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JOHDANTO

A. Yleistä.

Muinai stieteellisen toimikunnan esihistoriallisen osaston
toimeksiannosta suoritin kesällä ja syksyllä 1962 Helsingin pitäjän ( alue ennen sodan jälkeen tapahtuneita aluemenetyksiä ) ja
siihen liitettyjen entisten Tuusulan alueiden kiinteiden muinaisjäännösten inventoinnin. Inventointi tapahtui ajalla kesä - marraskuu 1962. Alueen laajuudesta, epäedullisista sääsuhteistä ja asutuksen kaupunkimaisuudesta johtuen on työhon pakostakin jäänyt
aukkoja. Monissa tapauksissa on osoittautunut erittäin hankalaksi
paikallistaa irtolöytöjä, koska asutus on nopeasti muuttunut ja
myös ihmisten tapaaminen kotosalta

on muualla työssäkäynnin ta-

kia ollut hankalaa. tiitä paitsi on ollut ylivoimaista suorittaa
joka paikassa tutkimuksia sellaisina ajankohtina, että viljelyksistä ei olisi ollut haittaa, varsinkin kun epäedulliset säät vaikuttivat korjaustöiden ja syyskyntöjen lykkääntymiseen. Siten kaipaakin nyt laadittu inventointikertomus vielä monin kohdin täydennystä.
Invent ointialueen metallikausiin liittyvät harvat muinaisjäännokset on jo aikaisemmin varsin tarkoin tutkittu ja kuvattu.
öiten onkin inventoinnin pääpaino ollutkin kivikautisten löytöpaikkojen tutkimisessa.

L

B.

Lähdeluettelo

1. Painamattomat
- Kansallismuseon kortistot, diario, kirjeenvaihto ja topografinen
arkisto (Helsinki ja Tuusula)
- Helsingin kihlakunnan muinaisjäännökset
tikertomus

~· ~·Tuomalan

inventoin-

1 88~ )

( H. 'l, arenin (Varis) stipendiaattikertomusta muinais j äännösten
inventoinnista Helsingin pitäjässä ei valitettavasti löytynyt
arkistosta käyttööni. Siinä olisi saattanut olla joitakin vanhimpien löytöjen kannalta tärkeitä tietoja.)
- Maanmittaushallituksen vanhat kartat (Helsingin pitäjä)
2. Painetut
- Nils Cleve: Helsi ngforstrakten under förhistorisk tid, Helsingfors stads historia I , Helsingfors 1950.

I. K~IUOOI
-----------Kivikautisten irtolöytöjen suuresta lukumäärästä johtuen
on inventointiin käytetyn ajan pääosa kulunut näiden löytöjen
paikallistamiseen maastossa sekä näin todettujen löytöpaikkojen
tutkimiseen. Suoraan maastoon kohdistuvaan tutkimukseen ei näinollen ole jäänyt kovinkaan paljon aikaa.
Inventoinnin tuloksena voidaan todeta kivikautista asutusta sijainneen joka suunnalla Helsingin pitäjän alueella.

~yt

laaditun luettelon antama kuva asutuksen painopisteistä muodostuu ehkä jossain määrin harhaanjohtavaksi siitä syystä, että tutkimus on toistaiseksi varsin epätasaisesti kohdistunut eri alueisiin .
Tässä luettelossa mainitaan yli 30 kivikautista asuinpaikkaa.
fodellisuudessa niiden lukumäärä on huomattavasti suurempi, sillä
irtolöytöjen yhteydessä mainitaan suuri määrä sellaisia paikkoja,
jotka melkoisella varmuudella voidaan päätellä asuinpaikoiksi,
mutta joitten asuinpaikkaluonteen lopullinen varmistaminen ei eri
syistä vielä ole ollut mahdollista. Eräät asuinpaikat ovat ilmeisesti myös jo kokonaan tuhoutuneet.
Kivikautisten löytöjen luettelemisessä käytetään seuraavaa
aluejakoa: 1. Itäinen alue, joka käsittää Helsingin pitäjän alueen
itäosassa muinoin sijainneen pitkän ja kapean merenlahden (myöhemmän jokilarutson)alueen .

2. Keskialueen itäosa, joka käsittää Van-

taan jokilaakson itäiset rantamaat sekä Keravanjoen ympäristöt.

3. Keskialueen länsiosa, joka käsittää Vantaan rantamaat ( kuitenkin Vantaan ja Keravanjoen haaraan asti vain läntiset rantamaat).
4. Läntinen alue, joka käsittää Mätäjoen laakson sekä Hämeenkylän
alueet.

1. Itäinen alue

Satunkylän Forsbackan tila, ~ 53 (Omistaja Hilda Sofia
Bymanin perikunta, hoitaja Martta Byman, os. Vaarala, 8otunkylä ) •
Kapeaan jokilaaksoOn idästä pistävä hiekkainen niemeke,
jonka länsipäässä jokitörmällä pientilan rakennukset.
Asuinpaikka asuinrakennuksen portaista pari metriä itään
alkavassa perunamaassa. Asuinpaikan korkeus noin 30 metriä merenpinnasta. Vuonna 1911 löysi M.V. Byman

k.o. pel-

losta ( sen itäpäästä ? ) kivitaltan. Tutkiessan.i paikan
otin talteen

8 kpl. kvartsiittiesineitä ja -iskoksia se-

kä 2 kpl. saviastianpalasia ( ei koristelua ). Lisäksi
sain talosta useita kiloja painavan, 18 sm. pituisen ja
halkaisijaltaan 11 sm. mittaisen kiven, jonka toinen pää
on aivan tasaiseksi hiottu. Kyseessä lienee jonkinlainen
hierrinkivi . Sen alkuperästä ei talossa osattu sanoa mitään muuta, kuin et tä se on aina ollut navetassa painokivenä. Todennäköisesti se kuitenkin on

löytyn~t

tilan mail-

ta.
Asuinpaikka kuulunee nuorakeramiikan kauteen. Kaivaus
paikalla mahdollinen ja aiheellinen, sillä pellon muokkaus tuskin on ulottunut asuinpaikkakerrostuman pohjaan
asti.
Löytönumerot: Kivitaltta (vanha löytö) KM Ng 5800: 2
Uudet löydöt

KM

jig

'S'~' f

Sotunkylän Kuppia-niminen tila. ( Ei asuttu, omistaja
John Bergström, Östersundom, Kusas.)
••

~
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Jokilaaksosta kohoavan pitkänomaisen mäen laki. Sen ete-
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läpäässä hiekkakuoppa. Löytöpaikkoina

heti hiekkakuo-

pasta etelään oleva pellonreuna sekä mäen yli kulkevan
tien länsipuolella, Kuppiksen piha-alueesta pohjoiseen
ja palokunnantalosta etelään oleva pelto, joka viettää
länteen. Maaperä hiekansekaista multaa. Korkeudet noin
25 - 28 metriä merenpinnasta.
Vuonna 1890 löytyi Nygårdin talon maalta läheltä Kuppista reikäkivi. Paikka lienee mäen eteläpäässä. 'l 'utkiessani aluetta löysin e.m. paikoista 6 kpl. kvartsiittiesineitä ja -iskoksia sekä hiekkakivestä valmistetun
kiviaseen tai hioimen kappaleen.
Asuinpaikan ajoitus epävarma. Kaivaus tuskin aiheellinen ennenkuin mahdolliset uudet löydöt ant avat tarkemman kuvan asuinpaikasta ja sen keskuksen sijainnista,
sillä tehdyt löydöt lienevät äärialuelöytöjä.
Löytönumerot:

Reikäkivi (vanha löytö) KM
Uudet löydöt

KM W: tS 7'1

p

~

5622: 1

1

2. Keskialueen itäosa

U· Nissbackan Haapalan tilasta lohkottu palsta. ( Omistaja
l(
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Olof Niemimäki, Kanada.

Hoitaja maanviljelijä Eskelinen

(omistajan appi), Nissbacka, Haapala.
Haapalasta noin 400 metriä pohjoiseen, Keravanjoen suuntaan pistävän metsäniemekkeen kaakkoiskulma. Paikka nykyisin nurmettunutta peltoa. Korkeus noin 33 metriä merenpinnasta.
Paikalla suoritettu osittainen kaivaus vuonna 1936 (Jorma Leppäaho, kaivauskertomus top. arkistossa, kuului tuolloin Tuusulaan ) •
Maanviljelijä Eskelisen kertoman mukaan oli Leppäaho aikoinaan pitänyt aiheelliaina jatkokaivauksia erikoisesti
jokirannassa olevassa notkelmassa. ( Venevalkama ? ) •
Mikäli kaivauksia pidetään tarpeellisina, olisi niihin
nyt hyvä tilaisuus, kun paikka on täysin luonnontilassa
omistajan ollessa Kanadassa.

Ei uusia löytöjä, koska pintatutkimukseen ei maan nurmettumisen takia ollut mahdollisuutta.
Löytönumerot:

Kaivauslöydöt KM Ng 10336
Reikäkivi

KM

~

10412

Poikkiteräinen taltta ja
kvartsi-iskoksia

KM Ng 14141

m
- 4.

Hakkilan kylän Sandliden ja Sandåkern nimiset palstat.
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(Omistaja puutarhuri Bruno Sjöblom, Tikkurila, Hakkila )

t

Palstat muodostavat Tikkurilasta östersundomiin vievän
tien ja Keravanjoen väliin jäävän kauppapuutarha-alueen.
Maasto viettää loivasti Keravanjokeen ja maaperä on mul....

~,

J

1!1"'1 ' · ~~ •./...f'.

lansekaista hiekkaa. Korkeus noin 23 metriä merenpinnas~---- ·--· --

...

ta.
Vuonna 1933 saatiin talteen Sandlidenin palatalta löytynyt hioinlaaka. Käydessäni paikalla oli puutarhuri Sjöblomilla seuraavat palstoilta löytämänsä esineet:
1 . kourutaltta, 2. nelisivuinen poikkikirves, 3. kivisen
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keihäänkärj.e n palanen, 4. kourutaltan kappale, 5. kivi1'
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aseen kappale, 6. kiviaseen teelmä, 7. alkeellinen kirves ( 1) ja 8. kirvestä muistuttava kitri ( 1) •
Sjöblom kertoi myös, että noin 50 vuotta sitten oli tien
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toiselta puolen löytynyt (ei muistanut löytäjää , hukkaan
joutunut esine ) reikäkirves.
Tutkiessani asuinrakennuksen ympäristöä löysin puutarhamaasta aivan sen kaakkois- ja eteläpuolelta
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4 kpl. kvartsiittiesineitä ja -iskoksia, yhden piikaapimen sekä 6 kpl. saviastianpalasia (tyypillistä kampakeram.iikkaa).
Asuinpaikka, joka s i jaitsee jokilaakson kapeikossa, näyttää kuuluvan suurempaan asutuskokonaisuuteen (patokalastuspaikka). Irtolöytöjä on vastakkaiselta rannalta (Stenkulla) ja samoin viereiseltä maatalouskoelaitoksen (Tikkurila) alueelta.
Asuinpaikka kuuluu

t~IPillisen

kampakeramiikan kauteen.

Kaivaus paikalla mahdollinen ja suotava, joskin asuinpaikka on osittain tuhoutunut maanmuokkauksen yhteydessä.

Löytönumerot : Hioinlaaka (vanha löytö) KM M 9678
Uudet löydöt

KM ug 15''1'3

~ Puistolan kylän Konungs-niminen tila RNg 1 2 51 ( Omistaja
t(N! i
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Paul Vaselius, Puistola ).
Talosta noin 800 metriä etelään olevan mäen etelåreuna,
Alkärret niminen pelto. Maaperä mullansekaista hiekkaa,
korkeus

~·~-

24_metriä. merenpinnasta. Mäessä on nykyisin

omakotiasutusta ja asuinpaikka on aivan Isohaara nimisen
kadun alapään kohdalla.
Paikalta löytyi 1930-luvulla veneenmuotoisen vasarakirveen teelmä sekä 2 saviastianpalaa, jotka todistivat paikalla olevan nuorakeraamisen asuinpaikan (Cleve).
Tutkiessani paikkaa en löytänyt mitään mainittavaa, mutta olosuhteet olivat kovin epäedulliset.
Osa asuinpaikasta on saattanut joutua metsänreunaan syntyneen omakotiasutuksen alle. Kaivaukseen on tuskin aihetta, ellei uusia löytöjä ilmaannu.
Löytönumerot: Vasarakirveen teelmä
Saviastianpalaset
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9679: 1
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Rekolan kylän Rekolan tilan Rm 13 hiekkakuoppa. ( Tila kuu-

te ... ~ ..
'·

KM

luu Kirkonkylään ja on seurakunnan omistuksessa ).

,..

Aivan Asolan asutusalueen eteläpuolella, · kaakkoon viettävässä rinteessä oleva hiekkakuoppa. Korkeus noin 35 metriä merenpinnasta.
Vuonna 1948 löytyi Asolan omakotialueen tien päästä soraharjusta noin 10-15 sm:n syvyydestä kaksoispoikkikirves.
Tutkiesaa k.o. hiekkakuopan pohjoisreunaa, löysin niiltä
tienoilta, joissa kuopan reuna tulee lähimmäksi vieressä
kulkevaa tietä, 9 kplo kvartsiittiesineitä ja
Lisäksi epämääräisiä jälkiä liedenpaikastao

iskoks~a.

Kyseessä lienee esikeraaminen asuinpaikka, josta ainakin
osa näyttää tuhoutuneen hiekanotossa . Koska tie on aivan
lähellä kuopan reunaa, ei jatkuvasta hiekanotosta ole pelkoa. Kaivaus

mahdollinen, mutta ilman uusia löytöjä tuskin

ajankohtainen.
Löytönumerot:

Kaksoipoikkikirves (vanha löy.tö)

KM~

11882

Uudet löydöt

m ?.

Tikkurilan kylän Koivukylän asutusalue, mainittu aikaisem-
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1.

min Storskogenin asuinpaikan nimellä. Sven Erikssonin,
Eetu Hildenin ja Rakel Juslinin tontit. (Kaikkien osoite
Hiekkaharju, Koivukylä ) •
Etelään pistävä metsäniemeke. Sen I

, .L ,
,rq-

rinteellä varhais-

kampakeraaminen asuinpaikka, jolla 1930-luvulla suoritettiin laajahko kaivaus. Asuinpaikan korkeus noin 25 metriä

merenpinnasta. ( Kaivauskertomus

Cleve - Leppäaho

top.

arkistosaa ).
Asuinpaikka joutunut nyttemmin suurimmaksi osaksi omakotiasutuksen alle. Käydessäni paikalla sain Sven Erikssonilta
8 kpl. saviastianpalasia, jotka hän oli polminut talteen
'

talon kaakkoispuolelle tehdystä viemärikalvannosta nousseesta maasta.
Asuinpaikka näyttää jatkuvan myös e.m. paikasta noin 100
metriä itään olevaan mäenrinteeseen. Siellä olevasta ladosta länteen,

e~lään

viettävästä peltorinteestä otin talteen

4 kpl. kvartsiittiesineitä ja iskoksia.
Mikäli alueella halutaan vielä suorittaa tutkimuksia, olisi niihin ryhdyttävä ensi tilassa, koska omakotitalojen pihatyöt ennenpitkää myllertävät koko maaston.
Löytönumerot:

Vanhat löydöt

KM Ngt

9641, 9663: 1-170,

9664: 1-2, 10325: 1- 11 .
Uudet löydöt

KM ~ 151'5"

l
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r

Valtion rautateitten entinen hiekkakuoppa-alue Tapaninkylässä. (Omistaa Valtion Rautatiet ).
Nykyisin varastoalueena olevan hiekkakuoppasyvennyksen
luoteisreuna Vanhan Tapanilantien ja Länsirinnetien välissä. Hiekkakuopan yläpuolella rinteessä kulkee polku ja tämän yläpuolella, mäessä olevan omakotitalon kohdalla on
vähäinen hiekanottopaikka, jonka keskellä suurehko kivi.
Tämän pienen kuopan reunasta otin aikoinaan talteen saviastianpalasen (tyypillistä kampakeramiikkaa) sekä iskoksen. Samoilla kohdin ison hiekkakuopan reunassa olevassa
syvänteessä tapasin lieden jälkiä.
Tutkiessani nyt paikkaa löysin pienen kuopan läntisestä
puolesta noin 20 sm:n syvyydestä 2 kpl. saviastianpalaåia
ja iskoksen.

Löytöpaikan korkeus on noin 25 metriä meren-

pinnasta.
Asuinpaikka kuuluu

tY!.~illisen

kampakeramiikan kauteen.

Ilmeisesti se on suureksi osaksi tuhoutunut hiekanotossa,
mutta kaivaus silti mahdollinen.
Löytönwnerot:

Vanhat löydöt

KM

Uudet löydöt

KM li

~

14918: 1-2
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Tapaninkylän Ylä-Kaskenkujan päässä oleva hiekkakuoppa.
( Omistaja valtio ? )
Hiekkakuoppa sijaitsee ympäröivästä tasangosta kohoavalla
'

'

mäellä sen pohjoisosassa. Varsinaisen

s~än

hiekkakuopan

koillispuolella on laajahko, vain noin metrin syvään uurrettu osa. Tämän osan eteläisimmän kielekkeen lounaisnur-

5 metrin levyinen koskematon kannas erottaa syvästä kuopasta, löysin 13 kpl. savikasta, paikasta jonka vain noin

astianpalasia. ( Ilman koristelua).

Löytöpaikan korkeus

{(

on noin 23 metriä merenpinnasta.
Päätellen siitä, että vain noin 160 metrin päässä olevalta
taiteilija~.

w.

Wallgrenin tontilta on löytynyt jauhinki-

vet ja olkapääkirves, jotka lienevät yhteydessä asuinpaikkaan, se kuuluu nuorakeramiikan kauteen.
(Wilgrenin tontin löydöt käsitellään irtolöydöissä )
Löytönumero:

Saviastianpalaset

KM

m 1~~'1
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Keskialueen länsiosa
Ripukylä, Siimelän tila RI~ 78 (Omistaja Lauri .Lamminpää

10.

k N:."i

lf:

Seutula) ja Ahopelto 100 79

(Omistaja Elin Grönroos, Seu-

1•

tula)o
Idästä Vantaan jokea kohden työntyvä, kallioon päättyvä
hiekkainen nimekeo Korkeus noin
.

,.-/
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,. :.-:_· .. .A'.
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•·

13

metriä merenpinnasta.

Lamminpää oli löytänyt asuinrakennuksesta itä-kaakkoon
olevasta pellosta läheltä tietä nelisivuisen oikokirveen,
jonka sain museoon toimitettavaksi. Tutkiessani talosta
etelä-kaakkoon olevaa puutarhamaata, löysin 22 kpl. kvartsiittiesineitä ja -iskoksia sekä 3 vähäistä

saviastianp~

lasta (ei koristelua)o
Vuonna 1911 löys i itsellinen A. Grönroos aivan vieressä
olevasta Ahopellosta tasataltan. Viljan takia en voinut
tutkia k.o. peltoa, mutta asuinpaikka ulottunee senkin
alueelle.
Asuinpaikka kuulunee nuorakeraamisen kulttuurin piiriin.
Tarkemmat tutkimukset ehkä aiheellisia ennenkuin maanmuokkaustyöt hävittävät kaikki asuinpaikan jäljet.
Löytönumerot : Tasataltta (Grönroosin löytö) KM
Uudet löydöt KM w:. l f 7' 8
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Ripukylä, Peräjänkulma Itl4g 611

( Omistaja Teuvo Lindqvist,

Keiniola ) •
Maanviljelijä Lindqvistin maat sijaitsevat loivilla rinteil'f '.. t

(

lä kahden puolen Haukojaa. Maan laatu savea. 1'4äiltä itään
.<t '

antavilta rinteiltä Lindqvist on kerännyt seuraavat kivikautiset esineet, jotka sain haltuuni:

1. hiomuaaka (ojan

pohjoispuoliselta rinteeltä), 2. kivikirves (lähinnä Sperringsin tyyppiä ), 3· poikkikirves 4 . taitaksi muotoiltu
kirveen katkelma 5. kourutaltta 6. karkeatekoinen

taltta

7. taltan katkelma 8. kirveen teelmä 9. alkeellinen taltta
10. 3 kpl. hioimia. Hän oli tavannut maasta myös hiiltä.
Viljan takia en voinut tutkia löytöpaikkoja, mutta kaikesta päättäen kyseessä on kahden puolen muinaista salmea (lahden suu ) sijainnut asuinpaikka-alue (patokalastuspaikka ?).
Löytöpaikkojen
korkeus
on 31 - . -·32 h-···
metriä
merenpinnasta, jo- ---·-·...
.
.
.
~

..,

:, ·? '"n
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ten asutus kuulunee esikeraamisen kauden lopulle •
Tähän asuinpaikkaan ehkä liittyy syytinkimies Löfbergin
löytämä oikokirves (KM Ng 2452/53), jonka löytöpaikkaa ei tosin ole tiedossa, mutta paikkakunnalla muisteltiin tämännimisen miehen asuneen

~eräjänkulmalla.

~~MIIMII~IXMIE

Peltojen kynnettynä ollessa paikalla

suoritettu tarkempi tutkimus aiheellinen.
Löytönumerot: KM Ng 1 5"~ ''
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Seutula, Solbackan tila HN: o 33 6 ( Omistaja Olavi Kulmala,
: - : . 1•

•''
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.l .

öeutula ).
Talo sijaitsee Seutulan k,ylästä· pitäjän kirkolle johtavan
tien varrella, Tuusulanjoen itäpuolella laivassa rinteessä. Maat ovat aikaisemmin kuuluneet Getbackan taloon ja
tunnettu Kilan torpan ja pellon nimellä. Useita Getbackan
nimellä kulkevia kivikautisia löytöjä keskittynee tilan
alueelle.
Tutkiessani asuinrakennuksesta kaakkoon, tien ja metsänreunan väliin jäävää puutarha-aluetta, löysin 29 kpl. kvartsiitti-iskoksia. Löytöpaikan korkeus on noin 34 metriä merenpinnasta.
Aikaisempia löytöjä, jotka keskittynevät tälle alueella
ovat poikkikirves (KM Ng 5?09), litteä tasataltta (KM
2), lattea taltta

tasataltta (KM

1~

(KM~

m 5?86:

5894:1), poikkikirveen katkelma ja

?904: 1 ja 6).

