparannusalueen

osalta

1,

2

7:

Suoritetut

Museoviraston

asettamat

kohde

ja

voidaan

vapauttaa

rakentamiselle. Tienparannusalueen ulkopuolelle jäävien rakenteiden 3 - 6
rajaus tulee määritellä ja merkitä tien rakentamisen ajaksi maastoon. Tiedot
aluerajauksesta tulee toimittaa alueelliselle vastuumuseolle viimeistään
osana

lopullista

rakenteet

1,

2

tutkimusraporttia.
ja

7

Alueellinen

muinaisjäännösrekisteristä

vastuumuseo
ja

poistaa

päivittää

tiedot

suoritetuista tutkimuksista.
5) Muikunmäki (muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000007122), esiraportin kohde
nro 11. Tienparannusalueella sijaitsevat rakenteet 7 ja 8: Suoritetut
tutkimukset

ovat

laatuvaatimukset.

riittävät

ja

täyttävät

Tienparannusalueen

osalta

Museoviraston
kohde

voidaan

asettamat
vapauttaa

rakentamiselle. Tienparannusalueen ulkopuolelle jäävien rakenteiden 1 - 6
rajaus tulee määritellä ja merkitä tien rakentamisen ajaksi maastoon. Tiedot
aluerajauksesta tulee toimittaa alueelliselle vastuumuseolle viimeistään
osana

lopullista

rakenteet

7

ja

tutkimusraporttia.
8

Alueellinen

muinaisjäännösrekisteristä

suoritetuista tutkimuksista.
Lahden museot/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo
tutkimuspäällikkö

Hannu Takala

tutkija, arkeologi

Esko Tikkala

Tiedoksi: Väylävirasto, GRK Infra Oy, Hartolan kunta
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