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Tiivistelmä
Sipoon Majvikissa asuvat sisarukset tilasivat Museoviraston Arkeologisilta kenttäpalveluilta sukutilansa ar‐
keologisen inventoinnin. Alue sijaitsee Sipoon ja Helsingin rajalla, Uuden Porvoontien (mt 170) eteläpuo‐
lella, Bolsfjärdenille pistävän Majvikin niemen eteläosassa. Inventoinnin esityöt sisälsivät historiallisen ajan
karttamateriaalin läpikäymisen, ilmalaserkeilausaineiston (LiDAR) analyysin, tutkimuskirjallisuuden sekä ar‐
keologisen arkistomateriaalin selvittämisen alueen osalta. Kenttätöissä muinaisjäännös‐ ja muita kulttuuri‐
perintökohteita etsittiin potentiaalisilta alueilta sisarusten opastamana sekä maastossa havainnoimalla.
Inventointialueella ei sijainnut ennestään tunnettuja muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita.
Lähimmät kohteet ovat Röhöllin ja Storörsbottnetin pronssikautiset röykkiöt Porvoontien varressa sekä
mahdollinen historiallisen ajan kylänpaikka (Östersundom, Skinnarböle) ja puualuksen hylky (Storörsbott‐
net). Inventoinnissa käytiin läpi potentiaalisia alueita eriaikaisten kohteiden sijoittumiselle. Etsinnöistä huo‐
limatta alueelta ei löytynyt uusia muinaisjäännös‐ tai kulttuuriperintökohteita.

Kannen kuva: Majvikin purossa on läheiselle tilalle 1930‐luvulla perustetun kauppapuutarhan kasvihuoneiden kastelujärjestelmään
liittyneitä patorakenteita. Kuva: Satu Koivisto/ARKE.
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1. Johdanto
Sipoon Majvikissa asuvat sisarukset Catharina Westermark ja Pia Hjelt ovat kiinnostuneita sukutilansa histo‐
riasta. Perimätiedon mukaan alueella olisi sijainnut Majvikin kolme torppaa ja täten seudun vanhin tun‐
nettu asutus. Myös esihistoriallisen ihmistoiminnan kannalta aluetta pidettiin potentiaalisena. Majvikissa ei
sijaitse aiemmin tunnettuja muinaisjäännös‐ tai kulttuuriperintökohteita. Merenlahden toisella puolen, Uu‐
den Porvoontien varressa, sijaitsevat pronssikautiset röykkiöryhmät Röhöll, Storörsbottnet ja Massängen.
Lisäksi Storörsbottnetin merenlahteen laskevan Fallbäckenin varressa on Östersundom, Skinnarsbölen kes‐
kiaikainen kylänpaikka. Majvikin inventoinnin sisarusten kanssa yhteistyössä teki Arkeologisten kenttäpal‐
veluiden tutkija Satu Koivisto heinäkuussa 2016. Inventointipäivä sujui mukavasti lämpimässä auringonpais‐
teessa mielenkiintoisia keskusteluja käyden. Suuri osa tähän raporttiin kirjatuista tilan ja sitä edeltävien
torppien historiaan liittyvistä tiedoista on peräisin Catharina Westermarkilta. Haluankin esittää kiitokseni
koko Majvikin väelle mukavasta inventointiseurasta ja lämpimästä vieraanvaraisuudesta.

