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Viite: Kajoamislupaneuvottelu 30.11.2021
Asia: Arkeologiset jatkotutkimukset Lahdessa asemakaavan Kytölä III, A-2745 alueella
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suorittamassa muinaisjäännösselvityksessä löydettiin muinaismuistolain (295/1963) suojaama
kaskiröykkiöalue (muinaisjäännösrekisterin kohde 1000041239 Kytölänmäki). Muinaisjäännös
muodostuu ainakin 13 erikokoisesta kiviröykkiöstä sekä yhdestä noin 18 metrin pituisesta
kiviaidasta. On mahdollista, että paikalla on lisää vielä havaitsemattomia röykkiöitä (T. Tiainen
2021: Lahti Kytölä III, Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi).
Muinaismuistolain (295/1963, 13 §) mukainen kajoamislupaneuvottelu järjestettiin tiistaina
30.11.2021. Neuvotteluun osallistuivat Lahden kaupungilta kaupungingeodeetti Juha Helminen
ja kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski, alueelliselta vastuumuseolta tutkimuspäällikkö
Hannu Takala ja tutkija Esko Tikkala sekä Museovirastolta intendentti Olli Soininen.
Neuvottelussa käytiin läpi tarvittavat edellytykset ja toimet, jotta asiakohdan kaava-alue voidaan
suunniteltujen rakennuspaikkojen osalta vapauttaa rakentamiselle.
Lahden museot/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo, arkeologia, edellyttää suoritettavilta
arkeologisilta jatkotutkimuksilta seuraavaa.
1)

Röykkiöalue (sekä tunnetut että mahdolliset aiemmin havaitsemattomat röykkiöt/rakenteet)
inventoidaan, kartoitetaan kaavatarkkuudella ja dokumentoidaan.

2)

Rakennuspaikkojen/muuttuvan maankäytön alueelle jäävistä röykkiöistä/rakenteista valitaan
dokumentoinnin/inventoinnin pohjalta 2 – 3 parhaiten alueen röykkiöitä edustavaa kohdetta,
jotka tutkitaan arkeologisin kaivauksin. Tutkittavien röykkiöiden valinta tehdään yhdessä
alueellisen vastuumuseon arkeologin kanssa.

Arkeologiset tutkimukset voi tilata haluamaltaan arkeologian toimijalta. Lista arkeologian alan
konsulteista löytyy Museoviraston internet-sivuilta (kohdasta Arkeologisten kenttätöiden
tilaaminen). Valitun toimijan on haettava ennen tutkimuksia Museovirastolta 10§ mukainen
tutkimuslupa. Tutkimuksen on täytettävä Museoviraston määrittämät laatuvaatimukset niin
tutkimuksen, dokumentoinnin kuin raportoinninkin osalta. Museovirasto hyväksyy tutkimusten
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riittävyyden alustavan tutkimusraportin perusteella ja antaa sen jälkeen erillisen lausunnon, jonka
myötä rakentamiselle ei ole muinaismuistolain mukaista estettä.
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