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Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto: Tuusula, 
metsänkäyttöilmoitus kiinteistöllä 858-411-11-26 Wävars.

HEL 2020-011256 T 11 03 01

Metsänkäyttöilmoitus 1-2020-88792

Suomen metsäkeskus on lähettänyt Keski-Uudenmaan alueelliselle 
vastuumuseolle metsänkäyttöilmoituksen nro 1-2020-88792, joka kos-
kee Tuusulan alueella sijaitsevaa kiinteistöä 858-411-11-26 Wävars.

Ilmoitus on lähetetty, koska suunnitellulla metsänhoitoalueella sijaitsee 
kiinteä muinaisjäännös Pirunkorpi 3 (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 
1000020068) ja sen läheisyydessä kiinteät muinaisjäännökset Pirun-
korpi 2 (1000020066) sekä Mätäkivennummi 7 (1000020053).

Muinaisjäännökset sijaitsevat Isonkorventien molemmin puolin Vanhan 
Tuusulantien risteyksen itäpuolella. Kohteet ovat historiallisen ajan työ- 
ja valmistuspaikkoja. Niiden sijainnit on ilmoitettu muinaisjäännösrekis-
terissä pistemäisenä eikä niitä ole rajattu maastotietokantaan laajem-
min. Kohteet on inventoitu maastossa 2011 Helsingin yliopiston arkeo-
logian oppiaineen inventointikurssilla, jonka vastuullisena tutkijana toimi 
arkeologi Wesa Perttola.

Kuviolla 370.0 on tarkoitus suorittaa erityishakkuu, joka liittyy Luonnon-
varakeskuksen tutkimuskokeen energiapuuhakkuuseen. Kuvion pohjoi-
sosassa sijaitsevan kiinteän muinaisjäännöksen, Pirunkorpi 3:n muo-
dostaa kaksi hiilimiilua, jotka erottuvat maanpinnalta kohoavina noin 
puolen metrin kokoisina kumpuina, joiden halkaisijat ovat noin 10 m.  
Läntinen miilu on muodoltaan pyöreähkö ja itäinen miilu on suorakul-
mion muotoinen. Kumpujen ympärille on kaivettu matalat, katkelmalli-
set ojat. Kuvion 370.0 läheisyydessä, sen itäpuolella on tervahauta Pi-
runkorpi 2. Kohde erottuu maastossa pyöreähkönä, vallin ympäröimänä 
kuoppana, jonka halkaisija on 6 m ja syvyys 70 cm.

Metsänkäyttö voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisella alueella mutta 
hakkuiden aikana on huolehdittava, ettei edellä mainittuja muinaisjään-
nöksiä vaurioiteta. Ennen hakkuiden aloittamista on varmistettava, että 
edellä mainitut muinaisjäännökset ovat kaikkien alueella toimivien tie-
dossa. Muinaisjäännökset on merkittävä maastoon niin, että ne ovat 
helposti havaittavissa. Koneiden ajolinjat on suunniteltava siten, että ne 
kiertävät muinaisjäännökset vähintään kahden metrin etäisyydeltä. 
Muinaisjäännöksiin ei saa varastoida puita tai hakkuujätteitä. Maan pin-
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taa rikkova toimenpiteet, kuten kantojen nosto muinaisjäännöksien 
kohdilla ja niistä kahden metrin etäisyydellä on kielletty.

Kiinteä muinaisjäännös Mätäkivennummi 7 sijaitsee kuvion 370.0 ulko-
puolella, sen luoteispuolella, Isonkorventien pohjoispuolella. Kohde on 
hiilimiilu, joka erottuu maastossa matalana, epämääräisen muotoisena 
kumpuna, jonka ympärillä on suorakaiteen muotoon asettuvat matalat 
ojat. Koska metsänhoitokuvio sijoittuu Isonkorventien eteläpuolelle ja 
tie rajaa sen selkeästi muinaisjäännöksestä, ei kohde Mätäkivennummi 
7 rajoita metsänhoitotoimia kuviolla 370.0.

Linkit mainittuihin muinaisjäännöskohteisiin löytyvät verkko-osoitteista:

Pirunkorpi 2:

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?K
OHDE_ID=1000020066

Pirunkorpi 3:

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?K
OHDE_ID=1000020068

Mätäkivennummi 7:

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?K
OHDE_ID=1000020053
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