Helsingissä 30.4.2017
Satu Koivisto

Kuva 1. Kuninkaallinen merikartta Karhusaaren ja Majvikin alueelta vuosilta 1791–1796. Inventointialue Majvikin niemen eteläran‐
nalla on korostettu. Fallbäckenin puron molemmin puolin, Majvkista pohjoiseen, on merkitty kolme torpanpaikkaa (punaiset täp‐
lät). Itse Majvik on vielä asumaton. Kartta: Harju & Tiilikainen 2009.
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2. Tutkimushistoria ja käytetty lähdeaineisto
Majvik sijaitsee Östersundomin liitosalueella, Helsingin ja Sipoon rajan tuntumassa, Uuden Porvoontien (mt
170) eteläpuolella. Matkaa Vuosaaren satamasta on 5,5 km koilliseen ja Sipoon keskustasta noin 5 km ete‐
lään. Alueen halki pohjois‐eteläsuunnassa kulkee Majvikintie, joka liittyy pohjoisessa Uuteen Porvoon‐
tiehen. Niemen pohjoisosassa sijaitsevalla Majvikin tilalla toimii nykyään biodynaaminen maatila ja sen ete‐
läosassa on Svartvikin puutarhatila. Majvikin luontoarvoista on tehty useita selvityksiä – tuoreimmat liitty‐
vät paraikaa vireillä olevaan kaavatyöhön (Sipoon kunta 2016). Aluetta halkoo kallioselänteiden väliin jäävä
lounais‐koillissuuntainen Majvikin purolaakso, jonka reunat ovat vanhaa viljelyaluetta. Seudun kasvillisuu‐
den on todettu olevan pitkälti kulttuurivaikutteista. Alueella onkin lehtoja, jalopuumetsiä ja muita biologi‐
sesti arvokkaita kasvustoja, jotka muodostavat yhdessä valtakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden.

Kuva 2. Pronssikautisia röykkiöhautoja läheisen Massängenin kalliolla, Majvikista noin 1,3 km luoteeseen. Kuva: Satu Koivisto
2007/Museovirasto.

