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Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-19462

Suomen metsäkeskus on lähettänyt Keski-Uudenmaan alueelliselle 
vastuumuseolle metsänkäyttöilmoituksen nro 1-2021-19462, joka kos-
kee Mäntsälän alueella sijaitsevia kiinteistöjä 505-407-11-818 Kalliola, 
505-407-11-1252 Etunorrkulla ja 505-407-11-754 Viljola.

Ilmoitus on lähetetty, koska suunniteltujen metsänkäyttöalueiden lähei-
syydessä sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä 
muinaisjäännös Omitto-oja (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 
1000012318). Se on historiallisen ajan työ- ja valmistuspaikka, joka si-
jaitsee rautatien ja Lahden moottoritien välisellä alueella, Omitto-oja -
nimisen puron kummallakin rannalla. Kohteen on inventoinut maastos-
sa 2019 Mikroliitti Oy:n tutkija Timo Sepänmaa.

Omitto-ojan vesimyllyn paikka sijaitsee metsänkäyttökuviosta 1.0 poh-
joiseen ja kuviosta 2.0 koilliseen, kuvioiden ulkopuolella. Purouomaa 
on perattu pitkältä matkalta yläjuoksua kohti ja sitä reunustavat uomas-
ta nostetut kivet. Puron kaakkoisreunalla noin 5 m sen törmästä on pu-
ron suuntaisena suorakaiteen muotoinen, noin 5 m pitkä kivirakenne, 
joka on korkeudeltaan 20 cm ja leveydeltään 50 cm. Ylärinteessä on 
toinen, metrin korkuisista, 4,5 x 4,5 m maavalleista muodostuva suora-
kaiteen muotoinen rakenne, jonka koillisnurkassa on neliömetrin laajen-
tuma sisävallissa. Kolmas rakenne on metrin syvyinen ja 4 x 4 m läpi-
mittainen kaivanto, joka on mahdollisesti maakellarin raunio.

Metsänkäyttökuvioilla 1.0 ja 2.0 on tarkoitus tehdä kasvatushakkuu 
harvennushakkuuna. Metsänkäyttö voidaan toteuttaa kuvioilla ilmoituk-
sen mukaisesti, koska muinaisjäännös sijaitsee metsänkäyttökuvioiden 
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ulkopuolella. Työskentelyn aikana on kuitenkin huolehdittava, ettei 
muinaisjäännöksen rakenteita vaurioiteta. Ennen töiden aloittamista on 
varmistettava, että muinaisjäännösalue, jonka laajuus selviää oheisesta 
liitekartasta, on kaikkien alueella toimivien tiedossa. Alue on merkittävä 
helposti havaittavaksi. Muinaisjäännöksen rajausalueella tai sen välit-
tömässä läheisyydessä ei saa kaivaa maata eikä varastoida puita tai 
hakkuujätteitä. Rakenteiden yli ei saa ajaa työkoneilla.

Linkki kohteen tietoihin muinaisjäännösrekisterissä: 
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000012318
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