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Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto: Mäntsälä, 
metsänkäyttöilmoitus kiinteistöillä 505-401-1-208 Terrilä ja 505-401-
1-249 Takarantala
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Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-82721

Suomen metsäkeskus on lähettänyt Keski-Uudenmaan alueelliselle 
vastuumuseolle metsänkäyttöilmoituksen nro 1-2020-82721, joka kos-
kee Mäntsälän alueella sijaitsevia kiinteistöjä 505-401-1-208 Terrilä ja 
505-401-1-249 Takarantala.

Ilmoitus on lähetetty, koska suunnitellulla metsänhoitoalueella ja sen 
läheisyydessä sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiin-
teä muinaisjäännös Rantalan torppa (tunnus muinaisjäännösrekisteris-
sä 1000030302). Kohde on Sahajärven pohjoispuolella sijaitseva, vii-
meistään 1700-luvulla perustettu historiallinen asuinpaikka, joka sijoit-
tuu Etu-Rantalan ja Taka-Rantalan tilojen pihapiireihin ja niiden lähiym-
päristöihin. Tonteilla sijaitsee kellari ja rakennuksen kivijalka, jonka li-
säksi maanpinnan alapuolella on saattanut säilyä muita rakenteita tai 
jälkiä historiallisesta asutuksesta. Kohteen on inventoinut maastossa 
2016 Museoviraston tutkija Petro Pesonen.

Kuviolla 51.0 on tarkoitus suorittaa kasvatushakkuu ensiharvennukse-
na. Kuvion pohjoisosa on kiinteän muinaisjäännöksen alueella. Ennen 
hakkuiden aloittamista on varmistettava, että muinaisjäännösalue on 
kaikkien alueella toimivien tiedossa. Alueelta ei tunneta näkyvissä ole-
via rakenteita. Mikäli hakkuun valmistelujen tai toteuttamisen yhteydes-
sä kuitenkin havaitaan vanhoiksi tulkittavia rakenteita esim. kivijalkoja, 
kiveyksiä, kellarikuoppia, röykkiöitä jne. on ne merkittävä maastoon 
esimerkiksi kuitunauhoilla eikä niitä saa vahingoittaa. Rakenteiden 
päältä ei saa ajaa koneilla ja puutavara sekä hakkuutähteet on varas-
toitava etäälle muinaisjäännöksestä. 

Kuvioiden 29.0 ja 31.0 kohdilla ei sijaitse kiinteää muinaisjäännöstä, 
vaan se sijaitsee kuvioista etelään, Rantalantien eteläpuolella. Koska 
muinaisjäännös ei sijaitse kuvioiden alueilla ja tie erottaa muinaisjään-
nöksen selkeästi kuvioista, voidaan metsänhoito toteuttaa kuvioilla 29.0 
ja 31.0 suunnitelman mukaisesti. Kuviot 13.0, 16.0, 17.0, 2.0, 21.0, 
22.0, 6.0, 29.0, 37.0, 44.0, 45.0 ja 52.0 sijaitsevat kauempana kiinteäs-
tä muinaisjäännöksestä ja niiden metsänhoito voidaan toteuttaa suun-
nitelman mukaisesti.



Helsingin kaupunki Lausunto 2 (2)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo 2.10.2020
Kulttuuriperintöyksikkö
Kulttuuriympäristötiimi, 
kulttuuriympäristöpäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 17401 Aleksanterinkatu 16 +358 9 310 1060 0201256-6 fi0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 36664 fi02012566

Metsänhoidon toteuttamisen yhteydessä maastossa voi tulla esiin 
myös ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä. Tällaista epäiltäes-
sä on välittömästi otettava yhteyttä Keski-Uudenmaan alueelliseen vas-
tuumuseoon 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=1000030302

Yhteyshenkilönne Keski-Uudenmaan alueellisessa vastuumuseossa on 
tutkija John Lagerstedt, puh +358 9 310 28328, john.lagerstedt[at]hel.fi
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