Majvikin aluetta ei ole aikaisemmin inventoitu arkeologisesti. Sipoon ensimmäisen muinaisjäännösinven‐
toinnin teki E.W. Drake vuonna 1929, mutta raportin perusteella hän ei käynyt Majvikissa. Ajan hengen mu‐
kaisesti Drake tarkasti muinaisesineiden löytöpaikkoja ja täydensi tietoja myös kunnan alueella sijaitsevista
"hiidenkiukaista" eli kiviröykkiöistä. Jo inventoinnin esityövaiheessa Drake huomasi, että Sipoon arkeologi‐
nen jäämistö on hyvin köyhää (Drake 1929: 1–2). Vähäiset muinaisesineiden löytöpaikat eivät olleet pitkälti
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enää maastossa jäljitettävissä. Perusteellisen kuntainventoinnin Sipoossa teki seuraavaksi Lauri Pohjakallio
vuonna 1971 sekä myöhemmin Veli‐Pekka Suhonen ja Satu Koivisto vuonna 2007. Pohjakallio tarkasti syste‐
maattisesti kaikki kunnan tunnetut muinaisjäännökset ja muinaisesineiden löytöpaikat (Pohjakallio 1971).
Majvikissä ei käyty, koska sieltä ei ollut tietoja löydetyistä muinaisesineistä. Vuonna 2007 Sipoon manne‐
ralueen esihistoriallisten muinaisjäännösten inventoinnin tavoitteena oli selvittää kunnan alueella sijaitse‐
vien tunnettujen muinaisjäännösten nykykunto sekä etsiä ennestään tuntemattomia arkeologisia kohteita
(Koivisto 2007). Inventoinnissa käytiin läpi 133 kohdetta, joista Majvikia lähimmät sijaitsivat Uuden Por‐
voontien varressa (Kuva 2) ja läheisellä Karhusaarella. Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnissa
(Suhonen 2007) käytiin läpi erityisesti kunnan keskiaikaisia kylätontteja. Muu arkeologinen toiminta Si‐
poossa käsittää lukuisia tarkastuksia muinaisjäännöskohteille ja löytöpaikoille, arkeologisia valvontoja kai‐
vutyömailla sekä pienialaisempia kaavainventointeja.
Sipoon rannikkovyöhykkeen ja saariston yleisimpänä muinaisjäännöstyyppinä ovat röykkiöt, joista suuri osa
on peräisin pronssikaudelta. Sipoon pronssikautisiksi, n. 1500–500 eaa., luokitellut röykkiöhaudat edustavat
Uudenmaan rannikon röykkiöalueen itäisintä ulkovartiota. Porvoon itäpuolella röykkiöiden määrä vähenee
ja kasvaa jälleen hieman Kymissä ja Vehkalahdella (Edgren 1996: 66–67). Pronssiesineet ovat Itä‐Uudella‐
maalla melko harvinaisia. Vanhemmalla pronssikaudella röykkiöhaudat sijoitettiin korkeiden kallioiden
laelle, josta oli hyvä näkyvyys edessä avautuvalle vesistölle. Nuoremmalla pronssikaudella haudat voivat
sijaita alempanakin, lähellä asuinpaikkoja ja viljelykelpoista maata (Edgren 1996: 64).
Sipoon rannikko jokisuineen ja sen edustalla oleva saaristo ovat tarjonneet seudun asukkaille hyviä mahdol‐
lisuuksia pyyntiin ja kalastukseen ja myöhemmin maanviljelyyn kautta esihistorian vuosituhansien ja histori‐
allisella ajalla. Paikannimitutkimuksen perusteella Itä‐Uudellamaalla on ollut vankkaa asutusta jo ennen län‐
tistä muuttoaaltoa 1100‐luvulta eteenpäin. Immersbyssä, Storörsbottnettiin laskevan Fallbäckenin yläjuok‐
sulla, sijaitsevan Hampträskin siitepölyanalyyseissä löytynyt viljanpöly ajoittuu viikinkiaikaan, jonka perus‐
teella jatkuvan viljanviljelyn ja siihen liittyvän pysyvän asutuksen oletetaan alkaneen tuolloin Sipoossa (Sar‐
maja‐Korjonen 1992: 66). Porvoonjokilaakson paikannimikerrostumien perusteella alueen asutuksessa on
ollut katkos vuosien 400–1000 jaa. välisenä aikana. Arkeologisen löytöaineiston vähäisyys tukee myös osin
tätä teoriaa (Edgren 1996: 107–108), mutta on toki otettava huomioon, että ”löytötyhjiön” taustalla voivat
myös olla alueen arkeologisen aineiston edustavuuteen ja arkeologisen tutkimuksen vähäisyyteen liittyvät
seikat.
Majvikissa inventoidun alueen korkeimmat kalliomäet nousevat korkeustasolle 20–25 m mpy. Suurin osa
alueesta on kuitenkin alle 15 m mpy korkeudella. Kampakeraamisen ajan (n. 5000–3600 eaa.) asuinpaikat
sijaitsevat Sipoossa noin 30–20 m mpy korkeustasoilla (Koivisto 2007). Maankohoamisen vaikutuksesta vain
Majvikin korkeimmat kalliot ovat olleet saaristoa ja luotoja kivikauden lopulla ja sitä seuranneella pronssi‐
kaudella. Laajemmat maa‐alueet kohosivat merestä rautakauden aikana ja myöhemmin keskiajalla. Lähei‐
sen Skinnarbölen keskiaikaisen kylän vaihteita selvitettiin vuoden 2007 historiallisten muinaisjäännösten
inventoinnissa (Suhonen). Historiallisen arkistoaineiston perusteella Massbyn latokartanon rajoja tarkastet‐
tiin vuonna 1557, jonka rajankäynnistä säilyneestä kartasta ilmenee kolme jo keskiajalla käytöstä pois jää‐
nyttä tilaa: Skinnarböle, Tavastnäsböle ja Träskogböle. Skinnarbölen rajasta kiistelivät Massbyn ohella myös
Östersundom ja Immersby. Kiistelty alue on kuvattu 1600‐luvun lopulta oleviin Östersundomin ja Immers‐
byn karttoihin. Itse tonttimaata ei ole kartalle kuitenkaan merkitty. Immersbyn kartalle on sen sijaan piir‐
retty rajaksi ”Skinnar qwarn” ja Östersundomin vuoden 1690 kartalta löytyy Böhlsängen‐niminen niitty.
Skinnarbölen todennäköisellä sijaintialueella oli 1700‐luvun lopun kartan perusteella muutama torppa (ks.
Kuva 1). Östersundomilla oli vuonna 1781 alaisuudessaan myös Böle‐niminen torppa. Keskiaikainen kylä on
luultavasti sijainnut nykyisen Bölen paikalla, mutta asian paikkansapitävyyttä ei ole vielä kyetty arkeologi‐
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sesti todentamaan. Alueella on sekä vanhoja taloja että tuoreempaa melko raskasta rakentamista. Skin‐
narbölen yksi torpan paikka on sijainnut tilan pohjoispuolella. Peltojen ympäröimällä etelään pistävällä met‐
säniemekkeellä on edelleen näkyvillä rakennuksen pohja, jossa on kulmakivet ja sen sisällä kaksi matalaa
kuoppaa. Skinnarbölen mylly on jäänyt Porvoon moottoritien alle (Suhonen 2007).
Majvikin alue esiintyy ainakin seuraavilla vanhemmilla kartoilla: Lars Forsellin laatimalla Östersundomin
maakirjakartalla (Kuva 3) vuodelta 1690 (KA B43a:11/1‐2), Johan Bonejin tiluskartalla vuodelta 1781 (KA
B43a:11/7‐14), aikaisemmin kuvaillulla ns. Kuninkaallisella merikartastolla vuosilta 1791–1796 (Harju & Tiili‐
kainen 2009), 1840‐luvun pitäjänkartalla (Jyväskylän yliopisto 2017), Kalmbergin vuoden 1855 kartalla (Jy‐
väskylän yliopisto 2017) sekä parikymmentä vuotta nuoremmalla Senaatin kartalla (Kansallisarkisto 2017).

