
Helsingin kaupunki 1 (2)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo 11.2.2021
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

Suomen metsäkeskus
Harri Menna
Aleksanterinkatu 18 A
15140 Lahti

Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto: Mäntsälä, 
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Metsänkäyttöilmoitus 1-2021-15787

Suomen metsäkeskus on lähettänyt Keski-Uudenmaan alueelliselle 
vastuumuseolle metsänkäyttöilmoituksen nro 1-2021-15787, joka kos-
kee Mäntsälän alueella sijaitsevaa kiinteistöä 505-412-1-48 Ketomäki.

Ilmoitus on lähetetty, koska suunnitellun metsänkäyttöalueen läheisyy-
dessä sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä mui-
naisjäännös Vähäsuo (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 505010013). 
Kohde on ajoittamaton kivirakenne. Kohteen sijainti on ilmoitettu rekis-
terissä pistemäisenä eikä sitä ole rajattu maastotietokantaan tarkem-
min. Kohteen on inventoinut maastossa 1984 Museoviraston tutkija 
Tuula Heikkurinen-Montell.

Vähäsuon kiviröykkiö sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä metsän-
käyttökuvion 4.0 eteläreunasta. Röykkiö sijaitsee kalliopohjaisen mäen 
itälaidalla, mäen korkeimmalla kohdalla. Sen koko on 2 x 3 m ja kor-
keus 1 m. Röykkiö on rakennettu tasakokoisista kivistä, jotka ovat 
sammaloituneita. Keskellä kiveystä on kuopanne. Röykkiön lounaislai-
dalla erottuu kivilatomusta.

Kuviolla 4.0 on tarkoitus tehdä uudistushakkuu siemenpuuhakkuuna 
sekä muokata maata laikutuksella ja istuttaa kuviolle rauduskoivua. 
Metsänkäyttö voidaan toteuttaa kuvioilla ilmoituksen mukaisesti, koska 
muinaisjäännös sijaitsee metsänkäyttökuvion ulkopuolella. Työskente-
lyn aikana on kuitenkin huolehdittava, ettei muinaisjäännöstä vaurioite-
ta. Ennen töiden aloittamista on varmistettava, että röykkiö on kaikkien 
alueella toimivien tiedossa. Röykkiö on merkittävä helposti havaittavak-
si, jos sen läheisyydessä toimitaan esimerkiksi siirtämällä koneita, tai 
jos on olemassa riski, että se saattaa vaurioitua. Muinaisjäännöksessä 
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tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa kaivaa maata eikä varastoida 
puita tai hakkuujätteitä.

Linkki kohteen tietoihin muinaisjäännösrekisterissä: 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?K
OHDE_ID=505010013
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