ARKEOLOGISEN KOHTEEN
TARKASTUS
Tunnistetiedot

Kunta :

Espoo

lnventointinumero:

Alue:

Kokin kylä

Luokka :

Nimi:

Johanneberget

Ajoitus:

Kohteen laji:

"luola", luonnonmuodostuma

Kohteesta muita kortteja
Tarkastaja:

Lukumäärä:

kpl (ks. täyttöohjeet)

Kaarlo Katiskoski

13.6. 2000

Sijaintitiedot

Peruskartta
X=

Pinta-ala

2034 03 TAPIOLA

6674 92

y=

z=

254193

30

Suunta ja etäisyys kirkosta tms .
Hoito ja kunto (ks. täyttöohjeet)

ADBDCDDDEDFDGD

Tila ja omistaja (ks. täyttöohjeet)

Kylä/kaupunginosa:

Kokin kylä
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tila/Rno/Nimi
tai Kortteli/tontti/palsta
Omistaja:

Puhelin :

Osoite:

Postitmp:

D

Kiinteistötunnus

vuokrattu, ks huomautukset

Lisää kiinteistöjä
Aiemmat tiedot:

-

Aiemmat löydöt:

-

Tarkastuslöydöt:

-

kpl

TARKASTUSKERTOMUS
Liitteet:
kartat

ote peruskartasta 2034 03 TAPIOLA

muut liitteet:
negatiivit:

f

diat:
Tarkastuksen aihe: Varatuomari Katy Gyllströmin ilmoitus 1.9. 1999 os . -joht. Torsten
Edgrenille luolantapaisesta Espoon Kokin kylän Johannebergetin itäreunassa, jossa
llmoittaja oli lapsena 1930-luvulla leikkinyt. Sen jällkeen hän ei ollut käynyt paikalla.

Kohteen kuvaus: Joahannebergetin laen itäreunassa on länsi-itä suuntainen kallion
halkeama, korkeudeltaan useamman metrin , jonka yläosa on osin peittynyt siirtolohkareilla
muodostaen luolamaisen muodostuman. Sen pohjalle pääsee idän matalammalta
kalliotasanteelta . Mitään asumistarkoitukseen soveltuvaa luolaa luontainen rakennelma ei
kuitenkaan muodosta. Mäen länsireunassa heti laen alapuolella on korkea linkkimasto.
Kohde ei siis ole muinaisjäännös.

Ympäristö ja maasto: (vesistö, vesistökoodi , rakennukset, tiet, sorakuopat jne)

Laajuuden arviointiperuste:

Luokitusehdotus perusteluineen:

Ehdotus suoja-alueeksi:

Havaintomahdollisuudet:

Opas:

Rauhoitustoimenpiteet maastossa:

Tiedossa olevat maankäyttösuunnitelmat, kiireellisyys:

Lähi löytöjä:

*************

Selostus jätetty

30.6. 2000

Museovirasto

Kaarlo Katiskoski

Jatkotoimenpiteitä:

Huomautuksia (esim. perimätieto) ja lisäyksiä: Torsten Edgrenin ilmoittajalta saaman
tiedon mukaan olisi 1930-luvulla Kokinkyläntien itäpuolelta löytynyt reiällinen kivi, jonka
mahdollisesti ilmoittajan täti oli löytänyt. Esine oli palautettu Kansallismuseosta maininnalla
"det är ett nätsänke".

Täyttöohjeita:
Tunnistetiedot
Mikäli kohteen alueella on useampia muinaisjäännöslajeja (esim . asuinpaikka ja röykkiöitä), täytä samalla
nimellä ja inventointinumerolla useampi kortti
Hoito ja kunto
A. Kunto: 1=koskematon, 2=tutkittu osittain, 3=tutkittu kokonaan, 4=tuhoutunut osoittain, 5=tuhoutunut
kokonaan, 6=tutkittu ja tuhoutunut osittain, ?=tutkittu ja tuhoutunut kokonaan
B.Alkuperäisyys: 1=täysin alkuperäinen, 2=entisöity osittain, 3=entisöity kokonaan 4=siirretty alkuperäiseltä
paikaltaan
C.Hoitotarve: 1=vaatii entistämistä, 2=vaatii kunnostamista, 3=vaatii puhdistamista tai esiin kaivamista,
4=vaatii tuki- tai suojarakenteita, 5=vaatii tutkimuksia tuhoutumisen estämiseksi, 6=vaatii jatkuvaa hoitoa,
7=ei vaadi hoitotoimenpiteitä
D.Hoitotilanne: 1=peruskunnostettu, 2=tuettu rakentein, 3=pidetään puhtaana
E.Rajaustarkkuus: 1=rajattu arvion pohjalta, 2=rajattu osittaisella koekaivauksella, 3=rajattu kokonaan
epävarmasti koekaivauksin, 4=rajattu kokonaan luotettavin koekaivauksi, 5=rajattu näkyvien rakenteiden
perusteella
F .Vahvistustapa: 1=rajattu vain muinaisjäännös, 2=rajattu vain suoja-alue, 3=rajattu sekä muinaisjäännös
että suoja-alue
G.Maastomerkintä: 1=kuparitaulu, 2=kertova taulu, 3=paalurajaus ilman taulua, 4=paalurajaus ja taulu,
5=aitaus ja taulu, 6=rakennus ympärillä ja taulu
Tila ja omistaja