Kuva 3. Lars Forsellin maakirjakartalla vuodelta 1690 Majvik on kuvattu kallioisena ja metsäisenä niemenä ja sen purolaakson ran‐
nat ovat niittyjä ja/tai laitumia. Kyläasutus on keskittynyt Östersundomiin. Kartta: Kansallisarkisto (KA B43a:11/1‐2).
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3. Tutkimusalueen kuvaus ja rajaus
Majvik sijaitsee Sipoon etelärannikolla sisäsaaristoa vasten ja sen rannat ovat kallioisia ja paikoin jyrkäntei‐
siä. Maaperä on pääosin savea, jota reunustavat hiekka‐, moreeni‐ ja kallioalueet. Kallioperä on lähes koko‐
naan kvartsi‐maasälpägneissiä. Pohjoisluoteesta virranneen viimeisen jäätiköitymisvaiheen jättämiä jälkiä,
silokallioita ja niiden pinnalla olevia uurteita ja kouruja, löytyy hiljattain merestä paljastuneilta rannoilta ja
luodoilta. Mannerjäätikön irrottamasta ja kuljettamasta kiviaineksesta syntynyt moreeni on paikoin kerros‐
tunut sekä kohoumilla että laaksoissa jäätikön puhdistaman kallion pinnalle (Haavisto‐Hyvärinen 1998: 3).
Nykyistä Itämerta edeltäneen Litorinavaiheen alussa, n. 7 500 vuotta sitten, meren pinta oli alueella n. 28 m
mpy korkeudella. Litorinameren nuoremmat rantavallit sijaitsevat Sipoossa noin 20 m mpy ja 17,5 m mpy
korkeustasoilla. Sipoon rannikolla ja saaristossa vallitsee tyypillinen Rannikko‐Suomen maaperä, missä kal‐
liomaiden ja savien osuus on vallitseva. Pääosa kalliomaista on avokalliota, mutta osaa verhoaa ohut, alle
metrin paksuinen moreenikerros tai moreenista huuhtoutunut hiekkakerros (Haavisto‐Hyvärinen 1998: 7‐8,
11). Karhusaaressa olevan kallion laella on ainakin seitsemän pientä hiidenkirnua (Kielosto & Lindroos 1997:
3). Kallioperän murrosvyöhykkeet ovat rannikkoalueella savikerrostumien tasoittamia laaksoja, kuten Maj‐
vikin purolaakson solamainen muodostuma. Savikkojen alimmat kerrostumat syntyivät jäätikön sulamisve‐
sien tuomasta lietteestä Baltian jääjärven pohjaan. Päällimmäisenä kerroksena alavammilla mailla esiintyy
Litorinameren liejusavea. (Haavisto‐Hyvärinen 1998: 9.)

