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Kansikuva: Tontin itäosaa.  

Perustiedot 

Alue: Espoon Kurttila, kiinteistön Kurtinrinne (49–45–103–5) tontti, joka on kauttaaltaan 

osa kiinteää muinaisjäännöstä Kurtbacka/Kurtby (Kurttila) Malm (1000001854). 

Tarkoitus: Selvittää onko kiinteistöllä säilynyt ehjää muinaisjäännöstä: kulttuurikerrosta tai 

rakenteita. 

Työaika: 8. ja 12.11.2021 

Tilaaja: Saagatalot Oy 

Tutkimuslupa: 20.10.2021  MV/231/05.04.01.02/2021 
Tekijät: Mikroliitti Oy. Maastotyö: Janne Soisalo. Raportti: Taika-Tuuli Kaivo. 

Tulokset Tontin etelä-, itä- ja pohjoisosat ovat voimakkaasti muokattuja ja osittain täyttö-

maalla tasattuja, eikä näiltä alueilta saatu mitään havaintoja kiinteistä muinaisjään-

nöksistä. Yhdestä koekuopasta tontilla sijaitsevan talon ja Kurtinrinteen välisellä 

alueella (1), löydettiin palokerros ja siitä kahteen osaan hajonnut liitupiippu. Lähei-

sistä koekuopista ei löytynyt palokerrosta tai löytöjä, mutta niissäkin oli moreenin 

pinnalla joitakin yksittäisiä hiilenkappaleita. Palokerros vaikuttaa varsin pienialaisel-

ta ja voi olla peräisin palaneesta rakennuksesta tai jätteiden poltosta. Liitupiippua 

lukuun ottamatta palokerros oli löydötön eikä sen ympäristössä näkynyt merkkejä 

kiinteästä muinaisjäännöksestä. 

 
Selityksiä:  Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Kartat ovat Maanmittauslaitoksen 

maastotietokannasta 10/2021, ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on tarkastettu 10/2021. 
Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta.  
Valokuvat ovat digitaalisia ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n palvelimella. 

Kartat 

 
Tutkimusalueen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 
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Tutkimusalue on rajattuna vihreällä / violetilla. Ylemmällä kartalla on sinisellä historiallisen ajan kylätontin 
muinaisjäännös rajaus sinisellä. Sen reuna mukailee täysin inventoidun alueen lounais- ja luoteiskulmia. 
Alemmissa kartoissa on merkittynä sinisellä neliöllä löydöllinen koekuoppa, josta tuli palokerros sekä sa-
man liitupiipun varsi- ja pesäpala. Tie maastokartassa sekä vastaava tie ilmakuvassa, joka sivuaa inven-

toidun kiinteistön länsireunaa, on Kurtinrinne. 
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Inventoitu alue sijoittuu vasemmalla vuosina 1758–1763 laaditulle kartalle vihreän neliön sisään ja oikealla 

se on vuosina 1827–1836 laaditulle kartalle, paikannus arviolta n. 10 m tarkkuudella. Tutkimusalue sijoit-

tuu siis vanhalle talotontille. 
 

    

Vasemmalla ote vuoden 1885 pitäjänkartasta. Siitä seuraavana ote vuoden 1939, 1961 ja 1975 peruskar-

toista. Kiinteistöllä ja sen ympäristössä on karttamerkintöjen mukaan ollut jatkuvasti intensiivistä asutusta. 

Inventointi 

Saagatalot Oy:lla on vireillä uudisrakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos Espoon 

Kurttilassa, kiinteistön Kurtinrinne 4 (49–45–103–5) tontilla, joka on kauttaaltaan osa kiinteää 

muinaisjäännöstä Kurtbacka/Kurtby Malm (hist. ajan tonttimaa, mj.rek. 1000001854). Saagatalot 

Oy tilasi Espoon kaupungin asemakaavayksikön ohjeistuksen perusteella alueen arkeologisen 

tarkkuusinventoinnin Mikroliitti Oy:ltä.Janne Soisalo teki inventoinnin maastotyön 8. ja 

12.11.2021, työn kannalta hyvissä olosuhteissa. 