Asuinpaikka kuulunee esikeraamiseen kauteen. 'farkempi tutkimus ilman uusia löytöjä tuskin aiheell inen.
Löytönumero:
Jig

l3o

kt.Ul

F. ,.

KM

m IS"~70

Seutula, Rauhalan tila ~~ ? 8 3

( Omistaja Ji:rikssonin peri-

kunta , hoitaja Asta Piskunen, Seutula ) •

1'

Talon kohdalla, tien eteläpuolella on hiekkakuoppao Sen
länsipäässä matalassa murtumassa näkyy kivettämän liedensijan nokialue. öamoilta kohdin hiekkakuopan rinteestä otin
talteen muutamia kvartsiitti-iskoksia, ja itse liedensijan
luota palaneen luun sirun.

~öytöpai kan

korkeus on noin 35

metriä merenpinnasta.
Mikäli kysymys on varsinaisesta asuinpaikasta (esikeraaminen ? ), se lienee pääosiltaan tuhoutunut hiekanotossa.
Tarkemna t tutkimukset ilman uusia löytöjä tuskin aiheellisia.

f)

Löytönumero: KM

m 14.
1( .,;
,.
, '

a

m IS?~I

Biskopsbölen Åbyn talon alueella oleva hiekkakuoppa, :ang 1 4 7

Seutulaan ja Keim.olaan johtavien teitten haarassa on suurehko hiekkakuoppa. Sen kaakkoiskulmaukseen liittyy pienempi,

i.,._

aikaisemmin täysin erillinen hiekkakuoppa. Tämän pienemmän
kuopan

~. .reunasta

löysin suuren määrän kvartsiitti-iskok-

sia ja esineitä. Lisäksi löysin muutamia palaneita luunsiruja (myöhempää perua ?) •

Paikalla on ollut etelään ja länteen

viettävä hiekkainen niemeke, korkeus noin 35 metriä merenpinnasta. Asuinpaikka jatkunee löytöpaikan vieressä olevalle pellolle, jota en kuitenkaan voinut viljan takia tutkia.
Näiltä seuduin on useita, löytöpaikaltaan tarkemmin määrittelemättömiä irtolöytöjä (kts, Lapinkylän

irtolöydöt~,jot-

ka saattavat liittyä tähän asuinpaikkaan.
Asuinpaikka kannattanee tutkia tarkemminkin.
Löytönumero:
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Myllymäki, övre-l4ånsas

Bflg

1 23

(Omistaja G.Collin, Vantaa )

Vuonna 1913 löytyi talon perunapeliosta kourutaltta. Tutkiessani peltoa, joka on Vantaalta Hämeenkylään johtavan
tien länsipuolella noin 100 metriä talosta, löysin 20 kpl.
kvartsiitti-iskoksia. Vastaavalla kohdalla tien toisella
puolen kasvaa suuri tammi.

Maaperä on mullansekaista hiek-

kaa. Korkeus noin 33 metriä merenpinnasta.
Asuinpaikka kuulunee esikeraamiseen kauteen. Tarkemmat tutkimukset ilman uusia löytöjä tuskin aiheellisia, koska maa
näyttää tulleen varsin perusteellisesti myllerretyksi ja
pintakerrokset ovat liikkuneet myös Valuvan veden mukana.
Löytönumerot:

Kourutaltta (vanha löytö) KM
Uudet löydöt

• 16.
f ..

m

6434 : 1

t S'"':f-73

Myllymäki, Vantaan yhteiskoulun tontti ( Omistaa Vantaan

~"'.:.
,, a

r. ,.:

KM

Ng

(

yhteiskoulu, erotettu Ovre-Månsasin maista ).
Tutkiessani e . m. asuinpaikkaa övre-Månsasin isäntä kiinnitti huomiotani sitä vastapäätä ~ansakoulun eteläpuolella olevaan mäenrinteeseen. Paikka on koululle vievän tien itäpuolinen pelto.

Hän oli aikoinaan tästä pellosta poistanut l aake-

an kiven, jonka alla oli ollut jonkinlaista kivilatomusta.
Tarkempaa paikkaa hän ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan.
Tutkiessani paikkaa olen ottanut talteen kymmenittäin kvartsii tti-iskoksia sekä hiomalaaån kappaleen (1). Maaperä on
hienoa hiekkaa ja paikan korkeus noin 35 metriä merenpinnasta. Koska paikalla on tarkoitus aloittaa yhteiskoulun rakennustyöt, tutkin sen varsin tarkkaan, mutta en tavannut mitään merkkejä liedensijoista tms.
Asuinpaikka kuulunee esikeraamiseen kauteen.
Löytönumero:

Viinikkalan (Vinickby) Gårdsin tila Rm 4 8 ( Omistaja Torvald Frostell, Vantaa).
Talolla on peltoalue Vantaan varressa noin 1200 metriä talosta pohjoiseen. Kylästä tulevan tien länsipuolella kohoaa
sen ja joen välissä mäki, joka aikoinaaa on muodostanut etelään pistävän niemekkeen. Tämän mäen eteläpäästä löysin piikivenkappaleen sekä 9 kpl. kvartsiittipaloja ja iskoksia.
Viljelysten takia saatoin tutkia vain itään antavien peltosarkojen yläpäitä, jotka käsittääkseni eivät satu asuinpaikan keskusalueelle. Maaperä hiekansekaista multaa ja löytöpaikan korkeus noin 35 metriä merenpinnasta.
Asuinpaikan ajoitus toistaiseksi epävarma. Lähemmät tutkimukset paikalla aiheelliset.
Löytönumero:

KM ~ IJS'?-'få

/

/

1
1
1
1

1

' ... '

' ,·,

,

1

Vlinikkala (Vinickby), Hommas

II 18 •
..: t-.&:.8

H. 1' > , n•

' .•

Silfverberg)

RNg .3 10 (Omistaja Valter

ja Nystuga RNg 1 10

(Omistaja öyvind ör:t~n).

Kyseisten talojen tontilta ja sen liepeiltä on aikaisemmin tehty useita löytöjä. Rommaksen navetan perustusta
kaivettaessa löytyi kivikirves (KM

m 5615:2),

Nystugan

navetan perustusta kaivettaessa tasataltta (KM m 5943:1),
Hommaksen rakennuksen perustusta kaivettaessa hioinkivi
(KM~

87.36:2), tuuramainen kirves noin 500 metriä Hommak-

sen päärakennuksesta länsilounaaseen (KM

m 8766:1),

tasa-

taltta Hommaksen talon ja Vantaajoen välistä (KM Ng 8766:2),
kaksoistaltta samoilta paikoin tai talon puutarhasta
(KM Ng 8766:3) sekä poikkikirves, pohjalaistyyppi.sen poikkikirveB~

teräpuolikas, pohjalainen tasataltta, pohjalai-

nen tasasoukka kourutaltta ja kiviaseen teelmä

Hommaksen

alapuolelta noin 100 metriä Vantaanjoen rannasta.(Kaup,mus. ;
Hommaksen isännäitä sain hänen talon ja Vantaan välissä
olevilta pelloilta löytäminä esineinä poikkiteräisen kirveen, lattean tasataltan, hyvin alkeellisen taltan ja kiviaseen teelmän.
Tutkiessani aluetta löysin talon riihen luota piikivestä
valmistetun k:ynsitaltan ja lännenpää, kansakoulunmäen ja
kirkolle johtavan tien välisiltä pelloilta iskukiven tai
kivikirveen teelmän (i), hiotun kiviaseen palasen sekä
suuren määrän kvartsiitti-iskoksia ja esineitä. Lännessä
asuinpaikka näyttää jatkuvan myös lähellä vantaan koskea
tien eteläpuolella olevalle peltokaistaleelle (~ 32 ), josta myös löytyi joukko kvartsiitti-esineitä ja iskoksiao
Hommaksen ja joen välissä olevaa peltoaluetta samoinkiin
kirkonkylän tieltä taloihin johtavan tien länsipuolella
olevia peltoja en voinut viljelyksen takia tutkia.
Tehdyt löydöt kuitenkin osoittavat, että kyseessä on laa-

ja asuinpaikka-alue, joka ulottuu talojen tontin tienoilta
pitkin mäenrinnettä aina Vantaan kosken tienoille asti. Ylimmät löytöpaikat ovat yli 30 metriä merenpinnasta, mutta alimmat alle

25 metrin. Kyseessä saattaa siis olla esikeraamisel-

ta kaudelta aina tyypilliseen kampakeramiikkaan ulottuva asutus. Saviastianpalalöytöjen puuttumisen uskoisin johtuvan
siitä, ettea voinut tutkia Hommasin talon ja joen välissä
olevaa peltoaluetta, jolla olevaa pientä kumparetta pitäisin
mahdollisena asuinpaikkana. • • • • • • • • • • • • •
vaikkakin se tietysti on peltotöissä mel-

Asuin~ aikka-alue,

koisesti vaurioitunut, on mieJfstäni tutkimisen arvoinen. Kuitenkin tarvitaan vielä perusteellista pintatutkimusta ennen-

kuin kannattaa ajatella kaivausta.
Löytönumerot: KM
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Silvolan kylän suuri hiekkakuoppa Hämeenlinnan tien ja
.

~ ~8

.

<·"· ~''l. Haltialan tien haarasta pohjoiseen ( Tunnetaan Kaarelan
hiekkakuopan nimellä.)
Kuopasta tavattu aikoinaan varhaiskampakeraaminen asuinpaikka ja lisäksi nuorakeraamisia löytöjä. Paikalla suoritettu kaivaus. ( V.Luhon kaivauskertomus topografisessa
arkistossa ). Lähistöltä pari irtolöytöä, jotka saattavat
liittyä k.o. asuinpaikkaan, koska löydetty tieltä.
Asuinpaikka nyttemmin täysin tuhoutunut, kun kuoppaa on
laajennettu. (Cleve).
Löytönumerot:

Ei tutkittavaa.

Nuorakeraaminen saviastia KM
Kaivauslöydöt

KM

m 11156:

~

10981

1-41

Kvartsinen iskukivi ( irtolöyti) 11156•43
Kiviaseen kappale (irtolöytö)

..'J . t":f":.
.
'

•

\#. '

_,.., '
. ..

. '1
1

• .•

11156:42

.....

Oulunkylä, Oulunkylän kartano (Omistaja Helsingin kaupunki).
Vuonna 1879 löydettiin Oulunkylän kartanon vieressä olevasta pellosta 30 sm:n syvyydestä vasarakirves.
K. o. pelto on Pukinmäen sillalle johtavan uuden ja vanhan
tien välissä, aivan vanhan tien ja vanhainkotina olevan
kartanorakennuksen eteläpuolella.
Tutkiessani peltoa löysin siitä suuren määrän kvartsiittikimpaleita, kvartsiittisen nyrkki-iskurin sekä alkeellisen,
huonoa kivilajia olevan taltan (?).
Istutusten (kaalimaa) takia en voinut paikkaa kovin tarkoin
tutkia, mutta ilmeisesti kyseessä on myöhäiskivikautinen
asuinpaikka. Korkeus noin 20 metriä merenpinnasta • .Paikka
kannattanee tutkia tarkemmin.
J.Jöytönumerot:

Vasarakirves (vanha löytö) KM
Uudet löydöt KM ~ l~~1~

i~

6190 :7

Mätäojan laakson löydöt: löytöpaikka IV ,

Kaarelan hiekka-

kuoppa
J

LÖYi'0PAIKKA:

Hel singin pitäjä, Kaarelan kylä.

Hiekkakuoppa

Solkullaan vievän tien länsipuolella noin 800 metriä vanhalla
Nurmijärventiellä olevasta Mätäojan sillasta. Korkeus noin 30
metriä merenpinnan yläpuol.e lla.
Hiekl~akuopan

reunassa halkais~~ältaan . noin 200 sm. ja syvyydeltään

noin 70 sm. oleva kuopanjälki. Koskematonta maata vasten noin
10 sm:n paksuinen h i il en ja palaneen maan kerros. oen yläpuol el-

la kiviä ja hiekkaa normaaliin maanpinnan tasoon asti. Zhkä noin
puolet kuopasta murtunut hiekkaa otettaessa, mutta
hiekan p innall a on

joul~o

ale~pana

valu-

kuopassa ollutta maata ja kiviä. Mitään

varsinaisia esinelöytöjä ( keramiiJUcaa tms • .) ei pintapuolinen
tarkastelu paljastanut. Kuitenkin otettu talteen kolme kvartsiiskosta ( 1 ), yksi noin metrin päässä kuopasta, toinen noin4-5
päästä

ja kolmas

håekkakuop~~

eteläpäästä edellisiä alemmalta

tasolta , kaikki valuhiekasta.
Löydöt tehty 22. 7.1960

elokuun 1

Veikko Lehtosalo
lehtori
osoite: Kantelettarentie 8 H 119
Helsinki. Puh. 433613

1

1960

1._ /

4. Läntinen alue

hi 21.

Kaarela, 1 LI &LIE dL 2

t

~

..

,clhe.-.t .

'o-·
Ålic..•
~

Åa,e.,.~)

Asuinpaikka sijaitsee pienen puron rantarinteellä pellolla
noin 50 metriä SolJknllasta etelään. Maaperä on hiekkapitoista ja korkeus noin 29 metriä merenpinnasta. Pellosta
on aikoinaan löydetty tasataltan katkelma. Suorittaessaan
lähistöllä kaivausta Marketta Varis sai pellosta löydetyb
keihäänkärjen ja tutkiessaan paikkaa hän löysi siitä useita iskoksia •
.Löytönumerot: tasatal tan katkelma (vanha löytö) KM

Ji~

5616

keihäänkärki KM m 15486

Kaarela, Jönsaksen hiekkakuoppa
Noin 400 metriä Jönsaksesta länteen oleva hiekkakuoppa
sekä siitä itään ja kaakkoon olevat rinnealueet.

~otesin

aikoinaan kuopan rinteessä liesikuoppia ja punamultajälkiä. Paikalla suoritettu kaivaus paljasti punamultahautoja.
(Marketta Variksen kaivauskeDtomus). Alempana kuopan rin'

teessä on vielä liesikuoppa. Kuopalle vievän tien varrella olevan talon eteläpuoleisella seinustalla on isännän
kertoman mukaan viemäriä kaivettaessa paljastunut liedensija. Talon edestä olevasta pellosta (Pitkäpelto) on aikoinaan löytynyt kehdonjala:h muotoinen kirves ja

t.1

önsakseen

vievän tien pohjoispuolella olevan vajarakennuksen pohjoispuolelta pellonreunasta löysin keväällä 1962 liedensijan
sekä sen luota tasataltan katkelman. Löytökorkeudet noin
30 - 35 metriä.

Löytönumerot: kirves KM

~

5611:2, iskoksia KM

tasataltan katk. AM
15484

.~

~

14919:3

15408, kaivaus KM

~

Kaarelan kylä, 1Vlalminkartano r:mg 4 6
yliopisto, tilanhoitaja agr.
Etelä~

halta

~-' .,:t

(Omistaja Helsingin
~ i

~..J.a,

Rukkila )

viettävältä peltorinteeltä, joka sijaitsee Van-

~urmijärventieltä

Etelä-Kaarelaan johtavan tien

eteläpuolella Kårbölen ruotsinkielisestä

~ansakoulusta

itään, olen jo edellisinä vuosina tehnyt asuinpaikkaan
viittaavia löytöjä. Kuluneena kesänä on tullut joukko uusia löytöjä. Löydöt käsittävät kampakeraamisia saviastianpalasia, piikiven palasia, kvartsiitti-iskoksia ja pari
luuesinettä (kivikautiaia ?).
Maaperä on mullansekaista hiekkaa ja löytöpaikkojen korkeus on kahden puolen 25 metrin, mutta saviastianpalaset,
jotka kaikki ovat löytyneet 25 metrin rajan alapuolelta,
liittyvät tyypillisen kampakeramiikan kauteen . Asuinpaikka on varsin laaja. Lisätutkimukset aiheellisia, vaikkakin
pellonmuokkaus onkin vahingoittanut asuinpaikkakerrostumia.
Löytönumerot:

KM

N,g

15146: 1-3 ;1f't0(.: 1-l-

KM ~ , S"":l-r f

(;.

.~

_/

c

Kaarelan kylä, Etelä-Kaarelan omakotialue, tontti Shemeikankuja 3 ( Omistaja Bror Wallen ).
Paikalla on Mätäojan laaksoon tunkeutuva vähäinen mäenniemeke. Tontin länsipuolella olevan pellon reunasta olen aikaisemmin tehnyt joitakin asuinpaikkalöytöjä. Varsinainen
asuinpaikka näyttää kuitenkin sijainneen k.o. tontilla,
jonka perunamaasta tein useita uusia asuinpaikkalöytöjä.
Maaperä on mullansekaista hiekkaa ja löytöpaikan korkeus
noin 22 metriä merenpinnasta. Saviastianpalaset viittaavat
siihen, että asuinpaikka kuuluu

kamJ>~eraamisen

kauden lop-

puvaiheeseen.
·-·.. ......
Tontin maaperä on vasta osittain muokattu, joten mahdollisuus kaivaukseen on olemassa.
Löytönumerot:

KM ng 15147: 1-3 ;

•~"foio:f-3

KM ~ IS"11'
.. .'
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Kaarelan kylä, Kaarelan tila rug s37G

( Omistaja Helsingin

kaupunki, vuokraaja Maataloussäätiö, tilanhoitaja K.E. Niittylä, Runolaulajantie 46 )
Tila on yhdistetty useammista tiloista, joitten joukossa aikaisempi Tolvmans. Sen pellosta on aikaisemmin löytynyt tasataltta. Tutkiessani välittömästi tilan tonttialueesta kaakkoon ja lounaaseen olevia pellonreunoja, löysin useita kvartsiitti-iskoksia ja esineitä, sekä talon piha-alueelta, noin

5 metriä päärakennuksesta tielle päin, piikiven palasen kukkapenkistä. Käsitykseni mukaan on asuinpaikka sijainnut varsinaisella tonttialueella.
-~.

.•

. ·"
~...

;

... .
!

Maaperä savea, korkeus noin 20 - 22 metriä merenpinnasta.
Kaivaukseen tuskin mahdollisuutta ja aihettakaan.
Löytönumerot:

tasataltta (.vanha löytö) KM m 3055
uudet löydöt

KM Ng JS?&O

Kaarelan kylä, Malminkartanon alue RJ~g 4 6
~(a.-~

( omistaja Helsin-

gin uliopisto, tilanhoitaja agr. M. lhamuobila, Rukkila )

Kannelmäen eteläpuolella olevassa metsässä, noin 100 metriä Kannelkuja äärimmäisestä rintamamiestalosta, on vähäinen, hyvin matalasti uurrettu hiekanottopaikka. Tämän alueelta on aikaisemmin löydetty kivikirves. Tutkiesaabi aluetta olen todennut maassa kahden kivety.n liedensijan jäännökset, joista itäisemmän vierestä sen itäpuolelta löysin kaksi vähäistä saviastianpalaa.
Maaperä on puhdasta hiekkaa ja paikan korkeus noin 22-23 metriä merenpinnasta.
Tarkempiin tutkimuksiin paikalla tuskin on aihetta, sillä
maaperä on monin eri tavoin joutunut m.yllerretyksi alueen
ollessa nykyisin lasten leikkipaikkanakin.
Löytönumerot: kivikirves (vanha löytö) KM Ng 15353
uudet löydöt

KM

wg IS':/-81

Saman metsän reunassa, noin 40 metriä edellisestä paikasta
lounaaseen, on pellon ja metsän rajalla olevan ojan metsänpuoleisesta reunasta tullut esille jo aikaisemmin joitakin

1 r; 1
,, ·-' ·

' J .f,

saviastianpalasia. Tutkiessani edelleen paikkaa olen löytänyt joukon uusia.
Maaperä on hiekkaa ja asuinpaikan korkeus on noin 23 metriä
merenpinnasta.
Asuinpaikka saattaa välittömästi liittyä edelliseen, mutta
kummankin ajoitusta vaikeuttaa se, ettei löytyneissä saviastianpaloissa ole koristelua.
Kaivaus paikalla mahdollinen, vaikka asuinpaikasta osa ehkä
onkin jäänyt pellon puolelle.
Löytönumerot:

KM

m

KM~

l 't '0 S 3

lr1 it

Kaarelan (Kårbölen) kylä, Husbacka RNR 214 (Omistaja cven
Sandström, Kårböle, Husbacka )
Talosta noin 500 metriä länteen on metsänreunassa hiekkakuoppa. Sen seinämän pohjoispäähän jääneen vähäisen ulkoneman sivussa on liesikuoppa (noin 0,5 x 1m.). Kuoppa,
"!

r- -'·-~~ . ..z ,......

3 ö·.~:.":-t)

jo~~niollut

kivetty, on puolittain sortunut. Mitään muu-

ta/muut.amia . iskoksia en ole pailtalta tavannut, .joten ky- .
seessä lienee tilapäinen leiripaikka.
Löytönumero:
l<.M N ~o '"' • " ; '~

'-16 . · ~ -:; l.~'1

-J.l
)i.(;,__~:..v

f!

/'

Kaarelan kylä, ll4alminkartano

)lNg 4

~<~

yliopisto, tilanhoitaja agr. K.

6

( Omistaja Helsingin

Ihamuot~,

Rukkila )

Kartanon alueella, vanhan Hämeenkyläntien länsipuolella
olevan suuren mäen länsipuolella, mäkeä kiertävän tien itäpuolella, on ojan reunassa liedensijan jälkiä. Paikka on
(}1, ~_s

c _.. ,. .,

noin 30 metriä koilliseen tienhaarasta, josta erkanee suoraan länteen, pienempään mäkeen johtava tie. Mitään muuta
asutukseen viittaavaa en ole tavannut, joten kyseessä lienee tilapäinen leiripaikka.
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Kaarelan kylä, Malminkartano •

4 6 ( Omistaja Helsingin

~

yliopisto, tilanhoitaja agr. M.