Kuva 4. Inventoinnin tilaajat vuonna 1907 rakennetun sukuhuvilansa rantapolulla. Tällä kohtaa sijaitsi aiemmin Sjöholmin olkikat‐
toinen savusauna. Kuva: Satu Koivisto/ARKE (AKDG 5189:3).

Rakennuskanta Majvikissa on sijoittunut moreenimäkien hiekkarinteille ja hietamoreeneille. Lämpimät
hiekkamaat ovat olleet myös hyvä pohja alueella harjoitetulle puutarhaviljelylle sekä ammattimaiselle
kauppapuutarha‐ ja luomuviljelylle. Sipoon kunnan rakennusperintöselvityksen yhteydessä (2006) Majvike‐
nin‐Svartvikenin aluetta (kohde 114) kuvaillaan huvilan alueena, johon kuuluu myös torppa‐asutusta. Ra‐

10
kennettu ympäristö käsittää Majvikenin jugendhuvilan (Kuva 4) ja Svartvikenin torppien alueet sekä muuta‐
mia muita rakennuksia. Majvikin jugendtyylisen kaksikerroksien huvilan on suunnitellut taiteilija Bruno As‐
pelin ja rakentanut K. O. Bäckblom vuonna 1907. Sen rakennutti mineralogi, professori Leonard Borgström,
joka oli syntynyt läheisessä Östersundomin kartanossa. Hän sai häälahjaksi huvilatontin Svartvikenistä, joka
sai nimen Majviken, vuonna 1907. Tontilla oli ennestään Sjöholmin kalastajatorppa, johon kuului peruna‐
maa. Myöhemmin hän peri vanhemmiltaan laajemman alueen, johon kuului myös Svartvikin torpat. Itse
huvilarakennus on kaksikerroksinen, hirsirakenteinen ja puuverhoiltu rakennus, jossa on lasiveranta, risti‐
pääty ja satulakatto, joka on viistetty päädyistään jugendille ominaisella tavalla. Rakennus on vaaleaksi
maalattu ja sen listat ovat tummia. Majvikenin huvilarakennusta laajennettiin vuonna 1922 kaksikerroksi‐
sella lisäsiivellä, johon saatiin kolme lisähuonetta. Rakennus muutettiin talviasuttavaksi 1940‐luvulla ja ym‐
pärivuotisesti asuttava siitä tuli vuosikymmenen lopulla. Muina rakennuksina mainitaan sauna (v. 1917),
voudin asunto (=Sjöhomin entinen torppa), makasiinirakennus, puuliiteri, leikkimökki (v. 1915) sekä Sjötor‐
pista siirretty uimahuone. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat Sjöholmin torpparakennukset, jotka liitettiin hu‐
vilaan kuuluviksi kun torppari siirtyi Karhusaaren etelärannalle Oldenburg‐nimiseen torppaan. Svartvike‐
nissä oli kaksi torppaa, Svartvik norra ja Svartvik södra. Torppari Rosenström rakensi uudet rakennukset
Svartvikin pohjoiseen torppaan vuonna 1904. Näistä rakennuksista on enää huonokuntoinen lato/puuvaja
jäljellä. Vanha torppa purettiin ja sen tilalle rakennettiin hieman ylemmäksi mäkeen Majvikin tilan Kinnasen
perheelle uusi eläkeasunto.
Svartvikin eteläisestä torpasta on torppari Lomanin kanssa tehty kirjallinen sopimus vuonna 1884. Torppari
Loman siirrettiin perheineen 1920‐luvun lopulla Aspeskogiin ja Svartvikenin puutarha perustettiin vuonna
1920 Svartvikin eteläisen torpan paikalla. Kasvihuoneet pystytettiin lämpimälle etelärinteelle vuonna 1930.
Puutarhasta tuli myöhemmin kauppapuutarha. Svartviken (kohde 1110) on siis alun perin Östersundomin
kartanoon ja myöhemmin Majvikenin huvilaan kuulunut torppa. Torpan, sittemmin puutarhurin asunnon,
varsinaiseksi rakennusvuodeksi on arvioitu 1910‐lukua ja sen edelleen asuttuna olevaa päärakennusta on
myöhemmin laajennettu. (Sipoon kunta 2016.) Perimätiedon mukaan rakennus olisi kuitenkin peräisin jo
1870‐luvulta ja se on siirretty paikalle Villingistä. Kasvihuoneista ja niiden lämmitysjärjestelmistä on vielä
osia jäljellä. Majvikin‐Svartvikin maisema‐alue on säilynyt lähes muuttumattomana 1930‐luvulta lähtien;
vain pihapiirien rakennusten määrä on kasvanut maa‐ ja puutarhatilojen tarpeiden mukaan. Maiseman säi‐
lyneisyys onkin yksi sen tärkeistä arvoista.

