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Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto: Mäntsälä,
metsänkäyttöilmoitus kiinteistöllä 505-404-5-83 Etola.
HEL 2020-010986 T 11 03 01
Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-85533

Suomen metsäkeskus on lähettänyt Keski-Uudenmaan alueelliselle
vastuumuseolle metsänkäyttöilmoituksen nro 1-2020-85533, joka koskee Mäntsälän alueella sijaitsevaa kiinteistöä 505-404-5-83 Etola.
Ilmoitus on lähetetty, koska suunnitellulla metsänhoitoalueella ja sen
läheisyydessä sijaitsee Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin merkitty kulttuuriperintökohde Etolan kartano (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 1000030306). Kohde sijaitsee Kaukalammin kylän koillispuolella. Se on historiallinen asuinpaikka, joka on perustettu todennäköisesti
viimeistään 1500-luvun lopulla. Tontilla on havaittu kiviraunio, jonka lisäksi maanpinnan alapuolella saattaa olla muita rakenteita tai jälkiä
historiallisesta asutuksesta. Kohteen sijainti on ilmoitettu rekisterissä
pistemäisenä eikä sitä ole rajattu maastotietokantaan tarkemmin. Kohteen on inventoinut maastossa 2016 Museoviraston tutkija Petro Pesonen.
Koska Etolan kartanon alue on säilyttänyt alkuperäisen luonteensa ja
tontilla toimii edelleen maatalousvaltainen elinkeino, se ei ole muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Etolan kartano
on historiallisen merkityksensä takia kuitenkin kulttuuriperintökohde, jota suositetaan varjeltavaksi kuten muinaisjäännöstä.
Kuviolla 220.1 on tarkoitus suorittaa kasvatushakkuu harvennushakkuuna. Kuvion pohjoisosa on kulttuuriperintökohteen läheisyydessä.
Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo suosittaa, että Etolan kartanon lähipiirissä tehtävät metsänharvennukset suoritetaan huomioiden
alueen historiallinen luonne. Ennen hakkuiden aloittamista on hyvä
varmistaa, että kulttuuriperintökohde on kaikkien alueella toimivien tiedossa. Mikäli hakkuun valmistelujen tai toteuttamisen yhteydessä havaitaan historiallisiksi tulkittavia rakenteita esim. raunioita, kivijalkoja,
kiveyksiä, kellarikuoppia, röykkiöitä; ne voidaan merkitä maastoon esimerkiksi kuitunauhoilla ja hoitotoimet ja koneiden ajolinjat on suunniteltava siten etteivät rakenteet vaurioidu.
Metsänhoidon toteuttamisen yhteydessä maastossa voi tulla esiin
myös ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä. Tällaista epäiltäesPostiosoite
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sä on välittömästi otettava yhteyttä Keski-Uudenmaan alueelliseen vastuumuseoon tarkempien toimintaohjeiden saamiseksi.
Linkki muinaisjäännösrekisterin kohteeseen Mäntsälä, Rantalan torppa
löytyy osoitteesta:
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?K
OHDE_ID=1000030306
Yhteyshenkilönne Keski-Uudenmaan alueellisessa vastuumuseossa on
tutkija John Lagerstedt, puh +358 9 310 28328, john.lagerstedt[at]hel.fi
Lisätiedot
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