Ihamae~

Rukkila )

Varsinaisen kartanonmäen itäpuolella, asuntolarakennuksesta noin 250 metriä suoraan itään, on mäenreunan ja jokirannan välissä pellolla pieni pensaikkoa kasvava kivikumpare.
Metsänreunan ja tämän

~pareen

väliltä sekä alueelta kum-

pareesta noin 10 metriä itään, olen tavannut jo aikaisemmin
asuinpaikkalöytöjä. Uusina löytöinä 12 kvartsiittiesinettä
ja iskosta.
Maaperä on mullansekaista hiekkaa ja korkeus 23-25 mwtriä

merenpinnasta. Löytyneitten

savia~tianpalojen

koristelu

osoittaa kysymyksessä olevan tyypillisen kampakeramiikan kauden asuinpaikan.
Asuinpaikka lienee tullut peltotöissä varsin perusteellisesti myllerretyksi, joten kaivaukseen tuskin on aihetta.
Löytönumerot:

KM

~~

15143 : 1-4

(vanha löytö)

KM Ng 1 5~8'3

,1:;.
,
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Kaarelan kylä, JiiLalminkartano Bm 4 6 (Omistaja Helsingin yli9(.,... . . -~
opisto, tilanhoitaja agr. ~' Rukkila )
Varsinaisen kartanonmäen kaakkoiskulmauksessa on kartanon
kotitarvesaha. Siitä etelään olevan pellon raunasta, aivan
tien varresta olen tehnyt useita kivikauden löytöjä. Ne sijoittuvat rinteen alaosaan ja tasaiselle maalle kuusiaidassa olevaan suureen kulkuaukkoon asti. Esinelöytöjä ovat
olleet liuskeesta

valmistett~

siimanpaino, nelisivuisen

kirveen kantakatkelma sekä kvartsiittikaapimet. Lisäksi
on löytynyt joukko kvartsiitti-iskoksia. Löydöt viittaavat_ ,J selvästi asuinpaikan olemassaoloon, joka kuitenkin
ilmeisesti on sijainnut ylempänä mäessä. öiellä kuitenkin
maan pintakerros muodostuu nykyisin täytemaasta ja sahanjätteistä, joten asuinpaikan esille saaminen on hyvin vaikeaa.
Maaperä on pellmlla savea, mutta mäessä hiekkaa. Korkeus
pellolla noin 19 metriä, mutta mäessä yli 20 metriä merenpinnasta.
Asuinpaikan ajoittaminen on vaikeaa, mutta kuulunee se kampakeramiikan loppuvaiheeseen tai nuorakeramiikan kauteen.
Kaivaus ennenkuin asuinpaikan tarkempi sijainti on selvinnyt on tuskin aiheellinen.
Löytönwnerot: KM I€ 15154: 1-3
KM Ng 15136: 1-2
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Jfaarelan kylä, Malminkartano Rtti 4 6 (Omistaja Helsingin
Cj(~

yliopisto, tilanhoitaja agr. M•·-- Ihamuot;il:a, Rukkila )
Vanhan Hämeenkyläntien lounaispäässä, paikassa jossa voimalinja kulkee tien yli, on ollut hiekkakuoppao

~ien

vie-

ressä olevan voimalinjapylvään ympärille oli jäänyt maakieleke.

~ämän

kielekkeen reunoilta sekä siitä koilliseen ol-

leesta hiekkakuopan rinteestä olen ottanut talteen suuren
määrän saviastianpalasia ja muita asuinpaikkajäänteitä.
royös Meilahden yhteiskoulun arkeologisen kerhon jäsenet
ovat keränneet niitä talteen.
Asuinpaikan korkeus on noin 23 metriä merenpinnasta ja kuuluu se

~yypillisen

kampakeramiikan kauteen.

Nyttemmin tämä asuinpaikka on sikäli tuhoutunut, että Konalassa olleelta rakennustyömaalta ajettiin kuoppa täyteen
savea, jolloin puskutraktori myös näyttää särkeneen ehjänä
olleet maan pintakerrokset. Sitäpaitsi peittää savikerros
nämäkin alueet.
Mahdollista on, että asuinpaikka on jonkin verran jatkunut
myös tien kaakkoispuoliselle pellolle, ja sieltä siten voi
vielä tulla esille löytöjä.
Tähän asuinpaikkaan liittynevät myös havaitsemani kaksi
liedensijaa, jotka tulivat esille, kun

puskutr~ori

sy-

vensi mäen poikki kulkevan tien uraa noin 100 metriä hiekkakuopasta koilliseen. Niitten sijaintipaikan korkeus on
noin 25 metriä merenpinnasta. Mitään varsinaisia asuinpaikkalöytöjä en kuitenkaan tehnyt tutkiessani liedensijojen ympäristöä.
Liedensijojen tienoo ehkä ansaitsisi lähempää tutkimista.
Löytönumerot: KM
KM

f'lg

m

J~ Cl

Uo: ao -t"f ,

15155:1-4, 15152:1, 15145: 1-6

Kaarelan kylä, Malminkartano ~ 4 6

( Omistaja Helsingin

Cl.c.....__,_
yliopisto, tilanhoitaja agr • .c;; Ihamu0ti -1a, .Hukkila).
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Aivan kartanon maa-aluitten länsireunassa, noin 200 metriä Vanhalta Nurmijärven tieltä pohjoiseen on suurehko
hiekkakuoppa. Sen pohjoisimmassa kulmauksessa, kuopan koillisreunassa, on liesikuoppa (noin 0.5 x 1m.). Paikan korkeus on noin 30 metriä merenpinnasta. Mitään muita asuinpaikan merkkejä en ole tavannut, joten kyseessä lienee tilapäinen leiripaikka.
Tarkemmat
1/

1 -.'
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: • ·'·Af

tutkimu~et
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tuskin aiheellisia.
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( Omistaja Helsingin
'J!.•, . ~
kaupunki, tilanhoitaja agr. M.-,.I hamuot-i±a, Rukkila ) o

Kaarelan kylä, Malminkartano RN& 4

l

E.m. hiekkakuopan eteläisemmässä osassa, noin 200 metriä
Vanhalta Nurmijärven tieltä, oli pieni kuopan sisälle jäänyt maakieleke. Siitä löysin aikoinaan

joit~!iul savias~ian

palasia. Sittemmin on Meilahden yhteiskoulun arkeologian
kerho a.o. luvalla suorittanut kaivausta k.o. paikalla.
Kaivaus on edelleen kesken, joten kaivauskertomus ei ole
vielä valmistunut. Koska kysymys on vain muutaman neliömetrin alueesta, ei asuinpaikasta ole saatavissa tarkempaa kuvaa. Kulttuurikerros on kuitenkin yli puolen metrin
paksuinen ja löytöinä on tähän mennessä tullut esille noin
100 saviastianpa1aa, jotka osoittavat kyseessä olevan nuorakeraam.isen asuinpaikan. Sen korkeus on ollut noin 22 metriä merenpinnasta.
Kymmenkunta metriä k.o. paikasta löytyi hiekkakuopan reunasta myös vähäisiä liedensijan jätteitä.
Löytönumerot: KM

m ll.ft Fl ; 2.

KM ~

15144: 1

/./

..;._'

F- .• , ~ - ·.•1_,.

..
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Talin kylä, Turkismiehentien päässä oleva hiekkakuoppa
( Omistaja Helsingin kaupunki )
Pitäjänmäellä, Turkismiehen tien päässä olevan leikkikentän itäpuolella on hiekkakuoppa, jonka rinteistä olen tehnyt suuren määrän asuinpaikkalöytöjä. Saviastianpalojen
koristelu osoittaa asuinpaikan kuuluneen tyypillisen kampakeramiikan kauteen, mutta alaosaltaan se ulottuu myös
kampakeramiikan loppuvaiheeseen. Korkeudet noin 22 - 25
metriä merenpinnasta.
Paikalla suoritettiin kesällä 1962 kaivauksia. (Marketta
Variksen kaivauskertomus topografisessa arkistossa).
Löytönumerot:

KM

~~~ 14 9 \1: l- ~

KM

m 15151:
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Talin kylä, Kaupintien varrella oleva tieleikkaus ( Omistaja Helsingin kaupunki )
( ?~<1-,.
• ,1 • ,._ • •
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koilliseen tieleikkauksen luoteisreunassa on mäellä olevan

ktt.u(f't · ,.,_ ~-'·. -

. .
,u,.;~

Kaupintien ja Kaupinmäenkujan kulmauksesta noin 30 metriä

.

•'

omakotitalon kohdalla kivikautinen asuinpaikka. Olen löytänyt paikalta joitakin saviastianpaloja ja hieman kulttuurikerrosta on näkyvissä. Uusina löytöinä olen ottanut talteen 2 saviastianpalaa ja neljä iskosta.
Maaperä on hiesua ja asuinpaikan korkeus noin 22-23 metriä
merenpinnasta.
Koska

savia~tianpalalöydöt

vailla koristelua, on ajoitus

vaikeaa, mutta uskoisin kyseessä olevan nuorakeraamisen
asuinpaikan. Kaivaus ehkä aiheellinen.
Löytönumerot:

KM

~

KM Ng

1f ? 1 "1

' ~' t...;

Hämeenkylä, Varistanassa oleva hiekkakuoppa Rllg 47
Vihdintieltä Solbackan kautta kulkevan tien päässä olevan
hiekkakuopan koilliskulmauksessa on näkyvissä kiveämättö/

<1.· ( f
1

män liedensijan leikkaus. Paikan korkeus on noin 38
metriä
........ ...
~---·- ----
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merenpinnasta. Mitään muuta asuinpaikkaan viittaavaa en tavannut, joten kyseessä saattaa olla tilapäinen leiripaikkao
Tarkemmat tutkimukset paikalla tuskin aiheellisia.
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Itäinen alue

N& 38.

Hanalan kylä, Hagalund (Omistaja Lydia Byman, Rekola, Hel-

k. N!. l

singin tie )
Kourutaltta löytynyt Hagalundin maalta suon reunasta noin
150 metriä asunnosta länteen. Löytäjän tyttäret ja vävy
eivät voineet osoittaa tarkempaa löytöpaikkaa, mutta se
lienee sijainnut Sotunkylän suuntaan etelään virtaavan puron itärannan rinteessä pikatielle johtavan tien eteläpuolella. Pellon ollessa nurmena ei voinut tarkemmin tutkia
paikkoja.
Löytöpaikan korkeus lienee välillä 25 - 30 metriä merenpinnasta. Koska kyseessä on muinainen salmipaikka, pitäisin
asuinpaikan olemassaoloa mahdollisena.
Löytönumero: Kourutaltta (vanha löytö) KM m 9158

m 39.
kN!.l.

So:tunkylä, Rocksbäck

35 ( Omistaja Tor Yrjölä, Vaarala,

öotunki )
Reikäkirves löytynyt Grankullan entisen torpan pellosta
noin 100 metriä asuinrakennuksesta pohjoista kohden. Lö.y. täjän poika (Tor Yrj ölä) piti mainintaa e"t!äisy;ydestä asuinrakennuksesta virheellisenä, koska törpan maat eivät ulottuneet niin pitkälle. Todellinen löytöpaikka lienee ollutkin
torpalta pohjoiseen johtavan tien eteläpuolella oleva pieni puronotkoon pitävä kumpare, joka aikoinaan on ollut peltona. Koska se kuitenkin nyt oli täysin nurmettunut, en voinut sitä tarkemmin tutkia. Asuinpaikka mahdollinen.
Paikan korkeus on noin 22 metriä merenpinnasta.
Löytönumero: Reikäkirves ( vanha löytö) KM

m ?883

Sotunkylä, Rocksbäck Rn,. 35

(Omistaja Tor Yrjölä, ··vaarala,

Sotunki )
Reikäkivi
pa =

löytynyt Björkkullan tilalta (= Grankullan torp-

Rocksbäck ) noin 400 - 500 metriä asuinrakennuksesta

koilliseen. Löytöpaikka on Horskärr niminen peltoalue. Tarkempaa löytöpaikkaa ei kuitenkaan osattu mainita.
Merenpinnan ollessa yli 30 metriä nykyistä korkeammalla,
on paikalla ollut kapean salmen erottama merenlahti, joka
myöhemmin on kuroutunut järveksi. On mahdollista, että jossakin lahden tai järven rantarinteellä on

o~lut

asuinpaikka.

Viljelysten takia saatoin kuitenkin tutkia vain pienen osan
etelään antavasta rinteestä, jonka maaperä on hiekkaa. Mitään löytöjä en tehnyt.
Löytönumero: Reikäkivi ( vanha löytö ) KM

~

14341

Sotunkylä, Solhem (Omistaja R. Niemi, Oravatie 13, Herttoniemi, vuokralainen Vilho Björklund, Vaarala, Sotunkylä )
Veneenmuotoisen vasarakirveen katkelma

löytynyt noin 100

metriä pohjoiseen Mariebergsin huvilasta. Tieto viittaa
yllämainitulle palstalle. En kuitenkaan löytänyt sen alueelta mitään mainittavaa, eivätkä omistaja sen enempää kuin
vuokralainenkaan olleet havainneet maassa mitään erikoista.
Vain pieni osa palsta-alueesta on kuitenkin muokattuna ja
sitapaitsi saattaa löytötieto olla jonkin verran virheellinen, joten mahdollinen asuinpaikka saattaa sattua k.o. palstan ulkopuolellekin. Viljelykset kuitenkin estivät laajemmat
tutkimukset.
Paikan korkeus sattuu välille 25 - 30 metriä merenpinnasta.
Löytönumero: Vasarakirveen katkelma .(vanha löytö) EM Ng 5800:3

Jtg

42.
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Sotunkylä, Skrivkulla ~ 24

(Omistaja Harald Helenius,

Vaarala, Sotunkylä ).
Suoraselkäinen reikäkirves. Satunkylässä sain tietää:,: että
HeLmer Heleniuksella on hallussaan pienikokoinen (noin 11 x
4 x 3 sm.), varsiputketon, suoraselkäinen reikäkirves. Hän
oli löytänyt sen talosta noin 200 metriä itään olevasta pellosta. Pelto oli kuitenkin parhaillaan viljalla, joten en
voinut sitä tarkemmin tutkia. Löytöpaikan korkeus on noin
30 metriä merenpinnasta ja maaperä savea.
2
Löytönumero: KM rvg

Hakkilan kylä ( Itä-Hakkila) , Raftel Kaitosaaren palsta
(Osoite Koulutie 20 )
Eteläsuomalainen tasataltta, löytynyt palstan puutarhasta.
Maaperä savea, paikka alavaa ja kosteaa maata. Korkeus noin
30 metriä merenpinnasta. Paikka vielä tarkemmin tutkimatta.
Löytönumero: tasata.ltta (vanha löytö)

KM

m 14536
tll

Ng 44.

~-.";.....( ..

Hakkilan kylä (Itä-Hakkila )

( k W:l)

Pohjalainen oikokirves.

Löytynyt kaivon teossa. Paikka

toistaiseksi epäselvä, koska en ole vielä tavoittanut löytäjää (Eeino Sundell).

Lähettyviltä mainitaan löytyneekai

myös liuskekeihäänkärjen katkelma (hukkaan joutunut ? )
Löytönumero: oikokirves (vanha löytö) KM

~
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Sotunkylä, Håkansböle

(Omistaja Per Kasten Sanmapk, Fagers-

ta )
Veneenmuotoinen vasarakirves

löytynyt Botunkylään vievän

tien eteläpuolelta 300 metriä Håkansbölen kasvihuoneista
pohjoiseen. Maaperä hiekansekaista multaa. Paikan korkeus
noin 30 metriä merenpinnasta. Viljan takia en.voinut tutkia
aluetta tarkemmin, mutta pidän asuinpaikan löytymistä

lä-

hettyviltä hyvin mahdollisena.
Löytönwnero: vasarakirves (vanha löytö) KM

Sotunkylä, Håkansböle

( Omistaja Per

~ 15207:1

Kas~en

Sanmark, Fagers-

ta )
Poikkikirves

löytynyt puronperkauksessa Håkansbölen kar-

tanon päärakennuksen lähettyviltä. Paikka on ilmeisesti
kartanon päärakennuksen luot.e.ispuoleinen puronranta (Kormängsbäcken). Löytöpaikan korkeus on alle 20 metriä merenolla 1
pinnasta eikä löytöpaikka vo~varsinaisella asuinpaikalla.
Koska paikalla on kuitenkin muinoin ollut suurehkoon merenlahteen johtava kapea salmi, saattaa puroäotkelman rinteiltä hyvinkin löytyä asuinpaikka. Viljelykset tekivät kuitenkin mahdottomaksi alueen tutkimisen.
Löytönum.ero: Poikkikirves (vanha löytö)

Ng

47.

{KNa-)

Kl\~

lig

4696

Sa.tl.1Jllk1J.ä, Håkansböle
Vasarakirves

( tarkemmat löytötiedot puuttuvat ) • Kenties

yhteydessä löytöön

~

45.

Löytönumero: kuuluu Finsin kansanopiston (Espoo) kokoelmiino

• 48.

(a(~!~J

Sotunkylä, Håkansböle
Keihäänterä

( tarkemmat löytötiedot puuttuvat).

Löytönumero: kuuluu Finsin kansanopiston (Espoo) kokoelmiin.

Sotunkylä, Håkansböle ( Omistaja Per Kasten Sanmark, Fagersta )
Reikäkiven teelmä.

Löytöpaikka tarkemmin tuntematon, mut-

ta koska esine on pitkät ennen museoon luovuttamista _o llut
kartanossa, se lienee löydetty kartanon mailta (lähettyviltä ? )
Kenties yhteyttä löytöön ~ 4?.
Löytönumero: esine kuuluu Helsingin kaupunginmuseon kokoelmiin.

Sotunkylä
Keihäänkärki ( Kaikki tarkemmat löytötiedot puuttuvat ).
Löytönumero: KM M 88?2

Vaarala,

palsta Harjutie ?

Kaksoistaltta

(Omistaja Arne Lindström )

löytynyt k.o. palstalta soramaasta. Pals-

ta on korkealla, jyrkkärinteisellä mäellä. Korkeus noin

35 metriä merenpinnasta. Maaperä osaksi kalliota. Käydessäni paikalla ei ketään asukkaista ollut kotosalla, joten
en saanut tarkkaa löytöpaikkaa tietooni, mutta kaikesta
päättäen on kyseessä satunnaisesti löytöpaikkaan joutunut esine.
Löytönumero: Kaksoistaltta (vanha löytö) KM

Westersundom, Harparsin tilan alueet
Olkapääkirves löytynyt

~~~ä~Btli

~~

15253:1

(entiset)

Harparsin mailta.

Koska tarkemmat löytötiedot puuttuvat, on löytää mahdoton tarkemmin paikallistaa ( tehty noin 100 vuotta
sitten ). Asuinpaikaksi soveltuvia hiekkaisia rinnemaita on seudulla varsin paljon.
Löytönumero: Olkapääkirves (vanha löytö) KM

fig

3326:2

Muinaislinna

Puot~lä,

Nuolenkärki (punaista venäläistä piitä ) löytynyt muinaislinnan läntiseltä rinteeltä, paikalta jossa vanhan painokoneen jäännökset.
Kyseessä on aivan ilmeinen irtolöytö.
Löytönumero: nuolenkärki (vanha löytö) KM

j'lg

11781

Puotinkylä, entiset kartanon maat
Reikäkivi

löytynyt kartanon pellosta noin 50 metriä

(25 syltä) merestä.
Koska löytöpaikan korkeus jää alle 10 metrin merenpinnasta, täytyy kyseessä olla veteen joutuneen esineen (painokivi ).
Löytönumero: reikäkivi (vanha löytö) KM

~

5622:2

Herttaniemi
Kourutaltta

(Kaikki tarkemmat löytötiedot puuttuvat)

Löytönumero: KM

~

5970: 591

Herttoniemi, Mäyrätie 2:n pihamaa
Kourutaltta

löytynyt talon pihalle ajetusta täytemaas-

ta. Täytemaan ottopaikka tuntematon.
Löytönumero: KM

~

13843

2. Keskialueen itäosa

~~

5?.

Ie N:..llf

Korso, Kannisto IW 1524

(Omistaja Hilda Welin, Korso,

Kannisto )
Kaksiteräinen reikäase. Löytynyt Kanniston maalta noin
50 metriä päärakennuksesta

koill i~een

(kortissa virheel-

lisesti 200 metriä pohjoiseen ). Löytöpaikka on tasaislia peltoa, savimaata, noin .30 metriä merenpinnan yläpuolella. Viljan takia en voinut tutkia itse löytöpaikkaa. Kyseessä tuskin kuitenkaan asuinpaikka, jollainen
kyllä saattaisi löytyä noin 100

m~trin

päässä olevasta

mäenrinteestä.
Löytönumero: reikäase

~vanha

löytö) KM Ng 10.388

Jokivarren kylä

Taltta. Löytynyt Jokivarren kylästä läheltä Keravanjokea.
.

-

L öy+ör--~\c.~ .. e t ol. \.h(, , "',;"' på~t~., ~t~ot4!~u~ , "~t\ S; ...

po•+ct. '

Löytönumero: KM

~

15092

Ali-Keravan kylä, Hasala RNg 9 4

( Omistaja Oskari

Honkasen perikunta, Nisbacka, Jokivarsi
Reikäkivi ja kvartsin;gala • Löytyneet talon pihapellosta. Paikka Keravanjoen laaksoon pistävässä niemekkeessä. Mullanperä mullansekaista hiekkaa. Löytöpaikan korkeus noin

.3~

metriä merenpinnasta. Saattaa olla asuin-

paikka, v aikken löytänytkä än mitään sii hen v iittaavaa
kasvipenkkien p aljaaseen maahan r a joit tuvassa tutki mukses sa.
Löytönumerot :

Re ikäkivi (vanha l öytö) KM

~~g

1U3.37:1

Kvartsinpala (vanha löytö) KM

~

60.

Hail.alan. kylä

pJg

10337:3

(Rekola)

KN' l

Kivitaltta. Löytynyt Keravanjoen etelärannalta 2 km. Keravan asemalta itäkoilliseen.