4. Inventoinnin kulku ja tulokset
Inventoinnin esitöissä käytiin läpi suunnitelma‐aluetta ja sen ympäristöä käsittelevät aiemmat tutkimukset,
historiallisen ajan kartat, tutkimuskirjallisuutta sekä Museoviraston muinaisjäännösrekisterin tietoja. Alu‐
een potentiaalia esihistoriallisen ihmistoiminnan kannalta selvitettiin lisäksi analysoimalla maaperäkarttoja
sekä mallintamalla muinaisia rantavaiheita. Inventoinnin esitöissä hyödynnettiin myös Maanmittauslaitok‐
sen ilmalaserkeilausaineistoa (LiDAR), josta muodostetun maaston pinnanmuotoja kuvaavan tarkan kor‐
keusmallin pohjalta pyrittiin havainnoimaan merkkejä maanpintaa muokanneesta ihmistoiminnasta, kuten
kuopista, valleista tai painanteista. Esimerkiksi historiallisen ajan tervahaudat, hiilimiilut ja sotahistorialliset
kohteet erottuvat hyvin LiDAR‐pintamalleissa. Laserkeilausaineiston analyysissä selvitysalueelta ei tehty ar‐
keologisesti kiinnostavia havaintoja ja pintamallia tarkastellessa kävi erityisen ilmeiseksi maaston korkeus‐
erot ja sen huomattava kallioisuus.
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Kuva 5. Majvikin inventoinnissa kuljettu reitti ja tehtyjä havaintoja. Kartta: Satu Koivisto/ARKE.

