YHTEISTYÖSOPIMUS
Savonlinnan maakuntamuseo ja Museovirasto ovat sopineet voimassa olevan muinaismuistolainsäädännön pohjalta seuraavista menettelytavoista koskien yhteistyötä ja työnjakoa arkeologisen kulttuuriperinnön suojelussa ja hoidossa Savonlinnan maakuntamuseon toiminta-alueella.
1. Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu
1. l.

Savonlinnan maakuntamuseo ja Museovirasto tehostavat yhteistyössä arkeologisen
kulttuuriperinnön suojelua muinaismuistolakia soveltamalla ja lisäämällä alan valistus- ja
opetustoimintaa sekä välittämällä muinaisjäännöksiä koskevaa tietoa suunnittelijoille, päättäjille ja suurelle yleisölle. Vastuu arkeologisen kulttuuriperinnön suojelusta on kuitenkin Museovirastolla. Museovirasto vastaa myös muinaisjäännösrekisteristä ja sen ajantasalla pitämisestä.

1.2.

Savonlinnan maakuntamuseo seuraa alueellaan maankäytön suunnittelua ja antaa suunnittelijoille ja viranomaisille tiedot- ja tarvittavat niitä koskevat lausunnot maankäyttöhankkeiden
vaikutuksista kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Mikäli hanke koskee kiinteää muinaisjäännöstä
Museovirasto neuvottelee muinaismuistolain edellyttämällä tavalla suunnitelman muuttamisesta tai tarvittavista tutkimuksista ja laatii niitä koskevat kustannusarviot. Tutkimusten toteuttamisesta ja esinelöytöjen sijoituspaikasta sovitaan erikseen Museoviraston ja Savonlinnan
maakuntamuseon kesken.

1.3.

Ympäristövaikutusten arviointia koskevat lausunnot antaa kuitenkin Museovirasto, samoin
lausunnot, jotka koskevat Savonlinnan maakuntamuseon toiminta-aluetta laajempaa maantieteellistä aluetta.

1.4.

Savonlinnan maakuntamuseo osallistuu alueensa arkeologiseen inventointiin ja muuhun tutkimustoimintaan sekä neuvottelee paikallisella tasolla tätä varten tarvittavien resurssien hankkimisesta. Museovirasto vastaa inventointi- ja kaivausmenetelmien kehittämisestä ja antaa ohjeet
dokumentoinnin periaatteista.

1.5.

Savonlinnan maakuntamuseo voi ottaa vastaan Museovirastolle toimitettavaksi alueeltaan
löydettyjä irtaimia muinaisesineitä, sekä vastata niiden löytöpaikkojen ja Savonlinnan maakuntamuseolle ilmoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten maastotarkastuksista. Tarkastusraportit maanomistustietoineen toimitetaan Museovirastolle ensi tilassa muinaisjäännösrekisterin
päivittämistä ja muinaisjäännöksiä koskevien rauhoitusilmoitusten lähettämistä varten. Museovirasto lunastaa irtaimet muinaisesineet valtion kokoelmiin ja pyrkii pääsääntöisesti sijoittamaan ne maakuntamuseon kokoelmiin.

1.6.

Museovirasto luovuttaa Savonlinnan maakuntamuseon käyttöön suojelutehtävien hoidon
edellyttämän muinaisjäännösrekisterin ja mikrofilmiaineiston Savonlinnan maakuntamuseon
toimialueelta. Museovirasto toimittaa kopioina Savonlinnan maakuntamuseolle sen toimintaalueelta sopimuksen voimaan tulon jälkeen tulevan arkistoaineiston.

2. Kiinteiden muinaisjäännösten merkitseminen ja hoito

2.1.

Museovirasto vastaa käytössään olevien resurssien puitteissa alueen kiinteiden muinaisjäännösten hoidosta ja hoitomenetelmien kehittämisestä. Yhteistyössä Savonlinnan maakuntamuseon ja Museoviraston kesken pyritään löytämään vaihtoehtoisia keinoja muinaisjäännösten hoidon toteuttamiselle ja sen asteittaiselle siirtämiselle paikallistasolle kuntien, paikallismuseoiden, kotiseutuyhdistysten ja maanomistajien kanssa tehdyin hoitosopimuksin.

2.2.

Muinaisjäännösten merkitsemisestä vastaavat Savonlinnan maakuntamuseo ja Museovirasto
yhteistyössä Museoviraston kehittämän, koko maassa noudatettavan yhtenäisen merkitsemiskäytännön mukaisesti.

3. Tiedottaminen
3.1.

Museovirasto ja Savonlinnan maakuntamuseo huolehtivat päätöstensä, aloitteidensa,
lausuntojensa sekä vireillä olevien hankkeidensa tiedottamisesta toisilleen. Museovirasto informoi Savonlinnan maakuntamuseota sen toiminta-aluetta koskevasta toiminnastaan.

3.2

Museovirasto pyrkii järjestämään vuosittain kesän kenttätöiden esittelytilaisuuden, joka on
avoin kaikille maamme arkeologeille ja jossa kaikki kenttätöitä suorittaneet tahot voivat
esitellä tutkimustensa tuloksia. Tarvittaessa virasto järjestää muinaismuistohallintoon liittyviä koulutus- ja neuvottelupäiviä.

3.3.

Museovirasto vastaa Arkeologia Suomessa -sarjan julkaisemisesta. Sarjassa esitellään
kaikki maassamme toteutetut arkeologiset kaivaukset ja inventoinnit. Savonlinnan maakuntamuseo vastaa julkaisuun tarvittavien tietojen lähettämisestä Museovirastolle suorittamistaan tutkimuksista ja inventoinneista toimituksen ilmoittamaan päivämäärään mennessä.

Tämä sopimus astuu voimaan 1.1.1998 ja on voimassa vuoden kerrallaan toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa jomman kumman sopijaosapuolen aloitteesta. Irtisanomista koskeva ilmoitus on jätettävä toiselle osapuolelle syyskuun loppuun mennessä. Sopimuksen ehtojen muuttamisesta ja täydentämisestä voidaan neuvotella Museoviraston ja Savonlinnan maakuntamuseon kesken sopimuskauden
aikanakin.
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