~öytöpaikka

noin 30 metriä

joen rannasta ja löyt@ tehty tien reunaa tasoitettaessa.
Esine löytäjän arvelun mukaan mahdollisesti kulkeutunut
paikalle soran mukana.
Löytöpaikka alavaa rantaniittyä, savimaata. Korkeus noin
31 metriä merenpinnasta • .Esineen kulkeutuminen muualta
löytöpaikalle erittäin todennäköistä. Joka tapauksessa
se on satunnaisesti joutun.ut löytöpaikkaan.
Löytönwnero: kivitaltta (vanha löytö) KM

~ 12522

Rekola ( Hanalan kylä ) Kautiala 1. RH~ 43l7 (Omistaja
Esko Ahokas, Harjulantie, Rekola )
Varsireiällinen kirves. Löytynyt mainitulta omakotitontilta. :illrä-Esko tutkinut paikan. iiänen arvelunsa mukaan
on läheisellä kansakoulun tontilla saattanut sijaita asuinpaikka. Tontti nyt kuitenkin liikuteltua maata.
(Erä-Eskon kertomus topografisessa arkistossa.
Löytöpaikan korkeus noin 25 metriä merenpinnasta.
Löytönumero: varsireiällinen kirves (vanha löytö)
KM

Ng 62.

~

13722

Hanalan kylä, Peijas

(Omistaja Jarl Rantala, Rekola)

1( ,..:. •

Vasarakirves, löydetty mäessä olleesta hiekkakuopasta
paikasta, johon myöhemmin tehty perunakuoppa.
Tasataltta, löytynyt maanraivauksessa.
Reiäkäs nuijakivi , löytynyt perunakuoppaa kaivettaessa
3 kyynärän syvyydestä.

Ainakin ensimmäinen ja kolmas mainituista löydöistä
on tehty tilan päärakennuksesta noin 100 metriä koilliseen olevasta mäkiä yhdistävästä harjanteesta, joka
on taloon johtavan tien itäpuolella. Harjanteessa on
metsittynyt hiekkakuoppa ja useampienkin perunakuoppien
jälkiä. Toinen löytö saattaa ehkä olla muualtakin, vaikka löytäjä onkin sama kuin ensimmäisessä. K. o .. perunakuoppiin liittyvät löydmt viittaavat nuorakeraamisiin
hautoihin mainitussa mäessä, mutta siitä saattaa ehkä
löytyä asuinpaikkakin, vaikkakaan en tutkiessani aluetta (kasvullisuuden takia tutkimus jäi hyvin rajoitetuksi ) havainnut mitään mainittavaa. Peijaksen mäen sijainti muinaisen vesikapeikon ja nykyisinkin Keravanjoessa
olevan kosken äärellä viittaavat nekin asuinpaikan mahdollisuuteen. Tässä mielessä kannattaisi erikoisesti tutkia
Peijaksen mäen etelärinnettä.
Löytönumerot: Vasarakirves (vanha löytö) KM
Tasataltta

(vanha löytö) KM

}lig

139

l~

140

Reiäkäs nuijakivi (vanha löytö) KM
Hanalan kylä, Nöje RJig 4 1 55

~

5618:2

( Omistaja Martti Jääskeläi-

nen, Rekola )
Itäkarjalainen taltta. Martti Jääskeläinen on löytänyt
häneltä saamani taltan noin 15 vuotta sitten pellolta,
joka sijaitsee 1 km:n talosta länsilounaaseen. Paikka
on _..muinaisen merenlahden etelään avautuva pohjukka ja
noin 24 metriä merenpinnan

yläp~olella.

Paikka soveltui-

si hyvin kampakeraamiseksi asuinpaikaksio Vild.elysten
taltia en kuitenkaan vielä voinut tutkia sitä tarkemmin.
Löytönumero: kivitaltta (uusi löytö) KM

m

\ 5~5'3

Hanalan kylä, Gustafsberg Rm 12 76 (Omistaja Rolf Karlsson, Rekola )
Vasarakirves. Löydetty Storgårdin (= Gustaf'sberg ) maalta. Tarkempia löytötietoja ei ole. Kuitenkin saattaisi
mäenkumpare, jolla talo sijaitsee (korkeus noin 27 metriä merenpinnasta), tulla kysymykseen nuorakeraamisena
asuinpaikkana. Kasvullisuus kuitenkin esti mäen tarkeilWlan
tutkimisen.
Löytönumero : vasarakirves (vanha löytö) KM Ng 141.

)'lg
~

..

65.

Hakkilan kylä, Falckisbackan tila

.:. ~

Suippokantainen poikkikirves. Löytynyt Falckisbackan tilan maalta. Paikka on rautatien itäpuolella olevan suuren hiekkakuopan äärellä. Tutkimus toistaiseksi suorittamatta, koska paikalla käydessäni en tavannut talonväkeä.
Löytönumero: poikkikirves (vanha löytö) KM

66.
Kw:s-

~

~

14965

Hakkilan kylä, Stenk.ulla

Oikokirves.

Löydetty Stenkullan talon Långstrandin pel-

losta noin 0.5 km talosta etelään. Kyläksi mainitaan Hanala, mutta siellä ei tällaista taloa ole. Hakkilan Stenkullan alueellakin pellon nimi oli tuntematon, mutta todennäköisesti ovat kyseessä Tikkurilaan johtavan tien eteläpuolella ja Keravanjoen itäpuolella olevat rantapellot.
Löytöpaikka olisi näinollen vastapäätä Sandlidenin asuinpaikkaa (Ii 4) o Mahdollisesti on joen itäpuolellakin asuinpaikka, koska myös Stenkullan huvilan maalta on löytö ( Ng
67) Viljelykset kuitenkin estivät tarkemman tutkimisen.
Löytönumero: Oikokirves (vanha löyt ö) KM

ftg

5800:1

"''
Hakkila, Stenkulla-niminen huvila (omistaja tri .Eirik
Hornborg, Bulevardi 26 B, Helsinki )
Kourutal tta. Löytynyt Tikkurilan Bt enk:ullan huvilan maalta kivikasasta. Löytäjän omaisten antamien tietojen mukaan kyseessä on Hakkilan Stenkulla. Huvila on Keravanjoen itäpuolella ja Tikkurilaan vievän tien eteläpuolella
aivan sen vieressä. Vastapäätä joen toisella puolen on
Sandlidenin kivikautinen asuinpaikka. Kasvullisuuden takia en voinut tarkemmin tutkia k. o. palstaa, mutta mahdollisesti kyseessä on asuinpaikkaan liittyvä löytö. LöytÖpaikan korkeus 20 - 25 metriin merenpinnasta. (Vrt.
Löytönumero: Kourut altta (vanha löytö) KM

ii~

68.

Iljg

m 66

)

5618:3

Puistola, tontti III Raidekuja 5 (Omistaja Reino Loinkivi)
Veneenmuotoisen vasarakirveen teräpuolisko.

Löytynyt noin

20 metriä rakennuksesta länteen noin 30-40 sm. syvästä,
savimaasta.
Paikka on länteen antava mäenrinne noin 500 metriä Konungsin nuorakeraamisesta asuinpaikasta länsiluoteeseen. Asuinpaikka mahdollinen. Kasvullisuuden takia en kuitenkaan voinut suorittaa tarkempia tutkimuksia.
Löytönumero: vasarakirveen katkelma <..vanha löytö) KM

J~

14687
Puistola, Valtion

sikatalouskoeasema ( Hoitaja Eero Tam-

miranta, Puistola, Koeasema )
Oikokirves.

Löytynyt koelaitoksen maalta, mäen rinteestä,

maan pinnalta.
Paikka etelään antava rinne, korkeus 18 - 19 metriä merenpinnasta. Mäen pohjoisrinteellä hiekkakuoppa. Kirves mahdollisesti kulkeutunut kuopasta löytöpaikkaan. Itse rinteessä oleva maa koskematonta. Kasvava vilja teki mahdot-

tomaksi rinteen alapuolella olevan pellonreunan tutkimisen. Asuinpaikka mahdollinen.
Löytönumero: Oikokirves (vanha löytö) KM iig 13045

ug 70.

Tikkurila

("N: f)

Varsireiällinen kirves.

Löytynyt (1700-luvun lopulla ?)

hiekkakuopasta 'l ikkurilan mailta.
1

Koska Tikkurilassa lukuisia hiekkakuoppia, on mahdoton
edes osapuilleen arvioida löytöpaikkaa.
Löytönumero: varsireiällinen kirves (vanha löytö) KM

~

122

Tikkurila .
Vasarakirves. Löytynyt isosta hiekkakuopasta vasemmalta
puolen rautatietä kun Tikkurilasta kävelee Simonkylään
päin.
Koska tällä suunnalla on useampiakin hiekkakuoppia ja
joku vanhemmista on jo joutunut asutuksen allekin on
vaikea määritellä löytöpaikkaa tarkemmin.
Löytönumero: vasarakirves (vanha löytö) KM Ng 3075

Tikkurila, Rautatien hiekkakuoppa
Tasataltta. Löytynyt rautatien santakuopasta.

Kuoppa

sijaitsee noin 250 metriä Hiekkaharjun asemalta itään.
Sen alueella nykyisin mm. urheilukenttä. Kuopan seutuville sattuu useita löytöjä, joten paikalla lienee ollut
asuinpaikka, mutta enää en tavannut mitään mainittavaa,
joten kaikki asuinpaikan jäljet ovat luultavasti kadonneet hiekanotossa.
Löytönumero: Tasataltta (vanha löytö)

KM~

3769: 1

Tikkurila, .ttautatien hiekkakuoppa ( ?)
Reikäkivi. Löytynyt

~ikkurilasta

lumen päältä. Löytäjä

arvelee sen kulkeutuneen rautatien hiekkakuopasta. (Kts.
~~

72 ) •

Löytönumero: reikäkivi (vanha löytö) KM

i~

3769:2

Tikkurila, Rautatien hiekkakuoppa
Liuskerengas.

Qleve mainitsee esineen löytyneen Tikku-

rilan rautatien hiekkakuopasta. En löytänyt sitä koskevaa mainintaa kortistosta, mutta löydön

~~g

3769: 1

(s't:

72)

yhteydessä oleva maininta aikaisemmin hiekkakuopasta tehdyistä ja museoon toimitetuista löydöistä viitannee siihen ) Löytöpaikan suhteen kts.
Löytönumero: liuskerangas

N~

75.

(~N:.r)

i~~

72

?

Tikkurila
Tasataltta. Ei tarkempia löytötietoja
.Löytönumero: KM

Jljg

5970: 612

Tikkurila, Maatalouskoelaitos Rm 739
Kivikirves.

(Omistaja valtio)

Löytynyt maatalouskoelaitoksen toisen pää-

rakennuksen vierestä. Löyt ä jän arvel un mukaan on esine
saattanut kulkeutua hiekan mukana muualta.
Löytöpaikka on kuitenkin sijainniltaan sellainen, että
myös asuinpaikan mahdollisuus on olemassa ( Sandlidenin
asuinpaikka läheisyyde s sä). Toistaiseksi ei kuitenkaan
ole sitä osoi ttavia löytöjä.
Löytönumero: kivikirves ( vanha löytö ) KM Nl1 9764

Ng 77.
k tJ~f"

Tikkurila, ent. kelloseppä .Lindgrenin huvilan tontti
VlfQ.Tc

,

Kiet&tien varrella

' (

\/fE /l_T()flf.. ~

q ~

1.,.-.(,..:ttJ..o)

Vasarakirveen teräosa. Löytynyt tontin perunamaasta.
Paikka on lähellä Hiekkaharjun asemaa, hiekkanummeao
Tien toisella puolella metsikössä vähäinen hiekkakuoppa,
jonka reunamista tapasin noki- ja punamultajälkiä, jotka saattavat viitata asuinpaikkaan. Havainnot kuitentin
vie1ä siinä määrin epämääräisiä, että tarvitaan tarkempaa tutkimista asian varmistamiseksi. Paikan korkeus on
noin 25 metriä merenpinnasta •
.Löytönumero: Vasarakirveen teräosa (vanha löytö) KM

Ng

9945
Tikkurila, Kalle Bergmanin palsta ( Osoite lV.laantiek;ylä)
Kivikirves. Löytynyt Djupgropin arentitorpan perunamaasta. Paikka on Hyrylän tien varressa ja sattunee e.m. palstalle. Etelään antava rinne, jonka maaperä on ylempänä
hiekansekaista multaa ja alempana savea.

~aikan

korkeus

on noin 40 metriä merenpinnasta. Paikkaa tutkiessani en
havainnut mitään mainittavaa, mutta kyseessä saattaa silti olla asuinpaikka.
Löytönumero: kivikirves (vanha löytö) KM

m 79.

~

4065

Kirkonk;ylä, Riddars

kN: S"
l

Vasarakirves. Löytöpaikka Riddarsin talon maat
Kappale reikäkirveestä. Löytöpaikka Riddarsin pelto
Veneenmuot. reikäkirveen kantakatkelma. Löytöpaikka Riddarsin pelto.
Kortistossa .ei ole tarkempia löytötietoja. Cleve kuitenkin mainitsee kahden vasarakirveen löytöpaikaksi Boll-

backa.n (H.Warenin stipendiaattikertomus ? ) ja otaksuu niitten mahdollisesti olevan hautalöytöjä. Teoriassa myös entisen Riddarsin talon luona hautuumaasta länteen olevat kotipellot sopisivat löytöpaikaksi. Mitään merkittävää en Viljelysten takia hyvin rajoitetuiksi jääneissä tutkimuksissa havainnut.
Löytönumerot: vasarakirves (vanha löytö) KM

~

138

kappale reikäkirveestä (vanha löytö) KM Ng
5970: 561
\Tene.enmuotoisen reikäkirveen katkelma (vanha
löytö) KM

~

5970: 562

Kirkonkylä, Imatran voiman muuntoaseman alue ~~ 712
Nuolenkärkiq Löytynyt muuntoaseman perustustöitä tehtäessä.
Meinander tutkinut paikan löytämättä mitään asuinpaikkaan
viittaavaa. Korkeus 24 metriä merenpinnasta. Nyttemmin maasto perustellisesti myllerretty.
Löytönumero: nuolenkärki (vanha löytö) KM

i~~

11606

Tapaninkylä, muurari Otto Hyvösen palsta
Reikäkivi, löydetty palstan perunapeliosta
Palstan sijainti vielä epäselvä
Löytönumero: KM

i~

82.

(.kN'S)

~

13715

Tapaninkylä, Petaksen maa
Kourutaltta. Löydetty Petaksen maalta Tapauinkylän ja Brobackan väliltä kynnöstä.
Paikkaa on mahdoton saada selville. Maaston alavuudesta päätellen kuitenkin on kysymyksessä selvä irtolöytö.
Löytönumero: KM

~

2452: 54

Tapaninkylä, Ylä-Kaskenkuja 14 tontti (Omistaja taitelija
Börje Wilhelm Wallgren )
Jaubinkivien a l uskivi

(1954)

Jauhinkivien hierrinkivi
Olkapääkirves

(1954)

(1958)

Esineet löydetty palstan puutarhasta rakennuksesta kaakkoon.
Jauhinkivet olivat palstan alaosassa, jossa maaperä alkaa
muuttua kosteaksi, kirves hieman ylempää palstan reunaojasta. (Luho kävi tutkimassa paikkaa jauhinkivien löydyttyä).
Maaperä on hienoa hiekkaa ja paikan korkeus 20 metriä merenpinnasta etelään ant.avalla rinteellä muinaissalmen rannalla.
Ylempää samalta mäeltä, noin 100 metniä löytöpaikalta, löysin
nuorakeraamiseksi otaksumani asuinpaikan (Ng 9). Löydöt ovat
ilmeisestikin yhteydessä asuinpaikkaan.
Löytönumerot: Jauhinkivet (vanha löytö) KM Ng 1.3425: 1 - 2
Olkapääkirves (vanha löytö) KM

~

14459

m 84.

Tapaninkylä, Falkkullan tila IW 527°

KM•S'

Olkakirves.

Lciytynyt Falkkullan tilan peruna.maasta. Paik-

ka on Viljelysten takia vielä tutkimatta.
Löytönumero: KM

~

85. Malmi, (Filpus

"tt:.S'

~

15192:1

?)

Kourutaltta
Kivikirves
Molempien löytöjen kohdalta puuttuvat tarkemmat löytötiedot. Lahjoittaja lienee ollut Filpuksen talon isäntä (Rusthollari Karl Fredrik Eklund ) • Malmin asemalta noin p. 5 km
eteläkaakkoon kulkee tie Långinpuron ylitse. Filpuksen talon
paikka on puron etelänpuoleisella rantatörmällä maantien
koillispuolella. K.o. puron paikalla on muinoin ollut salmikapeikko, joka on johtanut laajaan, Malmin lentokenttäalueen käsittävään lahdelmaan. Käsitykseni mukaan on tämän
salmen rannoilla ollut myöhäiskivikautinen asuinpaikka,
johon e.m. lisäksi keskittyy useita muita tarkemmin mää.r ittelemättömiä irtolöytöjä.

~örmien korkeud~t

ovat noin 20

metriä merenpinnasta. Viljelysten takia en ole vielä voi- ·
nut tutkia aluetta tarkemmin.
Löytönumerot: Kourutal tta (vanha löytö) KM Ng 366
Kivikirves

(vanha löytö) KM Ng 36?

Malmi
Tasataltta. Löydetty hiekanotossa Helsingin Malmilla.
Edellä

(~

85) käsitellyllä alueella, Malmin ja Pukinmäen

teitten haarassa on ollut nyttemmin täytetty hiekkakuoppa.
Löytö saattaa olla peräisin tästä kuopasta.
Löytönumero: KM Ng 1145

Malmi, puutarhuri Valter Sjöbergin palsta
Kourutaltta. Löydetty v. 1890 Sjöbergin uudisviljelykseltä läheltä Malmin asemaa.
En ole vielä saanut selvitetyksi palstan sijaintia, mutta

löytö saattaa liittyä edellä

o~

85) käsiteltyyn alueeseen.

Löytönumero: KM Ii 2703: 1

Malmi,
Otanuija.

Löytynyt läheltä JäEven torppaa sotilasmaantie-

tä rakennettaessa. Paikka on lähellä suurta valtatietä
(vanha Hämeen valtatie) ja sen oikealla puolen asemalta
tultaessa •
.Paikka lienee mainitun valtatien (nykyisin Latokartanontie) ja Pukinmäentien haaran länsipuolella. Noin 200 met-

riä tienhaarasta lähtee Pukinmäentiestä ilmeisesti sotilastarkoituksissa rakennettu, radanvarren bunkkarimäille
johtava tie. Löytöpaikka liittynee näinollen edellä

( J~85)

käsiteltyyn alueeseen. Paikka on Viljelysten takia tarkemmin tutkimatta.
Löytönumero: Otanuija (vanha löytö) KM

fig

7106

Malmi, vahtimestari Felix: J onassonin palsta
Poikkikirves.

Löytynyt vuonna 1910 mainitun palstan puu-

tarhasta läheltä Malmin hautausmaata.
En ole vielä saanut selville k.o. palstan sijaintia.
Löytönumero: KM N4 7171

Malmi, pelto hautausmaan ja tiilitehtaan ratojen välissä
rautatien itäpuolella.
Olkapääkirves.

Löytynyt mainitulta pellolta pellon pin-

nalta. Paikka toistaiseksi tarkemmin määrittelemättä.
Löytönumero: KM

r.~

14296

m 91.
KN: ,-

(Malmi), Viikin latokartano BJIJg 1 22

( Omistaja Helsingin

Yliopisto )
Piisaha
Piisahan katkelma
Löydetty Lahden uuden pikatien rakennustöissä ojankaivuussa tieleikkauksesta noin 1 metrin syvästä ruskeasta hiekasta. Paikka ilmoituksen mukaan noin 200 metriä kohdasta,
jossa uusi pikatie erkanee Latokartanontiestä. Esineet
löydetty 1-2 metrin etäisyydellä toisistaan.
E.m. etäisyysmääritelmä 200 metriä lienee virheellinen,
koska ensimmäinen tieleikkaus on noin 700 metriä Latokartanontiestä. Paikka on länteen antava, jyrkän mäen rinne,
korkeus noin 15 - 20 metriä merenpinnasta. Asuinpaikka
mahdollinen. En kuitenkaan löytänyt mitään siihen viittaavaa.
Löytönumerot: piisaha (vanha löytö) KM

Ng

13232: 1 -

piisahan katkelma (vanha löytö) KM Ng 13232: 2

Pukinmäki, Nallibacka niminen niitty
Reikäkirves.

Löydetty 0.5 metrin syvyydestä Pukinmäen sä-

terille kuuluneesta Nallibackan niltystä. Kyseinen niitty
on välittömästi Malmin lentokenttäalueen eteläpuolella vain
kapean harjanteen siitä eroittam.ana. Paikalla on muinoin
ollut suurempaan merenlahteen liittyvä lahden:pohjukka.
Tarkempaa löytöpaikkaa tällä laajahkolla niittyalueella
vaikea määritellä, koska maaperä on nurmen :peitossa. Asuinpaikka kuitenkin mahdollinen jollakin niittyä ym:päröivistä
rinteistä (kapea kannas lentokentän suunnå.lla ? )
Löytönumero : reikäkirves (vanha löytö) KM Ng 6190:9

Pukinmäki, tontti Erkki Melartinin tie 11 (Omistaja
prof. Aarne Laitakari )
Poikkikirves. Löytynyt k.o. tontilta (ent. Hiltusen palsta ) savimaasta 10 sm:n syvyydestä vuonna 1912.
Paikka toistaiseksi tarkemmin tutkimatta. Se on kuitenkin alavaa maata, korkeus alle 15 metriä merenpinnasta,
joten kyseessä ilmeinen irtolöytö. Asuinpaikka ehkä mahdollinen löytöpaikasta noin 200 metriä pohjoiseen olevassa mäenrinteessä.
Löytönumero: poikkikirves (vanha löytö), professori Laitakarin hallussa.

2· Keskialueen länsiosa
Ripukylä, Tammi on tila lW 2 11 ( Omistaja Iivari Salonen,
Keimola )
Oikokirves. Löytöpaikka on Tammien tilan navettarakennuksen länsisivusta talon pihamaalla. Korkeus noin 41-43
metriä merenpinnasta. Kaakkoon antava hiekkainen mäenrinne.

