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Tiivistelmä 
 

Espoon Kaupunkisuunnittelukeskus on asettanut nähtäville asemakaavaehdotuksen Korppi, 721800. Espoon 
kaupunginmuseo edellytti arkeologista tarkkuusinventointia suunnittelualueella. Tavoitteena oli selvittää, 
onko alueella ennestään tuntemattomia, muinaismuistolain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä sekä 
määritellä mahdollisten uusien kohteiden rajat. Espoon kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskus tilasi 
arkeologisen tarkkuusinventoinnin Museoviraston Arkeologisilta kenttäpalveluilta puitesopimuksen 
perusteella. Inventointi suoritetiin yhden päivän aikana 26.5.2020. Alueelle kaivettiin lapiolla koekuoppia 
muinaisjäännösten toteamiseksi ja maan pinnalle näkyviä rakenteita havainnoitiin silmämääräisesti. 
Koekuoppia kaivettiin 21 kappaletta alueen keskellä olevan entisen pellon ympärille metsämaahan. 
Inventoinnissa ei löydetty kaava-alueelta maan päälle erottuvia rakenteita eikä koekuopista havaittu mitään 
ihmistoimintaan viittaavaa. 
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Arkisto- ja rekisteritiedot 
 
Kunta:   Espoo 
Tutkimuskohde:  Korppi asemakaava-alue 
Osoite:   Korpilammentie 9 
Kiinteistötunnus: 3:201, 3:202, 3:305 
Muinaisjäännöstunnus:  - 
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): P: 6690138, I: 374273 tutkimusalue keskikoordinaatti 
Kohteen koordinaatit (GK25): P 6690675, I 25484698 
Kenttätyöaika: 26.5.2020 
Tilaaja: Espoon kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskus 
Tutkimuksen laatu:  arkeologinen tarkkuusinventointi 
Tutkimuksen laajuus: hankealue 0,064 km2 

tutkittu alue: koekuoppia 21 kpl, koko noin 30x30 cm 

Kenttätyönjohtaja:  FM Johanna Seppä 
Apulaistutkija:  FM Heli Lehto 
Tutkimuslaitos:  Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut 
Tutkimuslupa:   -  
Lausunto:  Espoon kaupunginmuseo 3.4.2020 4677/2019 
Löydöt:  ei talletettuja löytöjä 
Digitaalikuvat:  akdg6328:1-8 
Aikaisemmat arkeologiset tutkimukset:  
Matti Huurre, Espoon inventointi 1962, Museovirasto 
Teija Nurminen, Espoon keskiaikaiset kylämäet, inventointi 2000, Espoon kaupungin museo 
Teemu Mökkönen ja Vesa Laulumaa, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan yleiskaavatasoinen 
arkeologinen esiselvitys 2018. Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut 
 
Painetut lähteet: 
Kepsu, Saulo 2008: Espoon vanha astutusnimistö. Mallat, Kaija et al. (toim.) Kylä-Espoo. Espoon vanha 
asutusnimistö ja kylämaisema. Espoon kaupunki. s. 75 – 77. Jyväskylä. 
 
Internet-lähteet: 
Arkistolaitoksen digitaaliarkisto, http://digi.narc.fi 
Espoon kaupungin karttapalvelu, https://kartat.espoo.fi 
Maanmittauslaitoksen vanhat painetut kartat, https://vanhatkartat.fi 
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1. Johdanto 
Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus on asettanut nähtäville asemakaavaehdotuksen Korppi, 
721800. Asemakaavalla alueelle muodostetaan kolme pientalojen korttelia. Alueen muut osat ovat 
lähivirkistys- ja katualueita. Espoon kaupunginmuseon lausunnossa 4677/2019 (3.42020) 
kaupunkisuunnittelukeskukselle edellytetään arkeologista tarkkuusinventointia Korpin 
asemakaavaehdotuksen suunnittelualueella. Lausunnon mukaan inventoinnilla tulee selvittää, onko alueella 
ennestään tuntemattomia, muinaismuistolain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Inventoinnissa tulee 
selvittää myös mahdollisten uusien kohteiden rajat. 