Historiallisen ajan karttojen perusteella oli oletettavaa, että inventointialue on ollut läheisen asutuksen
nautinta‐aluetta historiallisella ajalla ja mahdollisesti varhaisemminkin. Topografialtaan ja maaperältään se
on suhteellisen jyrkkäpiirteistä ja kallioista kiinteämmän tai sesonkiluonteisen asutuksen muodostumiseksi.
Selvitysalueelle ulottuvilla historiallisilla kartoilla ei ollut juuri muita karttamerkintöjä, kuin lähinnä sen kas‐
villisuuteen tai topografiaan liittyvät huomautukset sekä Majvikin purolaaksoon merkityt niityt 1690‐luvulta
eteenpäin. 1780‐luvun kartalla Majvikenin huvilan ympäristöön on merkitty niittyä ja/tai laidunmaata ja
huvilan pohjoispuolella oleva sola on suljettu veräjällä. Östersundomin maakirjakartalla vuodelta 1690 ja
1840‐luvun pitäjänkartalla (2043 07) Majvikin niemi on vielä asumaton. Kalmbergin vuoden 1855 kartassa
alue näyttää on edelleen olevan ilman rakennuksia, mutta parikymmentä vuotta myöhemmässä, vuoden
1873 Senaatin kartassa nykyisen Svartvikin alueelle on ilmaantunut kaksi rakennusta (Svartvikin pohjoinen
ja eteläinen torppa).
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Kuva 6. Majvikin purolaakson savikot ovat olleet niittyinä 1600‐luvun lopulta alkaen ja myöhemmin viljelyksessä. Kuvattu Svartvikin
pohjoisen torpan vanhan navetan paikalta kaakkoon. Kuva: Satu Koivisto/ARKE (AKDG 5189:6).

Kenttätyössä inventointialuetta käytiin läpi jalan maanomistajien opastuksella (Kuva 5). Erityisesti tarkastel‐
tiin alueita, missä korkeussuhteet ja maastonolot olisivat sellaiset, että niiltä voisi löytää esihistoriallisia
röykkiöitä tai asuinpaikkoja. Etsinnöistä huolimatta inventoinnissa ei valitettavasti löytynyt uusia muinais‐
jäännös‐ tai kulttuuriperintökohteita. Majvikin ja Svartvikin vanhat tilat muodostavat kuitenkin mielenkiin‐
toisen rakennus‐ ja maisemahistoriallisen kokonaisuuden, joka sijaitsee todella kauniilla paikalla merenlah‐
den rannalla. Otollisimpia paikkoja vanhemman asutuksen löytämiseksi olisivat Majvikin purolaakso ja eri‐
tyisesti sen ylemmät rannat, Svartvikin pohjoisemman torpan alueella, missä maasto on hiekkaisempaa
(Kuva 6). Alueelta ei kuitenkaan ole tietoja arkeologisista irtolöydöistä, joten on mahdollista, ettei tarkem‐
millakaan tutkimuksilla saataisi alueelta positiivisia tuloksia. Lähellä tien mutkaa on vanha rakennuksen‐
paikka, jossa erottuu vielä puutarhakasvillisuutta. Tila erottuu peruskartoilla 1930‐luvulta eteenpäin. 1950–
1960‐lukujen karttojen perusteella paikalla on ollut ajoittain jopa 10 rakennusta. Purouomassa on vielä
1930‐luvun patorakennelmia, jotka ovat liittyneet lähellä sijainneen kauppapuutarhan kasvihuoneiden kas‐
telujärjestelmään (ks. kansikuva). Senaatin kartalla 1870‐luvulta purouoman reunaa myötäilee kärrypolku.
Ura on edelleen havaittavissa melko sankasta kasvillisuudesta huolimatta. Majvikin pronssikautisille röyk‐
kiöille soveltuvat kalliot käveltiin myös läpi, mutta ilmeisesti röykkiöiden rakentaminen ei ole ollut tyypil‐
listä Bölsfjärdenin kaakkoisrannalle tai sitten kivirakenteita on hävitetty ja hajotettu aikojen kuluessa. Maj‐
vikin kallioisella lounaisrannalla on ollut kyläkeinu ja lähellä on Majvikin höyrylaivalaiturin jäännöksiä. Höy‐
rylaivaliikenne on ollut tärkeää rannikolle aina 1930‐luvulle saakka. Myös Sjötorpista siirretty kreikkalaistyy‐
linen uimahuone on edelleen käytössä. Maanomistajat epäilivät yhden suurikokoisen kiven Majvikin lounai‐
sella rantakalliolla olevan mahdollinen uhrikivi, mutta inventoinnissa siinä ei havaittu mitään sellaisia merk‐
kejä, että kookkaan siirtolohkareen voisi olettaa toimineen joskus kyseisessä tarkoituksessa. Inventointi
saatiin päätökseen yhden päivän aikana.
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5. Yhteenveto
Sipoon Majvikin eteläosassa tehtiin arkeologista inventointia maanomistajien tilauksesta yhden päivän ajan
heinäkuussa 2016. Majvikissa ei sijaitse aiemmin tunnettuja muinaisjäännös‐ tai kulttuuriperintökohteita.
Merenlahden toisella puolen, Uuden Porvoontien varressa, sijaitsevat pronssikautiset röykkiöryhmät Rö‐
höll, Storörsbottnet ja Massängen. Lisäksi Storörsbottnetiin laskevan Fallbäckenin varressa on Östersun‐
dom, Skinnarsbölen keskiaikainen kylänpaikka. Kenttätyössä inventointialuetta käytiin läpi maanomistajien
havaintoja tarkastaen ja uusia kohteita etsien. Erityisesti tarkasteltiin alueita, missä korkeussuhteet ja
maastonolot olisivat sellaiset, että niiltä voisi löytää esihistoriallisia röykkiöitä tai asuinpaikkoja. Etsinnöistä
huolimatta inventoinnissa ei saatu merkkejä uusista muinaisjäännös‐ tai kulttuuriperintökohteista. Majvik
on ollut 1800‐luvun lopulle saakka läheisten kylien nautinta‐aluetta. Torppa‐asutusta niemen eteläosaan
muodostui todennäköisesti vasta 1870‐luvulla ja huvilaelämää Majvikissa vietettiin 1900‐luvun alusta al‐
kaen. Majvik muodostaa kuitenkin edustavan ja hyvin säilyneen maisemallisen ja rakennushistoriallisen ko‐
konaisuuden, jolle erityisen leimaa‐antavaa on 1900‐luvun alkukymmenillä aloitettu puutarhaviljely, jota
harjoitetaan Majvikin tiloilla edelleen lähi‐ ja luomuviljelyn muodossa.
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Havaintotaulukko
GPS‐koordinaatit ovat ETRS‐TM35FIN (EPSG:3067) / N2000 järjestelmässä