~aikalla

on ollut hiekkakuoppa, jonka alueelle talon

rakennukset on pystytetty. Paikalla olleet pienet hiekan.. ottopaikat ja maakielekkeet on tasoitettu pihamaaksi. 'l 'ämän tasoituatyön yhteydessä tehty myös e.m. löytö, samoinkuin myöhemmin tapahtunut kivikirveen katkelman löytö. Viimeksimainittu esine on kuitenkin joutunut hukkaan.
On varsin todennäköistä, että paikalla on ollut asuinpaikka, mutta mitään sen jälkiä en enää tavannut ja tutkimismahdollisuudet näyttävät jo menneen tasoitustöitten
mukana.
Löytönumero: oikokirves (vanha löytö) KM rcg 13922

Ripukylä, Tallbacka

ffiig

13 , erottamaton palsta ( omista-

ja Lydia Penttilä, Keimola, Korjamåen laatikko )
Vasarakirveen kantakatkelmao

Löytöpaikka 'l'allbackan

päärakennuksesta noin 200 m. kaakkoon olevaa mökin länsipuolella oleva pelto. Paikka on länteen antava mäenrinne.
Löytöpaikka noin 43 metriä merenpinnasta • .Maaperä savea.
Saamani kirveen katkelman lisäksi rva Penttilä mainitsi
aikaisemmin löytäneensä toisenkin katkelman, jonka hän
arveli olleen samasta kirveestä (ei kuitenkaan muista
siinä olleen varsireikää ). Esine joutunut hukkaan.
Paikalla on saattanut olla asuinpaikka. 'J .'utkimuksessa
en kuitenkaan todennut mitään mainittavaa.
Löytönumero: vasarakirveen katkelma (uusi löytö) KM Ng
16"7- 5 "1

Ripukylä, Tallbacka RJ~4 13
Tasataltta.

(?)

Löytänyt itsellinen Aug. Bergman korsteenin

asemasta (1885).
Rva Lydia Penttilän ( o. s . Bergman) antaman tiedon mukaan
löytäjä on joko hänen isoisänsä tai setänsä. Jos kyseessä on isoisä, sattunee löytöpaikka Tallbackan j a tällöin
löytö liittynee edellä selostettuun ( rt: 95). Jos kyseessä
setä, niin löytöpaikka Mäntylän tienoo (Tallbackasta noin
600 metriä kaakkoon) tai Sandbackan koillisreuna Keimolan
puolella uuden Hämeenlinnan tien ja Klaukkalan tien risteyksen vieressä.
Löytönumero: tasatal tta (vanha löytö) KM Ng 2452: 55
Ripukylä, Mökki ~~ 41 3°

(Omistaja

Jalkanen, vuok-

raaja Karl Erik Marjanen, Seutula, Mökki )
Keihäänkärki. Löytynyt Mökin maalta talon saunan ja sähkömuuntajan keskivaiheilta pellon pinnalta.
Paikka on muinaisen merenlahden koilliseen antava r antarinne. Korkeus noin 35 metriä merenpinnasta. Maaperä savea. Asuinpaikka mahdollinen . Viljan takia en voinut tutkia paikkaa tarkemmin.
Löytönumero: keihäänkärki (vanha löytö) KM Ng 13100

Ripukylä (Keimola ? )
Oikokirves. Löytänyt syytinkimies Löfberg . Ei tarkempia
l öytöt ietoja. ( Kts. asuinpaikka

J~

11 ).

Löytönumero: KM 2452/53
Ripukylä, Seppälä ~~ 737
Tasataltta.

(?)

Löytänyt torppari K.F . Collin Robersbergin

kartanon maalta.

Kyseistä kartanoa vastaa nykyinen Seppälän tila. Löytöpaikasta sen enempää kuin löytäjästäkään ei paikkakunnalla ollut minkäänlaista muistitietoa. Mahdollisesti
löytöpaikka liittyy asuinpaikkaan

~

10, joka aikanaan

kuulunut k.o. kartanon maihin.
Löytönwnero: tas.ataltta (vanha löytö) KM

Ng 100.
KN! ;

~~

3595

Ripukylä, telofoonikirjuri Leinosen palsta
Veneenmuotoinen vasarakirves.

Löytynyt Ahoniitty nimi-

sestä pellosta aivan läheltä Vantaanjoen rantaa. Maaperä savikkoa ja lähteikköä.
Paikka on Ripukylän alueen itäisimmässä kolkassa Vantaan joen itäpuolella kylärajan ja j·oen väliin jäävän
kielekkeen eteläosassa. Paikalla nyt useampia omakmtitontteja.

~arkemman

löytöpaikan määrittely tuskin mah-

dollista, koska maaperän laadusta (alavuudesta) päätellen kyseessä on irtolöytö. Silti saattaa ylempänä jokirinteessä olla asuinpaikka tai löytö liittyä asuinpaikkaan m 10, joka on löytöpaikasta noin 500 metriä pohjoiseen.
Löytönumero: veneenmuotoinen vasarakirves (vanha löytö)
KM

jljg

7816

Seutula, Tapala Rit~ 548 ja 59 2

( Omistaja Ilmo Kurki-

Suonio, Seutula )
Tasataltta.

Löytynyt noin 200 metriä Tapolan talosta

jokipelto nimisestä maasta viemäriä kaivettaessa noin
1 metrin syvästä.
~öytöpaikan

täsmällinen määrittely ei mahdollista.

~ai

kan alavuudesta päätellen kyseessä kuitenkin irtolöytö
(veteen pudonnut esine ?) • Asuinpaikan löytyminen mäestä, jolla itse talo sijaitsee kuitenkin varsin toden-

näköistä (vert.

~

102).

Löytönumero: tasataltta (vanha löytö) KM

~

9732

~ 102. Ripukylä, Kistola (Kisle) Rm 357 (Omistaja Söderbergin
K N!

':#-

perikunta. Hoitaja maist. Ulla Söderlund, Dagmarinkatu
16 B )
Kourutaltta. Löytynyt Kislen talon hakamaasta noin 20
metriä talosta saven ja mullan sekaisesta maasta rakennusperustusta kaivettaessa.
Paikka on etelään pistävän hiekkaisen maaniemekkeen alueella. Muinoin on paikalla ollut pitkän ja kapean salmen pää. Korkeus noin 36 metriä merenpinnasta. Asuinpaikka varsin todennäköinen (vert.

m 101).

Paikkaa tut-

kiessani en kuitenkaan löytänyt mitään mainittavaa.
Löytönumero: kourutaltta (vanha löytö) KM

N~

N~

9753

103. Keimola, Bj örkholmin torppa ( ent.)

kt.a:'l

Kivitaltta.

'l'uomalan kertomuksessa (Helsingin kihlakun-

nan muinaisjäännökset) mainitaan, että Keimolan Björkholmin torpassa oli ollut onsitaltta, joka oli löydetty
läheltä torppaa. Tuomala ei kuitenkaan ollut pyydetyn
hinnan takia lunastanut sitä. ·.
Tämä taltta on todennäköisesti sama kaksoitaltta,

jo~a

sain maanviljelijä Teuvo Lindqvistiltä. Hän kertoi ostaneensa taltan Björkholmin isännältä, joka oli löytänyt
sen mäenrinteestä kansakoulun alapuolelta. Löytöpai kan
korkeus on noin 40 metriä merenpinnasta, itään antava
rinne. Itse torppa on nykyisin raunioina. Asuinpaikka
mäen ja teitten väliin jäävässä peltokolmiossa mahdollinen. Kasvullisuuden takia e i paikka ollut tarkemmin tutkittavissa.
Löytönumero: kaksoistaltta (uusi löytö) KM Ng 1S"15'"i"

Keimola, Linna RN~ 229

( Omistaja ins. Karl Henrik

Stockmann, Keimola ).
Reikäkirves.
Kourutaltta.
Edellinen löydetty läheltä Vantaan rantaa etelään antavalta rinteeltä läheltä kartanoa. dälkimmäisestä ei tarkempia löytötietoja.
Löytöpaikka todennäkoisesti kartanosta pohjoiseen oleva
vähäinen mäki, jolla nykyisin ovat kartanon kasvihuoneet.
Löytörinne nykyisin kasvimaina. Löytöpaikan korkeus noin
~5

metriä merenpinnasta. Kasvullisuuden takia hyvin ra-

joitetuksi jääneessä tutkimuksessa en todennut mitään
mainittavaa. Asuinpaikka mahdollinen.
Löytönumerot: Reikäkirves (vanha löytö) KM

i~g

5527

Kourutaltta (vanha löytö) KM

J~

7995: 4

Keimola, Högkulla R~ 110 (Omistaja Karl Degerlund, Vantaa, Suotie )
Kourutaltta
Kivikirves

2 kpl. käsihioimia
Terällinen kiviesine
Alkeellista kirvestä muistuttava kivi
Viisi ensinmainittua löytynyt talosta noin 250 metriä
pohjoiseen olevalta pellolta (paikalla :sryös vähäinen
hiekkakuoppa ) ja viimeksimainitut metsästä (kivikasasta ) tästä noin 40 metriä itään. Paikka on l ounaaseen antava rinne noin 43 metriä merenpinnan yläpuolella. Asuinpaikka mitä todennäköisin, mutta viljelykset eivät antaneet tilaisuutta maaperän lähempään tarkasteluun.
Löytönumerot: kourutaltta, kivikirves ja 3 kpl. hioimia

l vanha löytö) KM Ng 10557 : 23 - .27
/

Terällinen kiviesine ja alkeellista kirvestä muistuttava kivi , säilytetään Hämeenkylän ruotsalaisella kansakoululla.

~

106.

kN~

=1-

Seutulan yhteinen hiekkakuoppa-alue lähellä Marielundin
taloa.
Veneenmuotoinen vasarakirves.

Löytynyt pienestä hiekka-

kuopasta urheilukentän (aikoinaan tässä käytössä ollut
alue, ei kylän varsinainen urheilukenttä) eteläpuolella.
Marielundin isännältä saamani selvityksen mukaan kyseinen
kenttä on ulottunut nykyisin paljon laajemman hiekkakuopan alueelle, joten löytöpaikka on

ny~isen

hiekkakuopan

keskiosan tienoilla ja siten hiekanotossa täysin hävinnyt.
Saman isännän muistaman mukaan oli k:uopasta joskus 1930luvun puolivälissä löytynyt myös kivitaltta, joka nähtävästi on joutunut hukkaan • .Kun isäntä Antti Riikonen otaksuu mailtaan olevan kourutaltan olevan

m~öskin

peräisin

k.o. kuopasta, olisi näin koossa vasarakirveshaudan esi-

'--

--

neistö. Kyseessä on kyllä saattanut olla myös asuinpaikka,
'---- --

joka kuitenkin on tuhoutunut hiekanotossa.
ko~keus

~öytöpaikan

noin 52 metriä merenpinnasta.

Löytönumero: veneenmuotoinen vasarakirves (vanha löytö)

Seutula, Vuohimäki ( Getbacka) RNg 34 5 (Omistaja Elin
Salminiitty, Seutula Vuohimäki)
Poikkikirves
Vasarakirveen teräpuolisko
Vasarakirves
Tasataltta
Löydetty perunakuoppaa tehtäessä hiekkarinteestä lähellä
Getbackan taloa.

Paikka on jompi kumpi kahdesta kuopasta, jotka ovat
rinteessä noin 20 metriä päärakennuksesta itäkaakkoon.
Korkeus on noin 40 metriä merenpinnasta. Uleve arvelee
kysymy.ksessä olevan vasarakirveshaudan, mutta joka tapauksessa lienee ollut myös asuinp aikka muista löydöistä päätellen (vrt. Ng 108).

Tutki essani paikkaa en ha-

vainnut mitään mainittavaa.
Löytönumerot: poikkikirves, vasarakirveen teräpuolisko,
vasarakirves, tasataltta (vanha löytö)
KM Ng

7904: 2-5

Seutula, Vuohimäki ( Getbacka) m~~ 34 5

(Omistaja Elin

Salminiitty, Seutula, Vuohimäki )
Tasataltta. Löydetty Getbackan kotipellosta noin 300 m
talosta ja 100 m Vantaajoesta.
Kiviesineen, näht. tasataltan katkelma, löydetty Getbackan perunamaasta aivan läheltä asuntoa.
Kivitaltta. Löydetty peltotöissä noin 1 km. päässä talosta.
Viimeksimainittu löytötieto vaikuttaa epätarkalta, sillä
ainakin nykyisten tilusnumeroitten perusteella löytöpaikan t äytyy olla huomattavasti lähempänä tai kauempana talosta. Todennäköisesti löytöp aikka on lähempänä ja liittyy siten

~etbackan

mäkeen.

Ensinmainitun l öytöpaikan korkeus on noin 30 metriä merenpinnasta ja toisen noin 40 metriä. Otaksuisin Getbackan
mäestä löytyvän asuinpaikan (vrt.

~

107 ). Kasvullisuu-

den taki a rajoitetuksi jääneessä tutkimuksessa en kuitenkaan havainnut mitään mainittavaa.
Löytönumerot: tas ataltta (vanha löytö) KM

t~

5786: 1

kivies. katkelma (vanha löytö) KM

~

5894: 3

kivitaltta (vanha l öytö) KM Ng 6119: 3

Seutula, Katrinebergin kartanoon kuulunut Lampuri niminen pelto
Pyöreäteräinen kirves. Löytynyt Lampuri nimisestä pellosta Rauhalan alapuolelta.
Saamani tiedon mukaan k.o. pelto sijaitsee alavalla peltotasanteella (nykyisin jakautuu useille omistajille). Löytöpaikan korkeus noin 27 metriä merenpinnasta. Paikan
luonteesta päätellen irtolöytö. Saattaa kuitenkin liittyä ylempänä rinteessä olleeseen asuinp aikkaan ( vrt. asuinpaikka Ng 13 )
Löytönumero: pyöreäteräinen kirves (vanha löytö) säilytetään kaupunginmuseossa.

~ 110.
k\J:. ~

Seutula, Haapasaari Rl't

s 14

(Omistaja Antti Riikonen, Seu-

tula)
Kourutaltta.

Löytynyt noin 200 metriä talosta pohjoiseen

niitystä. Löytäjä pitää mahdollisena, että se on kulkeutunut löytöpaikalla kylän hiekkakuopasta tielle ajetun
hiekan mukana. (vrt.

N~

106). Paikka alava niittyä, kor-

keus noin 28 metriä merenpinnasta. Joka tapauksessa irtolöytö.
Löytönumero: kourutaltta (vanha löytö) KM NR 13719
Seutula, Uotila BM 141 ( Omistaja Oskari Uotila, S.eutula)
Reikäkirves.

Kirveeseen on kirjoitettu mustalla: Kruu-

nun virkatalo SjöSkogissa eli Seutulassa. K.o. virkatalo
entinen Mejlby.

= Uotila.

~öytöä

on mahdoton tarkemmin

paikallistaa. Saattaa olla peräisin talon eteläpu olisesta jokirinteestä tai talon pelloilta Getbackan suunnalla.
(Vrt.

m 112

).

Löytönumero: reikäkirves, säilytetään Cambri dgen museossa.

~

112.

("N.:. ~)

Seutula, Uotila Rm 141 (Omistaja Oskari Uotila, Seutula).
Reikäkivi (rikkoutunut ) Saamani reikäkivi on pitemmän
aikaa kuleksinut Uotilan navetassa, eikä kukaan muistanut sen löytöpaikkaa. Kuitenkiin otaksuttiin sen kulkeutuneen perunnostosta perunoitten mukana Getbackan puolella olevilta mailta taloon. Talosta etelään oleva Vantaanjoen rantarinne soveltuisi kuitenkin myös asuinpaikaksi. En kuitenkaan löytänyt mitään siihen viittaavaa.
Löytönumero: reikäkivi (uusi löytö) KM ~ /'?~'

m 113.
~N:;

Seutula, Katrineberg (Omistaja Helsingin maalaiskunta).
Kourutaltta.
Kourutaltta.
Ensinmainitun kohdalla ei ole tarkempia löytötietoja.
Jälkimmäinen mainitaan löydetyksi kasarmirakennuksen
perustustöitä tehtäessä noin 1 metrin syvyydestä.
Nykyisin Katrineberg on kunnalliskotina ja sen alue on
monilta osin uudelleenjärjestetty ja rakennettu. K. o.
kasarmin paikaksi oletetaan nykyisen navetan paikkaa.
Löytö on syvyydestä päätellen saattanut kuulua hautakalustoon. Mitään mainittavaa en paikalla todennut, mutta tässä etelääm jokirantaan antavassa mäessä on hyvinkin saattanut olla asuinpaikka. Korkeus lienee 40 - 45
metriä.
Löytönumerot: kourutal tta \..vanha lö:§Itö) KM
kourutaltta (vanha löytö) KM

)jg

7256

m 7327: 52

Seutula, Ylösjoki eli Hannula Rm 53 (Omistaja Martin
lvall, Seutula )
Kivitaltta. Löytynyt Hannulan mailta metsään tunkeutuvasta peltokaistasta noin 1100 metriä talosta kaakkoon.
Paikan korkeus on noin 30 metriä merenpinnasta ja maa-

perä hiekkapitoista. Pelto loivasti itään viettävä.
Asuinpaikka mahdollinen.
Löytönumero: kivitaltta (vanha löytö) KM

~

5657

Biskopsböle, Murtobacka, Vihtori Lindgrenin tontti BN~ 1 6
(omistaja asuu Helsingissä)
Tasataltta.

Löysin taltan palstan perunamaan kaakkois-

kulmauksesta noin 10 metriä Seutulaan johtavasta tiestä.
Maaperä hiekkaa ja paikan korkeus noin 4-5 metriä merenpinnasta. Koska aivan läheltä toinehltin löytö (rig 116),
on asuinpaikan mahdollisuus ilmeinen.
Löytönumero: tasataltta (uusi löytö) KM 11~ 15?51
Biskopsböle, Murtobacka Rm 14 3

(Omistaja puutarhuri

Antti Jalmari Kanerva, Vantaa.)
Oikokirves. Löytynyt 10 syltä Murtobackan töllistä pohjoiseen.
Paikka on noin 20 metriä Murtobackan karjanhoitajan asunnosta (Seutulan tien vieressä, sen länsipuolella ) pohjoiseen. Viljan takia se ei ollut tarkemmin tutkittavissa. Koska 200 metrin päästä saman muinaislahden rannalta
on toinen löytö (N: 115), on asuinpaikka todennäköinen.
Puutarhuri Kanerva mainitsi, että hän oli aikoinaan tavannut tienteossa jonkinlaisia liedenjälkiä metsässä karjanhoitajan asunnon kohdalla heti Seutulan tien itäpuolella. Löytöpaikan korkeus on noin 43 - 44 metriä merenpinnasta.
Löytönumero: oikokirves (vanha löytö) KM Ng 5894: 2

Biskopsböle, Åby RNg 5 6 • (Omistaja Birger Nederström,
Vantaa )
Tasataltta.

Löytynyt Abyn Meletsin puustellin maasta

noin 200 metriä Vantaanjoesta. Paikka lienee Åbyn talosta lounaasaan kaakkoon antavalla peltorinteellä.
Maa hiekkaperäistä ja korkeus noin 30 metriä merenpinnasta. Kyseessä on ehkä asuinpaikka tai läheiseen hiekkakuopan asuinpaikkaan

(1'1~

14) liittyvä löytö • .Kasvava

vilja esti tarkemman tutkimuksen.
Löytönumero: tasataltta

~

118.
kN! '1-

~vanha

löytö) KM

Jt4 6926

Lapinkylä, Hosbacka ~ 19 (Omistaja Mauritz tloffmanJ
Vanda )
Reikäkirves. Löydetty Rosbackan pellosta noin 300 metriä Vantaasta pohjoista kohden.
Paikanmäärittely ilmeisen epätäsmällinen. Kyseessä mahdollisesti Rosbackan talosta noin 400 metriä koi lliseen
olevan pienen mäen liepeet. K.o. mäessä on hiekkakuoppa, jossa Rosbackan isäntä mainitsi esiintyneen jotaKin
tulisijan tapaista hiekanajon yhteydessä. 'l'utkiessani
paikkaa en tavannut mitään mainitt avaa. Mäki kyllä sopisi asuinpaikaksi, mutta hiekanotto tuhonnut mahdollisen asuinpaikan jäljet. Korkeus mäessä noin 30 ja pellolla noin

27 metriä merenpinnasta •

.Löytönumero: reikäkirves (vanha löytö) KM

!..112·
( kH! 8)

i'~ 5615: 1

Lapinkylä, Kl emo
~oikkikirves.

Ostettu Klemetsin talosta,jossa säilytet-

ty noin 75 vuotta • .Löytöpaikka tuntematon.
Lii ttyy ehkä Abyn hi ekkakuopan asuinpaikkaan
Löytönumero: KM 5786: 4

(1~:
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N: 120.
( ~c-t~B)

Lapinkylä,
Kourutaltta.

Löytöpaikka tuntematon. Vaihtanut huutokau-

..

passa omistajaa. Liittyy ehkä Abyn hiekkakuopan asuinpaikkaan.

(~

14)

Löytönumero: 6119: 1

)lg 121.
(~ t(!

8)

Lapinkylä, Petas
Kourutaltta. Löytynyt vanhan rakennuksen täytteistä sitä
revittäessä.
Liittyy ehkä Åbyn hiekkakuopan asuinpaikkaan. ( i~ 14)
Löytönumero: 5738

122 •
&<.":. 8

H~

Lapinkylä, Nurmela
Kivikirves.

}lNg

26 (Omistaja v·iljo Nurmela, Vantaa)

Löytynyt tilan asuinrakennuksen pohjoispuo-

lelta pari metriä rakennuksesta noin 20 sm:n syvyydestä.
~aikalta

löytynyt aikaisemmin myös reikäkivi. Löytöpaik-

ka noin 15 metriä edellisestä länteen. Reikäkivi joutunut hukkaan. Paikan korkeus on noin 40 metriä merenpinnasta ja maaperä soraa.

Asuinpa~kka

mahdollinen, vaikka

en löytänytkään mitään sellaisen merkkejäo Kaikki jäljet
kuitenkin saattaneet tuhoutua
Löytönumero:

m 123.
(K~:. 8)

rakennust~issä.

kivikirves (vanha löytö) KM

m 15235: 1

Vantaan kylä ? (Myllymäki ? )
Kourutaltta.

Löytynyt torpan muurin välistä.

~i

muita

tietoja.
Löytönumero: KM

i'jg

124.

(KN~8)

~

3532: 1

Vantaa
Kourutaltta.

Ei löytötietoja.