 

Tontti sijaitsee pientaloalueella Länsi-Espoossa Kurttilassa, joka kuuluu Suur-Kauklahden alu-

eeseen. Kiinteistöllä on purkukuntoinen omakotitalo, jonka eteläpuolella on tehty hiljattain maan-

siirtotöitä ja siihen on rakennettu tontin rajan tuntumassa kulkeva pihatie. Talon kaakkoiskulmal-

le on myös läjitetty maakasoja. Muuten tontti on nykyisin villiintynyttä puutarhaa. Maaperältään 

tutkimusalue on kivistä moreenia. 
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Tontti kuuluu kokonaisuudessaan historiallisen kylätontin Kurtbacka/Kurtby (Kurttila) Malm 

(mj.rek. 1000001854) muinaisjäännöksen rajauksen sisään. Muinaisjäännöksellä on inventoitu 

vuosina 2000 (Nurminen) sekä 2005 (Hakanpää) ja sitä on kaivettu arkeologisesti vuonna 2018 

(Nyman). Muinaisjäännösrekisterissä kylätonttia kuvaillaan näin: 

 

”Kurtbackan kylässä oli vuoden 1540 maakirjan mukaan kolme taloa, joiden nimet olivat Kurtas, Smeds ja 

Malm. Kurtas ja Smeds sijaitsivat kylämäellä toistensa vieressä nykyisten Noiron ja Hedengrenin tehdas-

rakennusten välissä. Malmin talo on sijainnut hiemaan etäämmällä nykyisellä omakotitaloalueella Kurtti-

lantien varressa, sen itäpuolella. Paikalla on nykyisin pihamaata ja puutarhaa. On mahdollista, että koh-

teella on säilynyt keskiaikaisia asutuskerrostumia. 

 

Elokuussa 2018 tehdyn koekaivauksen perusteella muinaisjäännösalueen länsiosassa on paksuja 1900-

luvulle ajoittuvia pintamaakerroksia, joista löytyi 1900-luvulle ajoittuvien löytöjen ohella rajallinen määrä 

jonkin verran vanhempia historiallisen ajan löytöjä. Rakenteita ei koekaivauksessa löytynyt, mutta luontai-

seen hiekkamaahan ulottuvia kaivantoja tutkittiin kolme kappaletta. Näistä vain yksi osoittautui selvästi 

1900-lukua vanhemmaksi. Historiallisen ajan löytöjen lisäksi koekuopista saatiin pieni määrä kivikautisia 

löytöjä, joiden perusteella lähialueella saattaa sijaita aiemmin tuntematon kivikautinen asuinpaikka. Mui-

naisjäännöksen rajausta on muutettu vuoden 2018 havaintojen perusteella.” (Museovirasto, 2021) 

 

Inventoitu alue kuuluu Kurttilan kylän maihin. Alueen vanhoja karttoja käytiin läpi, joista vanhin 

tarkasteltu kartta oli laadittu vuosina 1758–1763. Kaikilla tarkastetuilla kartoilla on inventoidulle 

alueelle merkitty rakennus. Lisäksi tontin lähiympäristöä on muokattu peruskarttojen perusteella 

voimakkaasti rakentamalla 1900-luvulla. Alue on siis ollut ainakin 1700 luvulta lähtien ja ilmei-

sesti yhtäjaksoisesti intensiivisessä asumiskäytössä – asuinrakennus ja pihamaata. 

Maastotyö 

Inventointi aloitettiin havainnoimalla kiinteistön aluetta silmämääräisesti. Tällöin todettiin uuden 

pihatien rakentamisen todennäköisesti tuhonneen sen alle jääneet mahdolliset muinaisjäännök-

set. Myös talon ympäristö ja tontin itä- ja pohjoisosat vaikuttivat olevan osittain maan muokkauk-

sessa tasattuja ja täytettyjä. Silmämääräisessä tarkastuksessa ei havaittu maanpinnalle näkyviä 

merkkejä mahdollisista muinaisjäännöksistä, mutta sen perusteella voitiin todeta kiinteistöllä 

sijaitsevan omakotitalon ja Kurtinrinteen välisen alueen vaikuttavan parhaiten säilyneeltä tontin 

osalta. 

 

Tontille tehtiin runsaasti koekuoppia mahdollisten maan alla säilyneiden muinaisjäännösten löy-

tämiseksi. Kuopat tehtiin lapiolla, ja ne olivat halkaisijaltaan noin 0,5 metriä. Kuopat kaivettiin 

alueen luontaiseen pohjamaahan eli kiviseen moreeniin saakka. Kuopista tehtyjen havaintojen 

perusteella todettiin, että tontin etelä-, itä- ja pohjoisosat ovat voimakkaasti muokattuja ja osittain 

täyttömaalla tasattuja. Paikoin täyttöä oli jopa metrin verran. Näiltä alueilta ei saatu mitään ha-

vaintoja kiinteistä muinaisjäännöksistä ja kaikki koekuoppien löydöt olivat viime vuosikymmenil-

tä. 

