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Taustatietoja 
Sammallahdenmäestä
• V. 1999 WHO:n listalle Suomen ainoana arkeologisena kohteena

• Esittäjinä Museovirasto ja Lapin kunta

• Valintaperustelut:

• Ainutlaatuinen todiste pronssikauden skandinaavisen yhteisön 
hautaustavoista sekä sosiaalisesta ja uskonnollisesta rakenteesta

• Alueella edustettuna lähes kaikki Skandinaviasta tunnetut röykkiömuodot  
hyvin säilyneessä ympäristössä

• 36 hautaröykkiötä pronssikaudelta n. km pituisella alueella

• Pinta-ala 34 ha, suoja-alueen kanssa 70 ha

• Alueen omistajat yksityisiä, 7 tilaa

• Kuntaliitos Rauman kaupunki – Lapin kunta v. 2009

• Vastuutahoksi kaupunki nimesi Rauman museon



Muinaisjäännösalue
• Muinaismuistolain rauhoittama

• Sammallahdenmäen ja sen suoja-alueen rajat lääninhallitus 
vahvistanut v. 1993

• Saarnijärven lintuvesien suojelualue osittain myös 
Sammallahdenmäen suoja-aluetta

• Maakuntakaavassa suojeltu maailmanperintökohde

• * luokiteltu myös äänimaisemaltaan hiljaiseksi alueeksi 
Satakunnassa

• Polkuja n. 3 km

• Rauman kantakaupunkiin n. 20 km



Yhteistyötahot
• Rauman kaupunki

• Rauman museo

• Maailmanperintökoordinaattori

• Sammallahdenmäen hoitokunta

• Rauman kaupunki

• Museovirasto

• ELY-keskus

• Satakunnan museo

• Maanomistajat

• Metsänhoitoyhdistys Lounametsä

• Perinneyhdistys Keritys ry

Paikalliset yritykset

Rauman matkailu

Rauman oppaat



Hoitokunta

• Edustuksellisuus hyvä

• Kokoontuu kahdesti vuodessa

• Kommentit, toiveet, kannanotot

• Museovirasto, ELY-keskus ja Satakunnan 
museo ”virallisia” tahoja

• Maailmanperinnön ja luonnon arvot



Alueen hoito

• Käytännön tehtävistä vastaa Rauman 
kaupunki

• Maailmanperintökoordinaattori yhteinen 
Vanhan Rauman kanssa

• Nykyinen haltija vielä koeajalla pari kk

• Tehtävien jaossa ja vastuunotossa 
esiintynyt ongelmia

• Henkilövaihdokset osasyynä

• Taloudellinen vastuu vs tehtävät



Muinaisjäännösalueen hoito
• Ohjausvastuu museoviraston arkeologilla, joka vastaa kohteista 

Varsinais-Suomesta Keski-Pohjanmaalle. + 1 hlö

• Polut ja maisemanhoidolliset tehtävät

• Metsille tehty hoitosuunnitelmat

• hakkuut ym Museoviraston ja Lounametsän ohjeilla / toimilla

• koneellinen työskentely ei sovi



Opastukset
• Tilattavissa Rauman matkailusta

• Matkailu vs oppaat = sujuvaa

• Jnkv suoraan oppaalta

• Auktorisoidut oppaat hoitavat

• Koulutus ja näyttö vaaditaan

• Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti           
5. luokkien vierailukohde

• Elävöittävät toiminnalliset opastukset Perinneyhdistys 
Keritykseltä

• Heinäkuussa kohteessa arkisin opaspäivystys



Näkymät ja toiveet
• ”Hyvää pöhinää”

• Infraan ja opasteisiin panostetaan tänä vuonna
• myönnetty maailmanperintöavustus

• Toimintakulttuurien erot vs tiedottaminen haasteellista

Kulkuyhteydet ongelma, 

Ryhmät ja yksittäiset kävijät käyttävät myös yritysten 
palveluja

Kohdehoito paikallisille!  Lappilaiset arvostavat ja tuntevat 
tarpeet.