Löytönumero: Säilytetään Finsin kansanopiston kokoelmissa.

~

125.

(K._:.a)

MartinlQ:lä, Koskenniskan vanhan ruukin pelto
Kourutaltta.

Mainitun pellon sijainti epäselvä. Saattaa

liittyä Hommasin asuinpaikkaan
Löytönumero: KM

N~

126.

tcN!fa

~

(I~g

18).

3042: 7

Silböle, Gruva
Paksuniskainen oikokirves. Löydetty Gruvan talon hevoshaasta noin 450 metriä talosta i tään.
Paikkaa on vaikea nykyisin määritellä ja se näyttää joka
tapauksessa jääneen Kaivokselan asutusalueen rakennustöiden piiriin.
Löytönumero: KM

~

5611: 1

Ng 127.

Kaarela, Malminkartano W~ 4~_( Omistaja Helsingin ylio-

""~'

pisto, tilanhoitaja agr. M.Ihamuotila, Rukkila )
~asataltta

Tasataltta
Toinen mainitaan löydetyksi Svahnin torpan perunapellosta, toisen taas torppari Svahn on löytänyt perunakellarin
kaivuussa, joten sekin liittynee k.o. torppaan.
Torppa on sijainnut Malminkartanon alueitten pohjoiskolkassa Haltialaan johtavan tien pohjoispuolella hyvin lievästi Vantaan jokilaaksoon laskevalla rinteellä. Maaperä
hiekkaista. Löytöpaikan korkeus noin 34 metriä merenpinnasta. Asuinpaikka mahdollinen, mutta koska hävinneen torpan maat ovat

nurm~ttuneet

umpeen, en voinut tutkia niitä

tarkemmin.
Löytönumerot: tasataltta (vanha löytö) KM

~

5413

tasataltta (vanha löytö) KM

~

6466

tY
Viinikkala, Brändå

( Omistaja tri H. Brommels, I.Kaivo-

puistp 13 .B )
Kourutaltta.

Löytynyt niskaojaa kaivettaessa noin 20 sm:n

syvyydestä 40-50 Brändån talosta itään.
Paikka on muinaisen merenlahden länsirantaa. Vain kapea
kannas on erottanut lahden Vantaan jokilaaksoa noudattaneesta toisesta lahdesta. Maaperä hiekkaista ja korkeus
merenpinnasta noin 37 metriä.
Tutkiessani puutarhan länsipuolella olevan peltorinteen
kynnöstä, tapasin siitä nokialueen, joka saattoi olla peräisin liedensijasta. Jälki oli kuitenkin liian epämääräinen varmojen päätelmien tekoon. Muuta mainittavaa en löytänyt. Paikalla saattaa silti löytyä asuinpai kka, sillä kasvavan viljan takia saatoin tutki a vain rajoitetun alueen.
Löytönumero: Kourutaltta, tri Brommelsin hallussa.
Viinikkala, Stubbacka RNg 21 5
Vasarakirves.

Löytynyt Stubbackan talolle kuuluvasta

ötorängenistä, joka on noin 3 km. talosta.
Niitty sijaitsee Brändån talon seutuvilla, mutta löytöpaikan sijainti muuten epävarma, koska nimeä käytetty
hyvin laajasta niittyalueesta. Alueella monia paikkoja,
jotka saattaisivat tulla kysymykseen asuinpaikkana, mutta niitten tutkimiseen ei viljan takia ollut tilaisuutta.
Löytönumero: vasarakirves (vanha löytö) KM N; 4540.
Viinikkala, Hommas Rl~g 3 10 ( Omistaja Valter uilfverberg,
Vantaa )
Kourutaltta. Löytynyt noin 2 km. talosta luoteeseen noin
4 syltä jokirannasta.
Veneenmuotoinen vasarakirves. Löydetty peltoa tehtäessä

kukkulalta noin 2 km. talosta pohjoiseen. Kukkula on
noin 250 metriä jokirannasta.
Molemmat löydöt sijoittuvat samalla peltoalueelle noin
2 km. talosta pohjoiseen. Jossakin pellolla olevan ladon
tienoilla on ehkä sijainnut asuinpaikka. Korkeus noin
~4

metriä merenpinnasta. Kasvavan viljan takia en voinut

tutkia paikkaa.
Löytönumerot: Kourutal tta (vanha löytö) KM

Vasarakirves (vanha löytö) KM
Viinikkala, .liommas Bfu 310

5786: 3

1ig
N~

8736 : 1

(Omistaja Valter öilfverberg,

Vantaa )
Kourutaltta. Löydetty Beskaksen mäestä kiven päältä.
~asataltta.

Löytynyt beskaksen maalta noin 125 metriä

Vantaanjoesta itään.

,,
/

;

...

-

Eohjalainen tasataltta. Löydetty Beskaksen pellosta ja
( l

·j 1

i sännän nyt luovuttama.
Kyseinen Beskaksen pelto on noin 750 metriä talosta
länsiluoteeseen, vantaanjokeen viettävällä rinteellä.
Asuinpaikan sijainti k.o. peltoalueella erittäin todennäköinen. Korkeus noin 35 metriä merenpinnasta. Kasvavan viljan takia en voinut tutkia peltoa .
Löytönumerot: Kourutaltta

~vanha

löytö) KM

1~

5042: 2

Tasataltta (vanha löytö) llelsingin kaupungin museossa
Pohjalainen tasatal tta (uusi löytö) KM
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Viinikkala, Gårds

RJijg

48

(Omistaja Torvald Frostell~ Van-

taa )
Kaksoistaltta.

Löydetty Gårdsin kotipeliosta noin 200

metriä talosta pohjoiseen. Paikalla on aikoinaan ollut
pieni lahdelma. Maaperä hiekkainen ja korkeus noin 30
metriä merenpinnasta. Paikalla on saattanut olla asuinpaikka, mutta löytö saattaa myös liittyä aivan lähellä
olevaan Hommasin asuinpaikkaan

(~

18). Tu tkiessani paik-

kaa en tavannut mitään mainittavaa.
~

Löytönumero: kaksoistaltta (vanha löytö) KM

~

133.

k N!8

9610

Viinikkala, Stubbacka ~ig 21 5
Kourutaltta. Löydetty talon perunamaasta länteen antavasta rinteestä. Paikka on Stubbackan mäen länsirinne.
Korkeus noin 27 metriä merenpinnasta. Asuinpaikka mahdollinen. Kasvullisuuden takia ei paikka ollut tarkemmin
tutkittavissa.
Löytönumero: kourutaltta (vanha löytö)

KM~

5570

Brutuby, Karlshem ~ 35 ( Omistaja Hjalmar Grönroos,
Vantaa, Brutunkylä)
Poikkikirves.

Löytynyt räätäli Ridell'in perunapellosta.

Paikka vastaa k.o. tonttia, jonka omistaa räätäli Ridell'
in vävy. Tarkempaa löytöpaikkaa ei kuitenkaan tiedetty.

Melkein koko tontti nykyisin tasoitettu pihanurmikoksi.
Löytöpaikan korkeus noin 40 metriä merenpinnasta ja sijaitsee se jyrkän rinteen yläpuolella. En löytänyt
tään mainittavaa.
Löytönumero: poikkikirves (vanha löytö) KM

~~

5042: 1

mi-

Brutuby, Ali-Tuuri m~ 13
Hioin. Löysin hioimen pellosta noin 450 metriä talosta
etelä-kaakkoon. Löytöpaikka pellon yläreunassa, pohjoiseen antavalla hiekkaisella rinteellä. Maaperä hiekkaista,
korkeus noin 40 metriä merenpinnasta. Mikäli hioin on kivikautinen, voidaan paikalta ehkä loytää myös kivikautinen
asuinpaikka •
.uöytönumero: hioin (uusi löytö) KM

Ng

I S' ? ~'

Tolkby, Tallbacka Rt 3 27 (Omistaja Oskari ~öderström,
Tolkby )
Oikokirveso Löytynyt talon perunamaasta, noin 200 metriä
rakennuksesta länteen. Loytöpaikan korkeus noin 25 metriä
merenpinnasta, hiekansekaista multaa. Kasvullisuuden takia
en voinut tutkia paikkaa tarkemmin, mutta asuinpaikka mahdollinen, koska läheltä toinenkin löytö
Löytönumero: oikokirves (vanha löytö) KM

1~

137.

'-" Jll! S"

c~

137).

~

13377

Tolkby, b'ridhem BJ~g 36 ( Omistaja Gottfried Örthen, Tolkby)
Oikokirves. Löytynyt pienen alanteen ääreltä pellosta noin
100 metriä Vantaanjoesta. K.o. paikka on mahdollisesti aikoinaan ollut jonkinlaisena venevalkamana ylempänä olevalle asuinpaikalle. Korkeus noin 20 metriä merenpinnasta.
Matkaa edelliseen löytöpaikkaan n. 200 loivaa rinnettä
ylöspäin (Ng 136). Pellon ollessa heinämaana en voinut tutkia sitä tarkemmin •
.uöytönumero: oikokirves (vanha löytö) KM

~

11686

Skattmansby, Seutulan lentokentän alue
Poikkitaltta. Löytynyt lentokentän alueelta caterpillarilla muokattaessa soramullasta. Löytöpaikka ei tarkemmin tunneta.
Mikäli kyseessä on paikallinen löytö, se ehkä on lentokentän pohjoisosasta, jossa lähettyvillä Tuusulan puolella
tunnetaan nuorakeraaminen asuinpaikka . Tutkiessani näitä
lentokentän liepeitä en kuitenkaan tavannut mitään mainittavaa •
.Löytönumero: poikkitaltta (vanha löytö) KM

~~~

139.

~to.t:. S

~

12765

Skattmansby, Backas m~g 19 ( Omistaja Elanto )
Kivikirves.

Löytynyt Skattmansbyn kartanon (=Backas)

pellosta. Tarkempaa löytöpaikka ei tiedossa.

~öytöpaikka

on saattanut joutua alueelle pystytettyjen uusien rakennusten alle. Mitään mainittavaa en paikalta tavannut.
Löytönumero: kivikirves (vanha löytö) KM

m 3326:

1

Skattmansby, Tammisto ~~ 735 (Omistaja Hankki ja)
Poikkikirves.

Löytynyt Tammisten tilan juurikasvimaasta.

Tarkempi löytöpaikka tuntematon. Maaston alavuus viittaa
irtolöytöön, mutta ylempänä mäessä asuinpaikkakin mahdollinen. Mitään mainittavaa en tavannut.
Löytönumero: poikkikirves (vanha löytö) KM

1~

14088

Tuomarinkylä, Torpparinmäki, !ierastuomarintien ja Viskaalintien risteys
Tasatal tta.

Talonmies Eino Martikainen löysi aikoinaan

paikalta katuojaa kaivaessaan k.o. taltan, joka joutui
haltuuni, sekä hukkaan joutuneen kourutaltan. Paikka on
mäen hiekkaperäinen

pohjo~rinne,

korkeus noin 23 metriä

merenpinnasta. Mitään mainittavaa en paikkaa tutkiessani
tavannut. Ympäristö on nykyisin omakotitalojen pihoina.
Löytönumero: tasataltta (uusi löytö) KM ~~g tfV CJ 1

~

142.

Tuomarinkylä, Torpparinmäki, Fallet-niminen pelto
Kourutaltta.

En ole pystynyt tarkemmin paikallistamaan

k.o. paikkaa, mutta pellon alavuudesta ( noin 15 metriä
merenpinnasta ) päätellen kyseessä on irtolöytö.
Löytönumero: KM Ng 6345: 3

Tuomarinkylä, Kartano

RJ~ l 643 ( Omistaa He lsi.ngin kau-

punki )
Painokivi.

Löytynyt perunam.aasta p. 5 kyynärän syvyydestä

noin 5 metrin päässä W. Mikanderin asunnosta. En ole pystynyt saamaan selville k. o. paikkaa. Asuinpaikka kartanon
mäessä mahdollinen, mutta Viljelysten takia en voinut tutkia sen alueita.
Löytönumero: painokivi (vanha löytö) KM

Ng

6038

Tuomarinkylä, Kartano Rm 1 643 (Omistaa He Isingin kaupunki)
Poikkikirves.

Löytynyt pellolta Tuomarinkylän kartancm

läheltä. Tarkempi löytöpaikka tuntematon.

(Kts.

~

143 )

Löytönumero: KM Ng 6360

~uoma!':jjakylä, Kartano Rm 1 643 ( Omistaa Helsingin kaupunki)
Reikäkiven kappale.

Löytynyt Tuomarinkylän "lentokentältä",

s. o. Vantaan rannalla olevan pellon pinnalta. Paikan alavuudesta päätellen irtolöytö. (Kts.
Löytönumero: KM

~~

9967

~

143 )

Oulunkylä, To i volan lastenkodin (ent . )alue~
Veneenmuotoisen vasarakirveen keskiosa.

Löytynyt

~ oivolan

lastenkddin alueelta Metsäpellon takana olevasta hiekkakuopasta noin 0.5 metrin syvyydestä.
Kyseessä lienee bolakalliontien länsipuolella, 'l'orpan vanhainkodista pohjoiseen, metsäpellon itälaidassa oleva vähäinen hiekkakuoppa. Paikalla on myös hävitetty bunkkeri.
Mahdollinen asuinpaikka ilmei sesti linnoitustöissä ja hiekanotossa täysin tuhoutunut. En l öytänyt paikalta mitään
mainittavaa.
Löytönumero: vasarakirveen katkelma (vanha löytö) KM Ng
9267: 3

Oulunkylä, Månsas nimisen talon maa (nykyistä Maunulaa)
Vasarakirves.

Löydetty 9U sm:n syvyydestä. Ei tarkempi a

löytötietoja. Löytöpaikka on saattanut olla nykyisten Suursuontien ja Pirttipolun itäpuolisessa hiekkaisessa rinteessä. 'l'utkiessani aluetta tapasin noin 10 metriä öuursuont i estä Pakilantien koillispuolisessa leikkauksessa nokea
ja palanutta kiveä, jotka saattoivat olla peräisin liesisikuopasta. Kun kuitenkin pintamaakin on liikuteltua maata,
ei löyty sellaisenaan ilman perusteellista tutkimusta ole
vakuuttava. K. o . paikka on nyt kuitenkin jo joutunut rakennustöiden alle . vasarakirveslöytö sinänsä näyttäisi
löytösyvyydestä päätellen liittyvän hautaan •
.Löytönumero: vasarakirves (vanha löytö) KM 1-d 6190: 8

4.

Läntinen alue

Kaarela, (Kårböle)
Jäkärlä-tyyppinen kirves
Oikokirves
Esineet löydetty aikoinaan Abramsin talolle kuuluneesta
maasta Gildernln kallion alta suosta.

Paikka on kyläalu-

een länsireunassa, Frmherrsin itäpuolella. Paikalla on hiekkaperäinen rinne ja kumpare, joilla hyvinkin on saattanut
sijaita asuinpaikka. Korkeus noin 30 metriä merenpinnasta.
Koska maaperä on nurmena, en ole voinut tarkemmin tutkia
aluetta.
Löytönumerot: Jäkärlä kirves (vanha löytö) KM
Oikokirves

1{g

149.

i'W!i

N~

7756 : l

(vanha löytö) KM lrl 7756

2

Kaarela, (Kårböle)
Poikkikirves. Löydetty Jönsaksen talon maalta (entiseltä)
noin 200 metriä talosta lounaaseen ja noin 400 metriä Kätäojasta perunakellarin kaivuussa.
Bn ole saanut paikkaa täsmällisesti määritellyksi. Löytötieto saattaa olla sikäli epätäsmällinen, että löytö liittyykin läheiseen asuinpaikkaan (

m 22

)

Löytönumero: poikkikirves (vanha löytö) KM Ng 5786: 5
Kaarela, ent, Gettan torpan paikka lW 1 2 7- 29

(Omistaja

Armas Laitinen, Pohjois-Kaarela)
Tuuran tapainen kiviase.

Löydetty Gettan torpan pellosta.

Paikka on kaakkoon antava rinne, maaperä hiekkaa, korkeus
noin 35 metriä merenpinnasta. Asuinpaikka mahdollinen.
Paikka nyttemmin omakotitalon pihamaata • .l:!in tavannut mitään mainittavaa.
Löytönumero: Tuuran tapainen kiviase (vanha löytö) KM

i~

6532

Kaarela (Kårböle), Sto:ukena Bm 7184 (Omistaja Helga Kivi,
Kalannintie 65, Btelä-Kaarela)
Kivitaltta. Löytänyt

tor~pari

AXel Wilh. Kollan vanhan

rakennuksen perustasta (1857).
Kyseinen Storkens vastaa ent. Kollanin torppaa, joten on
mahdollista, että löytö liittyy sen alueeseen. Läheinen
asuinpaikka

(i~

23) on hyvinkin saattanut jatkua Storkensin

rakennuksille asti. En kuitenkaan löytänyt mitään mainittavaa.
Löytönumero: kivital tta (vanha löytö) KM

m 152.
a< w.:a

Kaarela, Malminkartano

BJojg

~

142

4 6 (Omistaja Helsingin yliopisto,

tilanhoitaja agr. K. Ihamuotila, Rukkila )
Reiållinen kiviase.

Löydetty silloiselta vankila-alueelta

noin 500 metriä kartanosta tielsinkiin päin. Löydön aikoinaan museoon toimittaneelta agr. E. J. Niskaselta saamani
tiedon mukaan on löytö tehty läheltä pientä mäkeä, joka
sijaitsee tilustien päässä noin 400 kartanon nykyisestä
karjatalouskeskuksesta lounaaseen. K.o. mäenkumpareen korkeus on n oin 20 metriä merenpinnasta ja maaperä hiekkaista.
Asuinpaikka

mahdol~inen,

mutta toistaiseksi en ole tavan-

nut mitään sitä todistavaa.
Löytönumero: reiällinm kiviase <.vanha löytö) KM
(t" ,4, ?- t:l

m 153.

N~

9820

Hämeenkylä, Grankulla RJ~ 814 (Omistajat lieimo ja l!iln.mi
Hämäläinen, Hämeenkylä )
Kourutaltta.

Löytynyt ojankaivuussa metsänrajassa noin

300 metriä talosta länteen 40 sm:n syvyydestä.
Paikka on talon

ala~uolella

virtaavan puron länsipuolella

.P levalla niityllä. Paikalla on pienehkö kumpare, korkeus
noin 35 metriä merenpinnasta, maaperä savihiesua. Asuin-

paikka mahdollinen. Nurmen takia en voinut tarkemmin
tutkia aluetta.
Löytönumero: kourutaltta (vanha löytö)

Ng 154.

Hämeenkylä, Grönkulla RNg a24

KW~ 13185

(Omistaja Lindbergin pe-

rikunta,aämeenkylä )
Poikkitaltta.

Löydetty perunamaasta noin 50 metriä

päärakennuksesta itään, kanalan vierestä;, sen itäpuolelta.
Paikan korkeus on noin 40 metriä merenpinnasta ja maaperä hiekkapitoista. Varsin perustellisesta tutkimuksesta huolimatta en löytänyt paikalta mitään mainittavaa. Koska kyseessä kuitenkin on etelään antava rinne,
pidän asuinpaikan löytymistä edelleenkin mahdollisena.
Löytönumero: poikkitaltta (vanha löytö) KM ftg 10464

1~ 155. Hämeenkylä, Hämeenkylän kartano Rm a22 (Omistaja Tuko)
I(N:. &

Oikokirves.
Kourutaltta.
Mainitaan löytyneiksi entisen Bergbron torpan pihapellosta. Paikka on Vantaan tien varressa, noin 2900 met-

riä kartanosta koilliseen.
Torpasta ei enää ole paikalla juuri mitään jälkiä.
Kyseessä on kuitenkin mäennyppylä tietä vastaan kohtisuorassa olevan purolaakson länsipuolella. Mäen etelärinteen pellot (torpan pihapelto) ovat noin 42 metriä
merenpinnasta ja maaperä hiekkapitoista. On erittäin
todennäköistä, että paikalta löytyy asuinpaikka, kunhan päästään tutkimaan kynnöstä. viljan takia en ol:e
voinut sitä tarkemmin tutkia.
Löytönumerot; Oikokirves (vanha löytö) KM

~

5042: 3

kourutaltta (vanha löytö) KM Ng 5042: 4
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Hämeenkylä, Bymossa ( Hämeenkylän kartano)

_RNg

a22

(Omistaja Tuko)
Vene enmuotoinen vasarakirves.

Löytynyt Bymossan talon

santakuopasta noin korttelin syvyydestä.
K.o. santakuoppa on metsäpellon reunassa noin 400 metriä
talosta koilliseen mäen pohjoisrinteessä. Korkeus noin
43 metriä merenpinnasta. Paikka on hiekanotossa melkoisesti myllerretty, mutta löytömahdollisuuksia ilmeisesti on edelleen olemassa, mikäli kyseessä on asuinpaikka.
En kuitenkaan aluetta tutkiessani todennut mitään mainittavaa.
Löytönumero: veneenmuotoinen vasarakirves (vanha löytö)
KM ~~ 9.326: 2

Hämeenkylä, ns. Nybackan hiekkakuoppa
Liuskekeihäänkärki. Löydetty k.o. hiekkakuopan pohjoispäästä.

~aikan

korkeus noin 45 metriä merenpinnasta.

Tutkiessani aluetta en todennut mitään mainittavaa.
Mahdollisesti irtolöytö.
Löytönumero: liuskekeihäänkärki (vanha löytö) KM

1

~~

158.

ICN! I

~~

1.3452

Hämeenkylä, Kullaa 1 298 (Omistaja Antti Tikka, Askisto,
Koivurinteen tie )
Olkapääkirves.

Löytynyt

~abbaksen

tilan Kolmån pellosta

noin 200 metriä pellolla olevasta ladosta pohjoiseen,
maan pinnalta.
Paikka sattunee Kullaan nykyiselle alueelle.. Tutkiessani
vihabnesmaata talon eteläpuolella, otin siitä talteen
kvartsiittiesineen (karkeatekoinen nuolenkärki ? )
Paikka on hiekkaperäinen niemeke, jonka rinteet antavat
itään ja etelään, korkeus noin .32 metriä merenpinnasta.

Asuinpaikka varsin todennäköinen, mutta kaipaa lisävarmistusta.
i~~

Löytönumerot: olkapääkirves (vanha löytö) KM

kvartsiittiesine (uusi löytö) KM

hl 159.
1CN~ 8

10914
Ng 15'1-'0

Hämeenkylä, Hämeenkylän kartano R~ 8 22 (Omistaja Tuko)
Tasataltta
!!Yitaltan kappale
Löytyneet puutarhasta, noin 75 -100 metriä kartanon
päärakennuksesta etelään, maan pinnalta.
Paikka on lounaaseen antava rinne, korkeus noin 25 metriä merenpinnasta, maaperä hiekansekaista multaa. Asuinpaikka hyvin mahdollinen, mutta kasvullisuuden takia en
voinut tutkia paikkaa tarkemmin (puutarha osittain perunamaana, osittain luonnontilaan jätettynä ) •
Löytönumerot: tasataltta KM

''~

13211 :1 (vanha löytö)

kivitaltan kappale KM

J~~

13211: 2 (vanha

löytö)

~

160.

i(N! I

Hämeenkylä, Skogshult

( Omistaja Allan Lindgren,

Sol~

backa, Hiekkatie )
Pohjalainen tasataltta.
Oikokirves.
Löytyneet k.o. palstalta pohjoiseen viettävän rinteen
alapäästä noin 15 sm:n syvyydestä . l?aikan korkeus on
noin 25 metriä merenpinnasta, maa hiekkaperäistä, mutta heti rinteen alla savea. Asuinpaikka mahdollinen.
~urmen

takia en voinut tutkia paikkaa tarkemmin.

Löytönumerot: pohjalainen tasataltta (vanha löytö) ElVI
~~~

11775

oikokirves (.vanha löytö) KM

~~

11519

Hämeenkylä, Kaivola ( Omistaja Severi l'lyqvist, Hämeenkylä )
Kourutaltta. Löytynyt noin 60 metriä asunnosta 25-30
sm:n syvyydesta. Paikka on rakennuksesta kaakkoon, koilliseen antava rinne, maaperä soramultaa, korkeus noin
40 metriä merenpinnasta. Asuinpaikka mahdollinen, mutta paikkaa (perunamaa) tutkiessani en todennut mitään
mainittavaa.
Löytönumero: kourutaltta (vanha löytö) KM

11:

9846

Hämeenkylä
Tasataltta.