Kaupunkisuunnittelukeskus tilasi arkeologisen tarkkuusinventoinnin Museoviraston Arkeologisilta 
kenttäpalveluilta puitesopimuksen perusteella. Inventointi suoritetiin yhden päivän aikana 26.5.2020. 
Alueelle kaivettiin lapiolla koekuoppia mahdollisten muinaisjäännösten toteamiseksi ja maan pinnalle 
näkyviä rakenteita havainnoitiin silmämääräisesti. Työn tekivät kaksi henkilöä. FM Johanna Seppä vastasi 
valokuvauksesta ja muistiinpanoista ja FM Heli Lehto mittauksista. Sää oli inventoinnin aikaan hyvä. 

    

 

Helsingissä 24.7.2020  Johanna Seppä, FM 
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2. Kohteen tyyppi, sijainti ja maasto 

Korpin asemakaava-alue sijaitsee Pohjois-Espoossa Lahnuksessa, Hotelli Korpilammen länsipuolella. Alue on 
kahden jyrkkärinteisen mäen välissä oleva tasapohjainen notkelma, jonka keskellä on etelä-
pohjoissuuntainen oja. Alueen länsipuolella on omakotitaloja ja pohjoispuolella hevostalli. Eteläpuolelta 
aluetta rajaa Korpilammentie. Alueen laajuus on noin 6,4 hehtaaria eli noin 300 x 200 metriä. Notkelma on 
entistä peltoa ja sen keskellä on täysin umpeen kasvanut ajoura. Alueen kaakkoiskulmassa on metsärinnettä 
ja pieni jyrkkä kumpare. Korkeinta maastoa on kaakkoiskulmassa, 60 m mpy ja laakson pohja on 40 m mpy 
korkeuskäyrän alapuolella. Laakson pohjalla kasvaa lehtipuita, lähinnä koivuja. Länsirinne on kuusikkoa ja 
itärinne mäntyvaltaista sekametsää. 

 

 

Akdg6328:2 Itäreunan metsää kallionjyrkänteen alla, peuranpolkuja. Etelästä. 
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Akdg6328:6 Koivikkoa entisessä pellossa, alueen pohjoispäässä. Lännestä. 

 

Akdg6328:7 Alueen halki virtaava oja. Etelästä. 
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3. Tutkimukset ja havainnot 
3.1. Tutkimushistoria 

Kaava-alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähin muinaisjäännösrekisteriin merkitty kohde on 
Lahnus/Lanoxby/Lora/Loureby (Lahnus) 1000001858, historiallisen ajan kylätontti. Kylätontti sijaitsee Korpin 
kaava-alueesta 500 metriä lounaaseen. Vuoden 1540 maakirjassa Lahnuksen kylässä oli viisi taloa. Kylä sijaitsi 
Luukinjärven ja Vihdintien pohjoispuolella, Lahnuksentien länsipuolella, Storgårdintien ja Haarssintien 
eteläpuolella (Nurminen 2000: ID37, Kepsu 2008: s. 75). Lahnuksen ympäristö on varsin mäkistä ja kallioista. 
Noin kahden kilometrin päässä koillisessa Vantaan puolella Lepsämäjoen laaksossa on kivikautisia 
asuinpaikkoja. Näiden asuinpaikkojen korkeus on 35 m mpy, joten ne ovat hieman alempana kuin 
inventointialue. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa varten on tehty vuonna 2018 arkeologinen 
esiselvitys, jossa alueella on todettu olevan potentiaalia esihistoriallisen ja historiallisen ajan 
muinaisjäännösten löytymiselle (Mökkönen ja Laulumaa 2018, karttaliite 22).  

