
Helsingin kaupunki Lausunto 1 (2)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo 18.12.2020
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

Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto: Nurmijärvi, 
metsänkäyttöilmoitus kiinteistöllä 543-409-8-19 Kaarla

HEL 2020-014026 T 11 03 01

Viite: Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-122020

Suomen metsäkeskus on lähettänyt Keski-Uudenmaan alueelliselle 
vastuumuseolle metsänkäyttöilmoituksen nro 1-2020-122020, joka 
koskee Nurmijärven alueella sijaitsevaa kiinteistöä 543-409-8-19 Kaar-
la.

Ilmoitus on lähetetty, koska suunnitellun metsänhoitoalueen läheisyy-
dessä sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) perusteella rauhoitettu 
kiinteä muinaisjäännös Lehmälampi (tunnus muinaisjäännösrekisteris-
sä 1000022087), joka on historiallisen ajan tervahauta. Kohde sijaitsee 
Nurmijärven Nummenpään Lehmälammen itäpuolella, mäntymetsää 
kasvavassa rinteessä. Yleensä tervahauta erottuu maastossa pyöreä-
nä, suppilomaisena kuoppana, jota reunustaa matala maavalli. Kysei-
sen tervahaudan halkaisija on kuusi metriä ja siitä johtaa juoksutusrän-
ni mäen alarinteeseen eli itään päin. Kohteen on tarkastanut maastos-
sa 2008 Museoviraston tutkija Tapani Rostedt.

Kuviolla 663.0 on tarkoitus suorittaa uudistushakkuu avohakkuuna, 
muokata maata laikutusmätästyksellä ja istuttaa kuusia. Kiinteä mui-
naisjäännös sijaitsee metsänhoitokuvion luoteisosan rajalla, kuvion ul-
kopuolella. Kuvion rajan ja tervahaudan väliin on merkitty peruskartas-
sa polku.

Kiinteä muinaisjäännös ei estä metsänkäyttöilmoituksen mukaisia toi-
mia kuviolla. Kiinteän muinaisjäännöksen läheisyydessä toimittaessa 
on huolehdittava siitä, ettei muinaisjäännöstä vaurioiteta. Tällöin on en-
nen hakkuiden aloittamista varmistettava, että kohde on kaikkien alu-
eella toimivien tiedossa ja muinaisjäännös on merkittävä maastoon 
niin, että se on helposti havaittavissa. Koneiden ajolinjat on suunnitel-
tava siten, että ne kiertävät muinaisjäännöksen vähintään kahden met-
rin etäisyydeltä. Muinaisjäännöksen kohdalla tai läheisyydessä ei saa 
muokata maata, eikä sen päälle tai läheisyyteen saa varastoida puita 
tai hakkuujätteitä. 

Suullisen perimätiedon mukaan tervahaudan läheisyyteen on 1700-
luvun alkupuolella isonvihan aikaan haudattu ihmisiä. Hautauksien si-
jainnista ei kuitenkaan ole tarkempia tietoja. Mikäli metsänhoidon yh-
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teydessä havaitaan muinaisjäännöksiksi epäiltäviä rakenteita, hautauk-
sia tai esineitä on työt välittömästi keskeytettävä ja otettava yhteys 
Keski-Uudenmaan alueelliseen vastuumuseoon tai Museovirastoon.

Linkki muinaisjäännöskohteeseen löytyy verkko-osoitteesta:

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?K
OHDE_ID=1000013284

Liitteet: Liitekartta lausuntoon metsänkäyttöilmoituksesta nro 1-2020-
122020

Tiedoksi: Jukka-Pekka Vapaniemi
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