Tarkempia löytötietoja ei ole.

Löytönumero: KM

ll~

2346: 90

Hämeenkylä, kartano, pellon mäki
Kourutaltta. Tarkempia löytötietoja ei ole. Liittyy
ehkä ng 1 59:än •
.Löytönumero: KM

bg

2452: 56

;lJ?~ee~l~tt.!.Gållas ~ 59 (Omistaja Evald Söderberg, Hämeenkylä )
Kourutaltta.

K.A. Söderberg löytänyt niitystä Hämeen-

kylästä. Löytäjä ollut Gållasin isäntä, joten löytöpaikka lienee ollut tämän talon mailla.

~arkempaa

löy-

töpaikkaa mahdoton selvittää •
.Löytönumero: kourutaltta (vanha l öytö) KM Ng 3055: 2

Hämeenkylä, Råtorp, Lönnebacka·.'·
Reikäkivi . Löytynyt 4 (? hiekkakuoppa ) metrin syvyydestä. En ole vielä saanut selville paikan sijaint i a.
Råtorpin talossa ei k.o. paikannimeä tunneta.
Löytönumero: reikäkivi (vanha löytö :säi1ytetaan Hämeenkylän ruotsalaisessa kansak:ssa.

Huopalahti , puuseppä

~uovisen

palsta

Tasataltta. Löytynyt k.o. palstaita huvilan ikkunan
alta. Paikka on nykyisessä Etelä-Haagassa, Vanhan Turun maantien ja Kauppalantien kulmauksen tienoilla.
Paikan korkeus on noin 15 - 20 metriä merenpinnasta.
Koska alue on nykyisin kaupunkimaisesti rakennettu, ei
se enää ole tutkittavissa.
Löytönumero: tasataltta (vanha löytö) KM

~

5797

Haaga, Munkkiniemen tien varsi ( 1)
Kivikirveen terä osa.

Löydetty Haagasta 'l·uruntiel tä

vähän Munkkiniemeen päin maanpinnalta nurmikolta.
Paikka ei ole enää tarkemmin määriteltävissä. Korkeus
l i enee noin 15 metriä merenpinnasta.
Löytönumero: kivikirveen teräosa (vanha löytö) KM

~

13214

Pitäjänmäki , bertas-nimisen talon maa
Hioin. Löydetty talon maalta läheltä Pitäjänmäen asemaa. Paikka ei ole enää takemmin määriteltävissä. Korkeus lienee ollut 15-20 metriä merenpinnasta.
Löytönumero: hioin (vanha l öytb) KM Ng 6695

Pit,?.jäilmäki , ·Strömbergin tehtaan alue

Korppihakun muotoinen reikäaseen teelmfl, löytynyt
maantasoitustyössä uudisrakennusta tehtäessä vanhan tehtaan viereen. Paikan korkeus lienee ollut noin 17 metriä merenpinnasta. Itse löytöpaikka ei enää tutkittavissa. Radan pohjoispuoliselta alueelta en tavannut mitäan mainittavaa.
Löytönumero: reikäaseen teelmä (vanha l öytö) KM

m11430

Hämeenkylä, Friherrs, palsta Pitkätie 35 (Omistaja
J.Jeo Antikainen )
Poikkikirveen teräkatkelma.

Löytynyt tontilta noin

60 sm:n syvyydestä. Paikalla on pieni kumpare luc:lteeseen antavalla rinteellä. Korkeus noin 43 metriä merenpinnasta. Maaperä hiekkapitoista. Asuinpaikka mahdollinen. Rajoitetussa tutkimuksessa en tavannut mitään
mainittavaa.
Löytönumero: poikkikirveen katkelma (vanha löytö) KM

~

12046

wg 171.
(k: ~.:! ~)

Munkkiniemi
Kiviaseen jäännös.
Löytönumero: KM

Ng

Ei muita tietoja
5970: 603

Helsinge (pitäjä ?)

3 kiviesinettä. Ei löytötietoja
Löytönumerot: KM

"" 173.

~~":t

235, 236 ja 237

Helsinge
tasataltta.

Ei löytötietoja

Löytönumero: KM

~

3425: 1

Helsingin pitäjä
oikokirves.

Ei löytötietoja

Löytönumaro: säilytetään Turun historiallisessa museossa

~

175.

Helsingin pitäjä
pieni reikäkivi. Löytöpaikka tuntematon. Löytäjä asunut
Puistolassa.
Löytönumero: KM Ng 11057

Korso, tontti Erkkiläntie 3 (Omistaja suutari Jokipakka)
Ilmoituksen mukaan oli töntilta, kuivatetun suon alueelta tavattu

8~

sm:n syvältä nuotionpaikka. Paikka

on noin 3 metriä tiestä, tontin pohjoisreunalla oleva oja, jota kaivettaessa nuotionpaikka tullut esille.
Maassa oli ollut runsaasti palanutta hiiltä.

~ontti

on

Metsolansuon etelälaidassa oleva horakumpare, jonka
korkeus on lähes 45 metriä merenpinnasta. Nuotion sijainti varsinaisessa suossa kuitenkin ihmetyttää. 'l'utkiessani ojan toisella puolella olevaa tonttia totesin
maaperän olevan ainakin metrin syvyyteen asti suomutaa
ja -turvetta. Mikäli paikalla on todella ollut nuotio,
on vedenpinnan myöhemmin täytynyt uudelleen kohota, jolloin nuotionpaikka on joutunut soistuvalle alueelle.
Suutari Jokipakka oli myös löytänyt suosta naapuritontin puolelta melan lapaosaa muistuttavan puukappaleen,
jossa oli kaksi reikää ja niitten vastakkaisissa reunamissa kulumajälkiä ( puunkappale joutunut hukkaan ) •
Jokipakan kertoman mukaan nuotionjälkiä oli edel'Ieen
maassa ajan kohdalla, joten pienehköllä kaivauksella
asia voitaisiin varmistaa.
Mitään löytöjä en alueelta tehnyt.

:;:=---1

~;fjf/

Jokipakan kuvauksen mukaan tehty piirros hänen löytämästään, hukkaan joutuneesta puuesineestä.

Tikkurila, Maatalouskoelaitoksen alue
Museoon tehdyn i lmoituksen mukaan on maatalouskoelaitoksen puimahuoneen takaa viemäriojaa kaivettaessa tavattu 30-50 sm:n syvyydestä (holvattu ?) tulisija.

~ai

kan korkeus on noin 25 metriä merenpinnasta. Saattaa
olla merkkinä asuinpaikasta, jonka olemassaolo tällä
alueella ilmeinen (irtolöydöt). Paikka toistaiseksi tarkemmin tutkimatta.

Tapaninkylä, Yrttimaantien ja Sidetien kulmasta pohjoiseen oleva pieni hiekkakuoppa.
Kuopan itäreunassa on epämääräinen nokijälki (liedensijan jäljiltä ? ) ja samoin epämääräisi
vaikuttavat kulttuurikerrostumalta.

jäl~iä,

~orkeus

jotka

noin 20

metriä merenpinnaatao fuitään löytöjä en paikalta tehnyt.

Brutuby, Ovre-Thors
Cleve (H. Wareniin viitaten) mainitsee, että tietojen
mukaan on övre-Thorsin alueelta joskus löytynyt kiviesineitä ja saviastianpaloja. Mitään t i etoon liittyvää
en ole todennut.

Ng

180 • .

1(W~ 8

Hämeenkylä
Högkullan talossa

(~

105) kerrottiin, että hiekkakuo-

pasta, joka sijaitsee noin 1700 metriä Hämeenkylän
Bymossan talosta kaakkoon, olisi löytynyt komea kivikirves. Mitään tarkempaa ei asiasta kuitenkaan tiedetty. Hiekkakuopan alue on toistaiseksi tutkimatta.

{/

Pronssikauteen ajoittuvat muinaisjäännökset ovat suhteellisen
harvalukuiset. Kuitenkin on todennäköistä, että eräät edellä kivikautisina käsitellyt löydöt ajallisesti kuuluvat pronssikauteen.
Pronssikautisista hautaröykkiöistä on topog. arkistosaa varsin täydelliset kuvaukset.

~uetteloinnissa

noudatetaan järjestystä idästä

länteen.

Westersundom, Kasaberget. Osittain tuhoutunut röykkiö.
L:

r. · ' . . . .

Kansallismuseon arkistosaa oleva t i eto (Cleve) mainitsee röykkiön tulleen tuhotuksi jo vuonna 1855·

-.

MellUnkylä, Uppbyggars. Osaksi tuhoutunut röykkiö.

Herttoniemi, Hitsaajankadun ja Itäisen Moottoritien välinen kallio. Aspelin tutkinut. ~~~b

Herttoniemi, Laivurinkallio. Kalliolla sijainnut röykkiö tuhoutunut. Aspelin tutkinut.

~

l

186.

Ktl ~ 6

~~f~

Herttoniemi, Laivurinkallio. Kalli olla sijainnut röykl~fb

kiö tuhoutunut. Aspelin tutkinut .

Herttoniemi, Bors aniemi ( Torsnås ). Röykkiö öljysäiliöiden kupeella. Aspelin tutkinut.

•

r~ f b

Kulosaari, Kulosaaren }Uistotien ja Tupasaarentien risteys.
Pieni röykkiö kalliolla. vleve tutkinut. itf3·1

Kulosaari, lähellä edellista. Röykkiö tuhoutunut itäistä
moottoritietä rakennettaessa. vleve tutkinut.

~

190.

~N!:'

1~

191.

1~31

Kulosaari, Kulosaaren Puistotien länsipää. Röykkiö t i estä
etelään olevalla

kal~iolla.

Kulosaari, Kulosaaren Puistotien länsipää. Röykkiö

tien

kohdalla olleella kalliolla. Tuhoutunut tietä rakennettaessa. Gleve

'R.
,_f.., •,

·',..(.1

,. '

J

Ct

t..A.~ .. ~-x..C...<\~~!~

~

192.

tutkinut. ·,"~\

Lehtisaari. Suuri hautaröykkiö.

~utkittu.

I< N; '; .

U 193 • . Lehtisaari. Hautaröykkiö. Tutkittu.
kN.: '

194.
k:..,.:.
,

~

Lehtisaari. Hautaröykkiö. Tutkittu.

Epämääräis iä tietoja:
Tuomalan kertomuksessa mainitaan seuraavat röykkiat, joita joko
en ole löytänyt tai jotka ovat kyseenalaisia tapauksia:
a) Sotunkylä, Stormossaberget ja Högberget. (Paikalliset asukkaat
eivät tienneet mitään tällaisten röykkiöiden olemassaolosta ) .
b) Pukinmäki, Libacken kallio (En ole saanut paikkaa selville).
c) Malmi, Örskisten ja Staren talojen maa. (Kaksi röykkiötä. En
ole saanut paikkaa selville).
d) Brutuby, Himängsberget ( En ole saanut paikkaa s elville).

e) Pakilan Muurmestarin maa, Kalberget kallio (Tarkoittanee lviuurmestarintien varrella olevan vanhan

hiek~akuopan

alueella ole-

vaa kiviröykkiöta, joka lienee syntynyt eroteltaessa pois kiviä kuopasta otetusta hiekasta. )
f) Pakilan Skålkärret ( En ole saanut paikkaa varmist etuksi).

g) Hämeenkylä, Nygårdsåkern pelto ( Tarkoittanee metsän reunassa
noin 800 metriä kartanosta koilliseen, ladon luona olevaa suurta kiviröykkiötä, joka kuitenkin näyttää olevan syntyisin pellolta ajetuista kivistä ).

B. Irtolö döt

=========~===

Ng 195.
fL N !: ;·

Tapaninkylä, Rasi
2 varsikelttiä. Löydetty vuonna 1850 Ra.sin tontilta ? •
Löytötiedot jonkin verran epätäsmälliset, sillä löytöpaikaksi mainitaan sekä Rasin tontti että Tapauinkylän
kartanon mäki. Rasin tontti on nykyisen Kirkonkyläntien
varrella bnmolankujasta kaakkoon. olevan mäen luoteispuoli. Tästä lounaaseen on toinen suurempi mäki ja sen takana varsinainen kartanorunäki.

ole saanut selvitetyksi,

~n

mikä näistä mäistä olisi k.o. löytöpaikka. Kartanonmäestä
on tietoja myös hautalöydöistä. 'l'uomala mainitsee kertomukses saan sellaisista, ja joitakin vuosia takaperin, kartanon vanhaa rakennusta purettaessa, tuli erään muurin
perus tasta esille pääkallo.

~ämä

haudat toån liitt yne-

vät myöhempään aikaan. Mäkiä on myllerretty sekä linnoitus- että rakennustöissä, joten tutkimiseen ei enää ole
kovinkaan suuria mahdollisuuksi a.
Löytönumero: 2 varsikeltt iä

KM

N~

72

III. RAUTAKAUSI
-------------------- - --~-------

Ao Muinaislinna

it 200.
1(\1! 3

201.

-

t.g 202.

-

U.

N~

myös kivikautinen löytö

(rl~

Paikalta

53). Tietoja topog. arkistossa.

Hau t akummut

,~;.

I~

Linnavuori, Puotinkylänlahden luoteiskolkassa.

Santahamina, Isosaari. Viikinkiaikainen hautakwnpu (?).
Tarkat tiedot topog. arkistossa.

Santahamina, Isosaari. Viikinkiaikainen hautakumpu (?) o
Tarkat tiedot topog. arkistossa.

Irtolöydöt

196.
lo(N2 '

Ali-Keravan kylä, Hasala Rlii 94 (Omistaja Oskari· Honkasen
perikunta, Nissbacka, Jokivarsi ).
Rautainen keihäänkärki. Löytynyt talon päärakennuksen luota,
nykyisen lipputangon paikalta.
töjä

(a~

~aikalta

59).

Löytönwnero: rautainen keihäänkärki KM

Ng 19Z·
t<N :.r

myös kivikauden löy-

1,~

10337

2

Malmi, Kaupunginpelto
Keihäänkärki.

En ole saanut k.o. paikkaa selvitetyksi.

Löytönumero: heittokeihään kärki KM

m 8963

Munkkiniemi, Uudenkaupungintie varsi
Rautakirves (viikinkiaikainen). Löytynyt maanleikkaustyössä Uudenkaupungintien varrelta noin 65 metriä Ulvilantien

risteyksestä.

~aikka

rakennettua tonttialuetta.

Löytönumero: rautakirves KM N; 13845

~

199.Helsingin pitäjä
Soikea tuluskivi.
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Tarkempi löyt öpaikka tuntematon.

Löytönumero: Tilanomist. Finnen kokoelmat 6000 A 7

r I!U.t.C.{

J({ l.M-·:.
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IV. EPÄMÄÄRÄ IN .t!N AIKA
--------------------~

182. Rastila, Retkeilymajan maasto

Je W• J

Jättiläisenlinna.

Retkeilymajaa vastapäätä siitä etelään

olevalla kalliolla. Kuvaus topog. arkistossa.
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Liite Helsingin pitäjän inv.
kertomukseen.

N:o 43.

Hakkilan kylä (Itä-Hakkila), Rakel Kait9saaren palsta, osoite
Viertotie 20.

(Inv. kertomuksessa mainittu väärä palsta sen

johdosta, että paikalla on kolme Kaitosaarten palstaa aivan
lähekkäin. Koska ensi kertaa paikalla käydessäni en tavannut
ketään heistä, erehdyin luulemaan löytöpaikaksi löytäjan palstaa.)
Löytöpaikka on itään antavassa rinteessä, sen loivasti

~izzg~~

viettävässä alaosassa, noin 10 metriä Viertotieltä ja muutamia
metrejä pihatiestä sen eteläpuolella. Maaperä on savea ja löytöpaikan korkeus noin 35 metriä merenpinnasta. Pohjoispuolisen
naapuripalstan kaakkoiskulmauksessa, 10-15 metriä loytöpaikasta on luonnonlähde (kaivona). Mitään mainittavaa en paikalta
tavannut.

:t.öytönumero :KM n: o 14536

N:o 44 a. Hakkilan kylä, (Itä-Hakkila), Eino Hj$llmanin palsta, osoite
Niittytie 2.
~ohjalainen

oikokirves. Löytynyt kaivonteossa muutaman metrin

päästä rakennuksen itänurkkauksesta. Kyseessä on länsipuolella
olevan suon ja itäpuolisen purolaakson välissä olevan matalan
hiekkaharjanteen pohjoispää. Asuinpaikka mitä todennäköisin.
Löytöpaikan korkeus noin

~0

metriä merenpinnasta.

~alstalta,

joka on varsin perusteellisesti kunnostettu pihamaaksi, en tavannut mitään mainittavaa.

~öytönumero

KM N:o

12890

N:o 44 b. Hakkilan kylä, (Itä-Hakkila), Reino Sundellin palsta, osoite
zzag~zlia~~

Kuusitie 4.

Liuskekeihäänkärki. Löytynyt e.m. harjanteen koilliseen antavalta rinteeltä, noin 20 metriä rakennuksesta luoteeseen. ·Löytöpaikan korkeus noin 40 metriä merenpinnasta. bundellin kerta-

man mukaan on rinteessä rakennuksen alapuolella ollut myös
liedensija.