Espoon kaupungin museolta saadun tiedon mukaan (sähköposti Tryggve Gestrin 3.7.2020) Lahnus Storgårdin 
pellolta on löytynyt vasarakirves 1700-luvulla (KM 2346:87). Storgård kehittyi rusthollista varsinaiseksi 
kartanoksi 1900-luvun alussa, jolloin koko kylä oli kartanon maita, yli 2000 ha. Vasarakirveen löytöpaikka on 
tästä syystä käytännössä mahdoton määritellä. Toinen samantapainen löytö on peräisin Nedergårdista: 
vasasarakirveen kappale, joka on löytynyt vuonna 1963 (KM 15800, muinaisjäännösrekisterin tunnus 
1000005799). Löydöt on inventoitu vuonna 1962, kohteet 149 Lahnus Storgård ja 150 Lahnus Nedergård 
(Huurre 1962: s. 131). Esinelöytöjen perusteella Lahnuksen kylän alueella on ollut toimintaa myös 
neoliittisella kivikaudella ja peltoalueilta on mahdollista saada talteen kivikautisia löytöjä. Löytöpaikat 
vaikuttavat olevan lähempänä nykyisiä järviä kuin inventointialue. 

 

3.2. Tutkimusmenetelmät 

Esitöissä tutustuttiin alueen historiallisiin karttoihin ja laserkeilausaineistoihin. Kaava-alue kierrettiin läpi 
kävellen ja maastossa maan pinnalle näkyviä rakenteita tarkkaillen sekä lapiolla koekuoppia kaivaen. Kuopat 
olivat kooltaan noin 30x30 cm eli lapion terän kokoisia ja syvyisiä. Koekuoppien sijainti mitattiin Garmin gps-
laitteella, jonka tarkkuus on noin viisi metriä. Samalla tallennettiin myös kuljettu reitti. Jos jotain olisi 
löytynyt, olisi käyttöön otettu tarkkuusgpslaite tarkempaa kartoitusta varten. Löydöttömistä koekuopista 
kirjattiin vain yleisiä huomioita maaperästä. 

Korkeutensa puolesta alue voisi ajoittua vielä juuri ja juuri aivan kivikauden alkuvaiheisiin 9000 – 8000 BP, 
jolloin silloisen merenrannan korkeus on ollut 35 m meren pinnan yläpuolella. Myöhemmin paikka on jo 
jäänyt kauemmas merestä eikä ole enää ollut yhtä houkutteleva asuinpaikkojen perustamiselle. Kuten 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan arkeologisessa esiselvityksessä todetaan, yli 40 metrin korkeudella 
olevia alueita voi esihistorian kannalta pitää matalan arkeologisen potentiaalin alueina (Mökkönen ja 
Laulumaa 2018:19 ja karttaliite 23).  

Maatalouskulttuurin potentiaali on suurempi (Mökkönen ja Laulumaa 2018:20-21 ja karttaliite 24). 
Historiallisen ajan kartoilla näkyy Lahnuksen kylä ja sen pohjoispuolella viljelys- ja niittyalueita pohjois-etelä 
-suuntaisena laaksona kallioiden välissä (Fonséen 1750). Tarkasti ei pysty sanomaan, sisältyykö juuri tämä 
pieni laakso näihin viljelyksiin, koska kartta ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen. Niissä kartoissa, joissa kohdan 
pystyy paikallistamaan, laakso on Storängin (nykyinen hevostalli) tilan peltona talon eteläpuolella. Tilanne 
jatkuu kartoilla samankaltaisena 1900-luvulle asti eikä asemakaava-alueella näytä olleen asutusta 
historiallisella ajalla. 1950-luvun lopulla pelto näyttää vähitellen metsittyvän.   
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Lahnuksen kylä ja sen pellot pohjoispuolella, ote Fonséenin kartasta vuodelta 1750 (lähde Arkistolaitoksen digitaaliarkisto). Ei 
mittakaavassa. 

 

 

Tutkimusalueen sijoittuminen 1957 peruskartalla (lähde https://vanhatkartat.fi). Ei mittakaavassa. Kuvan alareunassa Lahnuksen 
kylä ja peltoja sen pohjoispuolella.  
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Tutkimusalueen sijoittuminen vuoden 1950 ilmakuvassa (lähde Espoon kaupungin karttapalvelu). Ei mittakaavassa. Lahnuksen 
kylätontti kuvan vasemmassa alalaidassa. Paikalla on peltoa. 

