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Alueellinen vastuumuseo

Asikkalan kunta, kaavoitus
kirjaamo@asikkala.fi
Viite: Tiedoksiantonne 18.2.2022
Asia: Asikkala, Rysän tilan ranta-asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ranta-asemakaavan muutos koskee 1,693 ha laajuista tilaa Salon kylässä Päijänteen
rannalla. Hankkeen ensisijainen tavoite on jakaa kiinteistö kahdeksi lomarakennuspaikaksi.
Rakennuspaikoille on tarkoitus määrittää soveltuvat rakennusalat huomioiden jo olemassa
oleva rakentaminen ja maaston erityispiirteet. Lahden museot/Päijät-Hämeen alueellinen
vastuumuseo lausuu Ramboll Finland Oy:n 23.12.2021 päivätystä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta seuraavaa.
Arkeologinen kulttuuriperintö
Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) suojaamia muinaisjäännöksiä.
Tiedot alueen muinaisjäännöksistä ovat kuitenkin vanhentuneet: viimeksi se on ollut osa
inventointialuetta 18 vuotta sitten (A. Kehusmaa 2004: Asikkalan arkeologinen inventointi
Inventointi). Koska suunnittelualue on sijainniltaan ja korkeudeltaan potentiaalinen
esihistoriallisille, mutta myös historiallisen ajan löydöille, museo edellyttää suunnittelualueen
inventointia/tarkastusta osana kaavahanketta. Koska kyse on pienialaisesta ja aiemmasta
rakentamisesta johtuen isoin osin jo myllätystä kohteesta, ja siten lyhyestä tarkastuksesta,
museo voi suorittaa tarkastuksen pyynnöstä virkatyönään. Tarkastuksen/inventoinnin voi voi
tilata myös haluamaltaan arkeologian toimijalta. Lista arkeologian alan konsulteista löytyy
Museoviraston internet-sivuilta (kohta: Arkeologisten kenttätöiden tilaaminen). Inventoinnin on
täytettävä Museoviraston määrittämät laatuvaatimukset niin tutkimuksen, dokumentoinnin
kuin raportoinninkin osalta. Alueellinen vastuumuseo valvoo suoritettavia tutkimuksia ja niiden
riittävyyttä. Suoritetun inventoinnin raportti on lähetettävä alueelliselle vastuumuseolle
arvioitavaksi.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema
Tila on aikaisemmin toiminut Rapalan henkilökunnan virkistyskäytössä. Selostuksen mukaan
suunnittelualueella sijaitsee kymmenen rakennusta, joista viisi on nukkuma-aittoja, joista
yhdessä on tulisija. Muut rakennukset ovat sauna, saunamökki, venevaja, autokatos ja
varasto. Suunnittelualueesta on muodostunut kaksi pihapiirimäistä kokonaisuutta, joihin
rakennukset jakautuvat. Rannassa on kaksi laituria.
Alueellinen vastuumuseo esittää, että kaavaselostukseen inventoidaan/kuvataan tarkemmin
suunnittelualueen rakennuskanta ja sen historia. Asikkalassa ei ole toistaiseksi inventoitu ns.
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henkilökunnilleen rakentamat virkistyspaikatkin edustavat. Selvitys on siis toteutettava
asemakaavatyön
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voidaan

rakennetun

kulttuuriympäristön osalta arvioida (MRL 9 §). Alueelliselta vastuumuseolta voi pyytää
tarvittaessa ohjausta asiassa.
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