HAVAINTO

KUVAUS

position_i

position_p

altitude

date_modified

Höyrylaivalaituri

Huvilan rannassa

402829

6680852

2m

7/28/2016 10:22:44 AM

403244

6680988

20 m

7/28/2016 1:04:00 PM

Iso siirtolohkare
Keinunpaikka

Kallion päällä hienolla paikalla

402848

6680812

12 m

7/28/2016 10:05:02 AM

Kivikko kallion juurella

Geologinen muodostuma

403535

6680646

35 m

7/28/2016 4:16:44 PM

403151

6680928

12 m

7/28/2016 12:53:21 PM

Kuva
Kuva rantaan päin

402738

6680999

15 m

7/28/2016 11:40:51 AM

Sjötorpin uimahuone

402762

6680909

6m

7/28/2016 12:11:21 PM

Torpan navetanpaikka

403155

6680929

11 m

7/28/2016 12:50:02 PM

Uhrikivi

Siirtolohkare kallion päällä

402738

6681000

15 m

7/28/2016 11:40:05 AM

Vanha pato

Kastelujärjestelmä 1930‐luku kasvi‐
huoneisiin

403285

6680943

10 m

7/28/2016 1:18:08 PM

402788

6680919

4m

7/28/2016 12:20:37 PM

402828

6680988

8m

7/28/2016 10:39:48 AM

403181

6680940

15 m

7/28/2016 12:55:19 PM

Vanha savusauna
Vanha Sjötorp kuva
Vanhan torpan paikka

Uusi tie kulkee yli
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