 

 

Tutkimusalueen sijoittuminen vuoden 1976 ilmakuvassa (lähde Espoon kaupungin karttapalvelu). Ei mittakaavassa. Lahnuksen 
kylätontti kuvan vasemmassa alalaidassa. Pelto metsittyy ja alueen itäpuolelle rakentuu hotelli Korpilampi. 
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3.3. Koekuopat 

Koekuoppia kaivettiin yhteensä 21 kpl. Inventointi aloitettiin korkealta rinteeltä alueen kaakkoiskulmasta. 
Mäen rinteet olivat varsin jyrkät ja korkeat, mutta jos jonkinlaista tasannetta oli näkyvissä, kaivettiin siihen 
koekuoppia. Korkeimmalla kohdalla yli 60 m mpy maaperä oli kivistä hiekkaa ja alempana harmaata hietaa. 
Notkelmassa entisen pellon liepeillä maa oli hyvin märkää. Parhaita kohtia olivat länsireunan kuiva hietainen 
kuusikkorinne ja eteläpään ”lahdenperukka” kahden kumpareen välissä. Kaikki kuopat olivat löydöttömiä 
eikä niissä ollut muutakaan ihmistoimintaan viittaavaa. 

 

Koekuoppien koordinaatit ETRS-TM35FIN 

Nro Pohjoinen Itä 
409 6689987,87 374325,4 
410 6689992,61 374310 
411 6689996,55 374332,9 
412 6690045,38 374352,2 
413 6690037,96 374311,6 
414 6690054,92 374330,2 
415 6690055,96 374353,3 
416 6690096,73 374359,3 
418 6690160,62 374359,7 
419 6690196,51 374368 
421 6690290,77 374422,8 
423 6690224,51 374211,1 
424 6690057,69 374214,2 
425 6690096,34 374234,3 
426 6690087,66 374228,4 
427 6690101,46 374243 
428 6690078,19 374239,8 
429 6690037,57 374256,4 
430 6690060,45 374254,8 
431 6690072,28 374262,7 
432 6690062,81 374274,2 
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Akdg6328:1 Alueen itälaitaa, jyrkkä kivikkoinen rinne. Kaakosta. 

 

Akdg6328:3 Entisen pellon laitaa ojan ja kallion välissä. Kaakosta.  
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Akdg6328:4 Alueen koilliskulma, taustalla hevostallin rakennuksia. Etelälounaasta. 

 

Akdg6328:5 Alueen länsilaidan kuusikkorinnettä. Pohjoisesta.  
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Akdg6328:8 Koekuopitusta alueen eteläpäässä mäenkumpareiden välissä. Koillisesta. 

 

 

4. Tulokset 

Inventoinnissa ei löydetty kaava-alueelta mitään maan päälle erottuvia rakenteita eikä koekuopista havaittu 
mitään ihmistoimintaan viittaavaa. Pellon kohta on niin hienojakoista kivetöntä hietaa, että edes 
raivausröykkiötä sen reunoilla ei ollut. Pelto sinänsä on voinut olla käytössä ainakin 1700-luvulta alkaen, 
mutta karttojen perusteella asiaa ei pysty todentamaan. Tarkkuusinventoinnin perusteella Korpin 
asemakaava-alueella ei sijaitse muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita 
kulttuuriperintökohteita. 
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Valokuvaluettelo 

akdg6328:1 Alueen itälaitaa, jyrkkä kivikkoinen rinne. Kaakosta. 

akdg6328:2 Itäreunan metsää kallionjyrkänteen alla, peuranpolkuja. Etelästä. 

akdg6328:3 Entisen pellon laitaa ojan ja kallion välissä. Kaakosta. 

akdg6328:4 Alueen koilliskulma. Etelälounaasta. 

akdg6328:5 Alueen länsilaidan kuusikkorinnettä. Pohjoisesta. 

akdg6328:6 Koivikkoa entisessä pellossa, alueen pohjoispäässä. Lännestä. 

akdg6328:7 Alueen halki virtaava oja. Etelästä. 

akdg6328:8 Koekuopitusta alueen eteläpäässä mäenkumpareiden välissä. Koillisesta. 