~utään

mainittavaa en paikalta tavannut, mutta

asuinpaikka todennåköinen. mahdollisesti on koko harjanne
Sundellin

ja Hgellmanin palstojen välisellä alueella ollut

asuinpaikkana, sillä sinä pitkin kulkevan polun pinnasta tapasin joitakin kvartsiliuskareita ja -kimpaleita.
Sundellin palstalta löytynyt keihäänkärki on inv . kertomuksessa mainittu mahd. hukkaan joutuneena.
Löytönumero; liuskekeihäänkärki KM n: o 1J~r J '

M&täjoen laakson löydöt: löytöpaikka III, Kaupintien leikkaus

LÖ}':TÖPAIKKA: Helsingin kaupunki, Talin

kyL~n

alue, Kaupli.n.tien ja

Kaupinmäenkujan kulmauksessa oleva tieleikkaus. Löytopaikka sijaitsee 20 ja 25 metrin korkeuskäyrien v äl·illä.
Löydetty epämåäräinen, puhtaan ( hiekalla sekoittamattoman)poltetun saven palanen leikkauksen keskivaiheilta turvekerroksen alapuolelta ( ylempänä toinen turvekerros myöhemmin pai kalle kasat un
maan pinnalla ) •

Myöhemmässä tarkastuksessa ote.t t u samoilta pai-

koin talteen muutamia kivi-iskoksia ( ? ).
Löydöt tehty 21. ja 31.7.1960

Helsingissä, elokuun 1 pnä 1960
Veikko Lehtosalo
lehtori
Osoite: Kantelettarentie 8 H 119
Helsinki. Puh. 433613

N~

JJ-/'1/,

~~~~- '1

Ilmoitus kivikautisesta löyt opaikasta

Löytöpaikka sijaitsee nelsingin kaupungin alueella Kaarelassa

(

l ähellä

~aarelan

nuor.Lsoseurantaloa Vanhalle Nurmi j ärv entielle vie-

v än t ien vieressä olevassa pellossa.

..t:'ellosta l öytyi kvartsikaa-

vin ja piinpalanen • ..t:'ellon yläpuol elt a tien toiselta puolen ojanreunasta luu sta valmistettu kärki. maaper d on hienoa hiekkaa ja
h iekan seassa on hiilensiruja.

1~iiden

määrittely kivikaut i se en

asuin_;,aikkaan liittyviksi kultenkin v ielä epävarmaa . Löyt öpaikka
on noin 28 metriä merenpinnan yl äpuolella. ( Liitteinä peitepiirros
ja karttaluonnos.)
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pn~

1961

~~
::; Lht
VelkKo
e osal o
lehtori

-f

r'·

1

~
>

0

~

0

1--'

Sl>

c+

§

1-j

~

(!)

0

(!)

r'·

1-j

0

g

§

1--'

(])

1-j

~

P"'

1

.

0

2,. 0

~

-

4

(:)

et

Sl>

-,....

{/)
Sl>

ro:P"

~~.

c+ o :
~·j~
o · '"d

-

"'

!i
()

J

t

~,

1

Sl>

-

~•

~

J

Cl

'

c,.

1

.

"1'\.

-~
1-

~

\J

~

1

q

1

1

1

_..... --

~: z.

z c
~ ~

ntM

')

~~
l:

~ -' ~-

1

i

1

1\)

~

z ..
-,.. 0..

0

r

>- c

-t z:

,. .

\1- 2:...

~

0 ~j

()

Q

• ;o

~ ~.

1 ' jr
' 1
- ()~
' 1
t -<
~~

:

c

' c

r-

: ! l'C.

;1

''

'

t:

<.

,

~

mx ;;;

r- - "

1l

\

!

1

'% <

t

:l~z
(I'J l "X
r- '- ,-

1

.,..J:::::L-- 1

'

0)11--'
P"' o :

c+

en

(!)
(])

r'·

Sl>
~
c+

~

<: -.1

-

z

p:;"'
r'·

(!)

10g
0

~

1--'

Sl>

P-1
1~
c+
c+

r
0

,..70z;.
-t
,..

c

m

~Q

zc

,......

~

[\)

0

..

(])

c+

r'·
r'·

e-t
h

,,,s

S"f8

----i---''"

~

Kivikautinen löytbpaikka Kaarelan nuorisoseuratalon .l ähellä. Peitepiirros peruskarttaan
1:20000 , lehti n:o 2043 01
Hämeenkylä

Liite n:o 1
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.Llmoi tus ki vh;:au t ise sta l öytöpaikasta

Kivikautinen l öytopai kka on rtelsingin kaupungin alueella

(

Kaarelassa ohemeikankujan ympärillä olevan asutuksen a l apuolella pellon r aun assa. ( Pei tepiirros ja karttaluonnos .)
Täältä loytyi p iikivestä valmistettu nuolenk3rki, epämääräinen poltetun saven palanen sekä suuri määrä kvartsiitti-iskoksia • .Löytöpaikka on noin 21 metriä merenpinnan yläpuolella .

Helsingissä, toukokuun 12 pnä 1961
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Kar ttaluonnos kiv ikautisesta l oytöpaika ta Kaare l an Lhemeikanku j an
a l apuolella.!
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Ilmoitus kivikautisista löydoistä

Helsingin kaupungin alueella olevan 1.tal minkartanon kartanonmäen kaakkoiskulma sta l öysi ullekirjoi ttanut aikaiserrunin tänä keväänå liuskeesta hiotun

ongen~ainon

( ilmoituksessa: nuolen-

m

kärki ) . Samoilta paiKoin olen
joukon

kvartsiitti- is~co lcs ia,

sitt~in

keråru1yt pell osta talteen

joista eråat n äyttävät kaapimiks i

muotoilluilta . Viimeksi loysin samoilt a paikoin punaisesta hiekkakivest ä hiotun, nelisivuisen oikokirveen kantakatkelman . Löypaikan korkeus on j onkin v erran alle 20 m. merenpinnasta .

~aik

ka sel viE.iä l ähemmin oheisista pei tep iirr ol>.:sesta j a karttalu onnoksesta.

Löy döt vii ta:.mevat kivikauden asuinpaikkaan . ,.•ahd.oll ises-

ti se on sijainnut v älittomäst i l öytopaikkojen yl äpuolella, kuusiäid<.m takana ol evassa mäenreunassa . öiihen nci;yttää kuitenkin
ajetun varsin runsaasti t&ytemaata kot i tarvesahan l aut atapulialueen tasoittamiseksi , joten asuinpaikan paikallistamiseksi tarvittaisiin ilmeisesti melkoiset kaivaukset .

uelsingis.sa, kesäkuun 4 pnå 1961
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IlLloitus

~dvikautisista

löy u.bistbi

Helsingin k aupungissa sij 'li tsevan

u:t.lwinl::artanon

hiekkakuo.Jan ( I, voiHlalinjapylv ådn juurella ) kivikautisel ta

n..: uin~.::.i ~·:alta

on irtohiek,.lst a kerätty talteen seu-

raavat esineet:
piiveitsen ( ? ) kärkikatkelMa

9 k.Jl. kc.liTlpa:;:cra3.Iilisia s avi :lStianp r:tlo ja
1 kv utsii tti-ic kos

Hel:::..ingiss ;.; , kes ::.:lruun 4 pn.J 1961
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Ilmoitus ki vL::3.utisista asuinpaikkalöydoista.

Toukokuun 14 pciivunLi

~:alin

kylLin c'.luee.1 hiekkakuo.::Jalle

te k em.u llu retkelleiän i .eil:.illå.en yht e ist:oulun ar::eologian kerhoJ.l
jåsenet keräsivät sikål0iseltä asuinpaika lt c;. talteen jouLon talven aikana po..lj3.stuneita kivikautisia j<iänteitä ••1.suinpaikka
on jo o.ikaiselil.ulin ilrnoi tettu ja sijaitsee se u elsingin kaupungissa, ·. L·al:L.1 kylän (.

Pitäj ~nmaen)alueella

olevan leikkikentän

viereisessä hiekkakuoppamjessä.(Peitepiirros ja kartta luonnos
liitteinä.) Löytöpaikat 25- 20 metrin

~orkeusk~yrien

välillä.

'l'al teen otettiin . . . ansallismuseoon toiwi tettavaksi:
1 liuskekaavin (hiottu)

6 kpl. kv<ITt s iitt ipurasimia
1 saviasti:.....npalu.nen o i pil :.;nha an aG'Getta ( III : 2)

2 s avi u..stianp3.l usta, joissa pi tk...:no;. . i .aen
6 sav;i astianpal asta,
~delleen

.::.uu c.~ml l all o.

kuoppa~ain ar1t3.

ill.ri.cJ.lattua kera.mii.td.:aa (?)

otettiin talteen n. l CO palasta tavanoma ista kam-

pakeramiikkaa s ._ kä joukko isl:e11talastuja, jotka asianow. aisella luvalla on jc;tetty s äi l ytettåväksi Meilahden yhteisk oulun ark8 ologisissa kokoelmissa.
Helsingissä,

~ oukokuun

25 pnä 1961
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Ilmoitus kivikauti se st a asuinp a i kkal by dbs tä

Toukokuun 21 pn3 1961 otti Meil ahden yht e i s koulun arke ologian ker hon j asen Tauno Vu orre t a lteen ,.,a l mi nkartanon
alue en hiekkaku opan asuinp ai kalta ( I) valuhiekasta kvart s iitista v a l mi stetun nuol enkär jen. Löyt op ai kka , j oka on j o ais emmin asuinpai kkana ilmoite ttu, se l viaä oheis est a peitep iirroksesta.
Hel s ing issä , tou kokuun 25 pnä 1961
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Ilmoitus liuskekivisen

nuo_lenkärj~n

löydostä ..~alminkartanon

alueelta

Lwnet seikat viittaavat siihen , että .. alminkartanon
kartanomåellä olisi sijainnut kivi Kautinen asuinJ)aikka . Koska
kuitenkin rakennetun kartanoalueen tutk iminen olisi kovin hankalaa, suuntasin sunnuntaina, 23.4 . 1961 tutkimu kseni sen alapuolella olevalle kynnospellolle . b ieltä onni stuinkin l oytämåän paitsi joi takin mahdollisesti asuinpaikkaan viittaavia
kvartsiitti-iskoksia myos liuskeesta sahaamalla j a hiomalla
valmistetun, katkenneen nuolenkärjen.

Loytopaikka selv iää tar-

kemmin oheisista peitC:'pii rroksesta ja karttaluonnoksesta. J.JÖypaikka

on noin 19 .9 - 20 metriä merenp innan ylåpuolella.
v·aikkakaan nuoi enk3rjen l öytämL wn ei viela an.o.aaJ·• •

taytti:i vanauutta sjitä , että kyseisessä måessa on ollut kivikautinen

asuin~ aikka,

pidan sita erittä in toäennakoisenä .

Helsingissä , huhtikuun 26. pnä 1961
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Karttaluonnon liuskekivi sen nuolenkarj en l oytopaikasta
ll!alminkartanon alueella
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Ilmoitus kivika utisesta asuinpaikasta.

Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee 11elsingin kaupungin
alueella Malminkartanon mäen itäpuolella. Mäen ja Mä t ä joen v ä(

lillä on pellossa metsittynyt kallio, j olle on pel losta kasattu
k iviä. Tämän alapuolelta ( Lvli:itäjokeen päin ) muutamien metrien
etaisyyclellä kivikon ja pellon raj asta l öytyi useita saviastian
palasia.

lvlyös itse mäen ja metsikon v e l isel t a a l uee l ta on muu-

tama asuinpaikl{aan liittyvä loytö. Loytöpaikat ovat noin 23- 25
metrid merenpinnan yl äpuol ella. ( Liitteinä peitepiirros ja karttaluonnos.)
Helsingissä, 12 pnä toukokuuta 1961
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Löytöilmoitus N: o II

Meilahden yhteiskoulun arkeologian kerho teki 30.4.61
retken kivikautiselle asuinpaikalle Malminkartanon alueella

( )

Helsingin kaupungissa olevalle hiekkakuopalle. ( Paikka ilmenee tarkemmin peitepiirroksesta ja karttaluonnoksesta.) Sieltä löytyi talven jälkeen paljastuneina kolme kivikautista savias t ianpalasta.

Helsingis~

10.5.1961

Meilahden yhteiskoulun arke ologian kerho
VASARAKIRVES
psta:
Heidi Sothmann
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Karttaluonnos Malminkartanon alueen hiekkakuopan asuinpaikasta
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Löytöilmoitus N:o I

Meilahden yhteiskoulun arkeologinen kerho teki 30.4.!961
retken kivikautiselle asuinpaikalle Malminkartanon alueella Hel(

singin kaupungissa eijait*evalle hiekkakuopalle.(Paikka ilmenee
tarkemmin peitepiirroksesta ja karttaluonnoksesta.) Tällöin otettiin talteen talven jälkeen paljastunutta esineistöä seuraavasti:
n.l50 saviastian

palas~a

keskeneräinen piiaseen kappale
l piikiven sirpale ja muutamia kvartsi-iskoksia.

Helsingissä 10o5ol96l
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Meilahden yhteiskoulun arkeologian kerho
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Selostus kivikautisesta löydöstä
LÖYTÖPAIKKA:

Lialmin ja Tapanilan välimaastossa olevan rautateit-

ten entisen hiekkakuopan reunus. Löytökorkeus noin 25 metriä merenpinnan yläpuolella.
Hiekkakuopan länsireunassa olevan mäen syrjästä, Tapanilantieltä
lähtevän ja mäen sivua kiertävän polun reunamalta, varsinaisen hiekkakuopan ylåpuolella olevasta mäenreunan murtumasta löytyi irtohiekasta

kam~akeraaminen

saviastianpalanen.

Alempana , pplun alapuolel-

la olevassa murtumareunassa esiintyy nokimaata ja pieniä hiilenpalasia.

Kyseessä ilmeisesti kivikautinen asuinpaikka, josta osa kui-

tenkin on saattanut tuhoutua hiekru1otossa.

He lsingiss~,

elokuun 16 pna 1960

Veikko Lehtosalo
lehtori
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Mätäojan laakson löydöt:

löytöpaikka II , Halminkru·tanon

h! ekkakuoppa
LÖYTÖPAIKKA:

Helsingin kaupunki, :l:!;telä-Kaarela, Nialmink artanon

alueella vanhan Nurmij ärventien sivussa sijaitseva hiekkakuoppa.
Löytöpaikka sijaitsee 20 ja 25 metrin korkeuskäyrien

v~lillä.

Löydöt tehty kaikki irtohiekasta, joten varsinaista löytösyvyyttä ei voida määritellä.
Löydöt saviastianpaloja, jotka

k&~aleimoista

päätellen kuulu-

vat tyypillisen kampakeramiikan molempiin jaksoihin ( tyylit
II: 1 ja 2 ) •
Kyseessä on ilmeisesti kivikautinen asuinp aikka, josta hiekanoton

~teydessä

kuitenkin on melkoinen osa tuhottu. Silti saat-

taa j äljellä olevasta, voimajohtopylv8än ympärillä ol evassa kielekkeestä olla löytöj ä tehtävissä. Mahdollista on myos, että
löydöt jatkuvat vanhan Nurmijärventien toiselle puolelle.
Löydöt tehty 20.7.1960

He~ hein··

un

Veikko Lehtosalo
lehtori

Osoite: Kantelettarentie 8 Hll9
Helsinki. Puh. 433613
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Selostus kivikautisista löydiDistä
Löytöpaikka:

Helsingin kaupunki, Malminkartanon alue. Uusia löy-

töjä kolmesta eri kohdasta.

1.

Kartanoalueen rajalla, Vihdintien varressa olevan hiekkakuopan

koililliskulma. Hiekkakuopan reunassa kuoppaliesi. ( Hiilinäyte otettu talteen.)
2.

Korkeus noin 25- 30m. merenpinnasta.

Saman hiekkakuopan eteläosa.

Kuopan sisälle jääneen pienen,

koskemattoman kielekkeen pinnalta ja sivusta otettu talteen muutamia saviastianpalasia. Turpeen alapuolella n äkyvissä tuwna maakerros.

Ylempänä hiekkakuopan reunassa esiintyy niinikään asutukseen

viittaavaa nokimaata.
1

l' '
'

f

"4J

.

1Jlahdollisesti asuinpaikka on kuitenkin huo-

mattavalta osalta tuhottu hiekanotossa.

Koska kuitenkin loytopaik-

ka sijaitsee samalla maakannaksella kuin aikaisemmin havaittu Malminkartanon hiekl:akuo1 Jan löytöpaikka, joka on vain noin 300 metrin
päässä, saattaa kyseiseltä kannakselta löytyä muualtakin kivikautisen asutuksen merkkejä.

3.

,J
. ' . .... ,. '7
l

Malminkartanon alueella olevan suuren mäen luoteisrinne. Tien

sivussa olevassa penkereessä esiintyy nokimaata ja palaneita kiviä
koskemattomaita näyttävässä maakerroksessa. Koska kuitenkin yläpuolella on låpioitua maata on alkuperäi sen maanpinnan määrittely vaikeaailman kaivamista ja näinollen koko löytökin .j.mssain mä drin epävarma. Paikalta otettu talteen myös kvaxtsiitti-iskos ( ? ).
Aikaisemmin tavatusta

Malminkartanon hiekkakuo1)an loytöp aikasta

otettu talteen muutamia esiintulleita savia s tianpalasia ja piikivenpalanen.
1960

.

Mätäojan laakson löydöt: löytöpaikka

LÖYTöPAIKKA:

I , Talin hiekkakuoppa

Helsingin kaupunki , Talin kylän alue, Turkismiehen-

tilien pohjoispäässä olevan leikkikentän äärellä oleva hiekkakuoppa.
Löydöt tehty hiekkakuopan reunasta ( lasten kahluualtaasta itään
ja koilliseen ) 20 ja 25 metrin korkeuskäyrien väliseltä alueelta.
( kts. peitepiirros•)
Hiekkakuopan reunassa voidaan erottaa kaksi löytöaluetta ( kts.
karttaluonnos

~.

Löytöalue 1 sijaitsee ylempänä ja siltä löydetyt

astianpalaset näyttävät edustavan vanhempaa tyypillistä kampakeramiikkaa ( tyyli II:l )

~öytöalue

2 on alempana ja siihen kuu-

luvat astianpalaset näyttävät edustavan nuorempaa tyypillistä kampaker&uiikkaa ( tyyli II :2 ).

Paikoillaan säilyneet astianpalat

sijaitsivat välittömästi turvekerroksen alla noin 10 sm. nykyisen
maanpinnan alapuolella.
Astianpalojen lisäksi otettu talteen piikivinen nuolenkärki ( ?)
ja muutama kivilajinäyte löytöalueelta 1 sekä palanut luunsirunen,
punamultamöykky ( ? ), epämääräinen poltetun saven palanen sekä
eräitä kivilajinäytteitä löytualueelta 2.
Löydöt tehty

17.ja 19.7.1960

He;~ =äkuun 20 pnä 1960
Veikko Lehtosalo
lehtori
Osoite: Kantelettarentie 8 H 119
Helsinki • Puh. 433613
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Selostus kivikautisen asuinpaikan lbydbstä .

Lbytöpa i kka:

Helsingin kaupunki,

Malmin~c.rtanon

alue .I:.;telä- Kaare-

lan liepeellä , noin 200 metriä Kannelkujan ääri Tilli1åisestä rintamamiestalosta etel å-lounaaseen. Löydbt tehty metsän ja y ellon ( nyk.
niityn ) r aj alla kulkevan ojan penkasta. ( Liitteinä karttaluonnos
ja peitep iirDos.)
Löydbt:

Löytökorkeus n. 24- 25

m~triJ

merenpinnasta.

Kahdesta eri p aikasta tavattu yhteensä ky·.liD.enkunta p ie11tä

s avias t i fulp~la sta.

Ben l isäksi voi maassa h avai ta hiilenpalasia.

Asuinpaikan tarkeQpi alueellinen määrittely ei ole l oytvjen perusteella mahdolli nen, koska asm.1i.a.een soveltuva hietikko ni'.yttää jatkuvan sekå pe llon ettå metsån puolelle ja sivusuunnassa molempiin
suuntiin sangen pitkälle ja ojan tarjoamat t u t kir;msmahdollisuudet
ovat varsin suppeat .

Helsingissä, s Jyskuun 19 pnä 1960.

Veikko Lehtosalo
l eht ori
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Selostus kivL:.autisen keramiika...l löydöstä.

Löytopaikka:

He ls ingin kaupunki, Talin kyl iin a lue, Kaupintien ja

Kaup i 11..mäenkujan rist eyksessä oleva

t ielei kl~aus.

0amasta paikasta

lbyr: etty ja ilmoitettu aikaisem.. iin epämä ä räinen poltetun saven palanen. Lähemp i lby t bpaikka ilmenee a l laolevasta piirrokse s ta.
L~ydö~:

Uudesta sortumasta lbydetty nelj ä saviastianp alasta sekä

joukko kvartsi-iskoksia. Lo;ydbt varmistavat kivikautisen asuinpaikan olevan kysymyksessä.
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Helsingissä, 11.9.1960

~~
Veikko Lehtosalo
lehtori

Liite n:o 1

•

~te1ä- Kaare1an

kivikautinen asuinoaikka

Peitepiirros p.ruskarttaan 1: 20 . 000
Lehti n:o 2043 01
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Ilmoitus
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kivikauden asuin2aikasta

r-"

HUSBACKA I
Si jainti:

Helsingin maalaiskunta,
RN:o 2 14

Kårbblen kylä, Husbackan talo

Asuinpaikka sijaitsee k.o. talon maalla noin 200 metriä t alosta
l änteen

(koordinaatit peruskartalla n: o 2U43 01 .1:1.ämeenkylä :

547,5 ja 6682,9 ) peltorinteen ylaosassa v8littomästi

~elsingin

kaupungin ja maalaiskunnan välisestå rajasta pohjoiseen noin 25
metrin levyisellä alueella. Ylimmät lbydbt on tehty noin 10 metriä ja

al i~at

noin 30 metriä metsän reunasta itään. Asuinpaikan

korkeus on noin 24 - 2 5 metriä merenpinnasta ja maaperä savea.
Löydot:

1 kpl. piiaseen kärki
13 kpl. kvart si-iskol<.sia ( joukossa yksi pala, jossa sahausjälkiä )
1 kpl. simpuk~nkuorenpalasia

Helsingissä 18.6.1965

~

.eikko ..,ehtosalo

Selostus kivikautisesta löydöstä

--

Löytöpaikka:

Helsingin pitäjä, Kaarelan kylä, Sollkullaan joh-

tavan tien varrella Jbnsasin talon kohdalla oleva hiekkakuoppa.
Korkeus noin 35 metriä merenpinnasta.
Löydöt: Hiekkakuopan koilliskulmauksessa näkyvän murretun maan
rajassa seuraavat asuinpaikkaan viittaavat merkit: 1.
r

~räänlai-

nen hiilikuoppa,- joka noin 30 senttimetrin länimittaisena pistää
noin puolen metrin

s~teen

maanpinnasta. Mustuneen maan seassa

hiiltä ( näyte otettu talteen ).

2.

~amulta-alue,

leveydel-

tään noin pari metriä, kuopan reunalla kasvavan puun juuris1..ossa
( näyte otet , u talteen ). 3. Kumppaliesi tai tulisijanpaikka
tuwmana syvänteenä kuopan reunamassa.

Lisäksi otettu talteen

kvartsi-iskos ( ? ).
Hiekkakuopan läns~·
reun ssa esiintyy _toinen
alue, jossa nähtävi

ä mahdollisesti kuoppali

painanne sekä sii ä kahteen suuntaan
ros.
Helsingissä, eloku

/~

Veikko Lehtosalo
lehtori

seen viittaava

mumma
kulkeva turJ.ID.a maaker-

1

)1; ,, 6rJ /

'Jri' ~tr

Ilmoitus kivikauden asuil1paikasta

?.., /) ; _.,

HUSBACKA II
Sijainti; Helsingin maalai s kunta,

Kårbolen kylä, Husbackan talo

RN:o 2 14

asuinpaikka sijaitsee k.o. talon maalla noin 8UO metriä talosta
pohjoisluoteeseen J onsasin t alon pohjoispuolella olevalla pellolla
( koordinaati t p er uskart al l a n:o 2043 01 h ämeenkyl ä: 547 ,8 ja
6683,8 ).

Kyseessä on

itään~äin

wätäjokeen viettävä peltorinne,

'
jonka yläpuol.ella on metsäsaareke
latoineen. asuinpaikka ulottuu

etelässä tä:nän ladon korkeudelle ja jatkuu siitä· noin 30 - 40 metr iä pohjoiseen. Löytöjä esiintyy

vars in alhaallakin rinteen ala-

osassa, joten lbytökorkeudet ovat n oin 21 - 25

metri~

ta. Maaperä sav ea.
Löydöt:

3 kpl. hiotun kiviaseen palas ia
9
7'+
6
6

kpl.
·k pl.
kpl.
kpl.

piiesineitä ja -iskoks ia
kvartsiesineitä ja -iskoksia
kivilaji-iskoksia
simpukankuoren palasia

\

•

He lsingissä

veikko

18.6.1965

~e htosalo

merenpinnas-

