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Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto: Nurmijärvi, 
esisuunnitelma Mt 1324 Lahnuksentien jalakulku- ja pyöräilyväyläs-
tä välillä Lahnus-–Klaukkala
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Destia Oy on pyytänyt Keski-Uudenmaan alueelliselta vastuumuseolta 
lausuntoa kiinteän muinaisjäännöksen huomioimisesta Nurmijärven 
Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelmassa. Suunni-
telman laatiminen tehdään Uudenmaan ELY-keskuksen toimeksian-
nosta. Helsingin kaupunginmuseo/Keski-Uudenmaan alueellinen vas-
tuumuseo on tutustunut asiaan arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Nurmijärveltä Espooseen johtavan Mt 1324 Lahnuksentien jalankulku- 
ja pyöräilyväylän rakentamisesta on laadittu 2019 esisuunnitelma. 
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Suunnitellun 
kevyen liikenteen raitin on tarkoitus sijoittua Lahnuksentien itäpuolelle. 
Lausuntopyynnön suunnitelmakartassa VE2, plv 3800-5065, 20.3.2019 
jalankulku- ja pyöräilyväylä sivuaa kiinteän muinaisjäännöksen, kivikau-
tisen asuinpaikan (Huhdanmäki, muinaisjäännösrekisterin tunnus 
543010033), aluerajauksen länsireunaa jääden kuitenkin sen ulkopuo-
lelle. 

Museovirasto tutkija Kreetta Lesell inventoi Nurmijärven Klaukkalan 
kiinteät esihistorialliset muinaisjäännökset 2001 ja tutkija Katja Vuoristo 
inventoi alueen historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset 2007. 
Lausuntopyynnön suunnitelmakartan alueella ei ole muita tunnettuja 
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Huhdanmäen kivikautisen asuinpaikan laa-
juus ei ole tarkalleen tiedossa. Paikalta on löytynyt esineenteelmä, kivi-
laji-iskos, kvartsiydin ja kvartsi-iskos. Lähistöltä on löydetty kivinen kak-
soistaltta. Vuoden 2001 inventoinnissa määritelty aluerajaus on ainoas-
taan suuntaa antava. On mahdollista, että asuinpaikka on huomatta-
vasti laajempi ja saattaa levittäytyä myös pidemmälle matkalle Lahnuk-
sentien varrelle.
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Huhdanmäen kivikautinen asuinpaikka on Lahnuksentien itäpuolella si-
jaitsevalla pellolla ja jyrkän rinteen juurella metsikössä ja osin rintees-
sä. Saman rinteen yläosassa on Lahnuksentien ajorata. Rinteen ylä-
reuna on ajoradan itäreunasta vain 1–3 metrin päässä. Ahtaan työs-
kentelyalueen ja jyrkän rinteen takia, kevyen liikenteen raitin rakenta-
minen ja sen mahdolliset pengerrystyöt vaarantavat kiinteän muinais-
jäännöksen säilymisen. Tällä perusteella Keski-Uudenmaan alueellinen 
vastuumuseo katsoo, että kevyen liikenteen raitin toteutus olisi suunni-
teltava toisenlaisella ratkaisulla, esimerkiksi linjaamalla se Lahnuksen-
tien länsireunalle.

Mikäli muinaisjäännöksen säilymisen turvaamisesta syntyy kohtuutonta 
haittaa muinaisjäännöksen merkitykseen nähden, voidaan siihen kajota 
erityisen painavien syiden takia. Tällöin on viipymättä järjestettävä mui-
naismuistolain 13. §:n mukaiset neuvottelut, joihin osallistuvat hank-
keen suunnittelijan ohella myös maan omistajan sekä Museoviraston ja 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseon edustajat. Neuvotteluissa käy-
dään läpi mahdollinen muinaisjäännökseen kajoaminen ja sen ehdot.

Keski-Uudenmaan alueellisella vastuumuseolla ei ole muuta kommen-
toitavaa lausuntopyyntöön.
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