 

Sen sijaan tontilla sijaitsevan talon ja Kurtinrinteen välisellä alueella maaperä vaikutti olevan 

paremmin säilynyttä koekuoppien perusteella. Täällä noin 30 cm syvyydessä olevaa kivistä mo-

reenia peitti multa. Alueelle tehtiin tiheästi koekuoppia ja näistä yhdestä (koekuoppa 1) oli kos-

kemattoman moreenin päällä hiilestä ja tuhkansekaisesta maasta koostuva, 10 cm paksu palo-

kerros. Palokerroksesta löydettiin kahteen osaan hajonnut liitupiippu. Liitupiippua lukuun otta-

matta palokerros oli löydötön eikä sen ympäristössä näkynyt mitään merkkejä talon kivijalasta tai 

muusta kiinteästä muinaisjäännöksestä, joten liitupiippu voi olla vain palokerrokseen joutunut 

irtolöytö. 
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Löydöllisen koekuopan lähistölle tehdyistä muista koekuopista ei löytynyt palokerrosta, mutta 

niissäkin oli moreenin pinnalla joitakin yksittäisiä hiilenkappaleita. Muista koekuopista ei löytynyt 

löytöjä tai merkkejä kulttuurikerroksista, mullasta löytyi lähinnä modernia roskaa. Näiden havain-

tojen perusteella vaikuttaa siltä, että palokerros on varsin pienialainen ja voisi olla peräisin pala-

neesta pienestä rakennuksesta tai jätteiden poltosta paikalla. Koko multakerrosta ei ollut järke-

vää poistaa palokerroksen laajuuden selvittämiseksi, sillä koekuopilla voitiin rajata sen laajuutta 

riittävästi. 

Tulos 

Tontti on intensiivisesti asuttu satoja vuosia. Tontin rakentamaton pihamaa on osaksi sekoitettua 

ja multaa eikä siitä tai sen alapuolelta erotu mitään vanhaa kulttuurikerrosta tai rakennetta. Yh-

dessä kohdassa havaittiin ilmeisesti suppea alainen n. 10 cm paksu palokerros (hiili-nokimaa-

kerros) josta löytyi kaksi liitupiipun palaa, mutta ei muuta. Kyseisen kerroksen alkuperä ja ajoitus 

jäivät epäselväksi. Todennäköisesti ajoitus on 1600–1800-lukua liitupiipun tyypillisen valmistus- 

ja käyttöajan perusteella. 

 

 

24.11.2021 

 

Janne Soisalo, Taika-Tuuli Kaivo 

 

Mikroliitti Oy 

Löydöllinen koekuoppa 

Sijainti: N 6674065  E 367034 

Mitat: 1 x 0,6 m, syvyys 0,5 m  

Kerrokset: Multa 30 cm, palokerros 10 cm, alimpana kivinen pohjamoreeni 

Havainnot:  Multa oli pintaosiltaan sekoittunutta ja siinä oli moderneja löytöjä, kuten ikkunalasia 

ja muovia. Multakerroksen alaosassa oli tumma ja hiilipitoinen, n. 10 cm paksu pa-

lokerros, josta tavattiin liitupiippu. Multakerroksen alimmat osat sekä palokerros 

vaikuttivat sekoittumattomilta. 

Löydöt: Liitupiipun pesä ja varren katkelma. Osat ovat peräisin samasta piipusta. 

 

   
Vasemmalla kuopan sijainti tontilla. Oikealla näkyvissä kuopassa tavattu ehjän oloinen palokerros, josta 

löytyi mittanauhan vieressä näkyvät liitupiipun varsi- ja pesäkappaleet.  
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Kuvia 

  
 

  
Inventoitua tonttia. Ylärivissä vasemmalla eteläpäätyä ja oikealla pohjoispäätyä. Alarivissä vasemmalla 

itä- ja oikealla länsipäätyä. Kuvissa näkyy kiinteistöllä sijainnut purettava omakotitalo, maakasoja, pihatie 

sekä villiintynyt puutarha, jossa koekuoppa 1 sijaitsi. 


