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Kansikuva: Tutkimusaluetta Espoontieltä, eli luoteisreunalta kuvattuna. 

Perustiedot 

Alue: Osa Espoon Pappilanpellon asemakaavan muutosalueesta. Tutkimusalueen kes-

kikohta sijaitsee noin 300 m Espoon tuomiokirkosta luoteeseen. 

Tarkoitus: Selvittää alueen muinaisjäännökset. – onko niitä ja jos on, niin selvittää niiden ra-

jaus ja säilyneisyys. 

Maastotyö: 6. – 7.12. 2020. 

Tilaaja: T2H Rakennus Oy 

Tekijät: Maastotyö: Janne Soisalo. Raportti: Janne Soisalo ja Juuso Koskinen 

Tulos: Alueelta ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä. Inventoinnissa ei havaittu merk-

kejä kiinteistä muinaisjäännöksistä tai muista suojeltavaksi katsottavista arkeologi-

sista jäännöksistä. 

 

 
Tutkimusalue vihreän ympyrän sisällä. 

 
Muita tietoja:  Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN ja N2000 järjestelmissä. Kartat ovat Maanmitta-

uslaitoksen maastotietokannasta 12/2020, ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on 
tarkastettu 12/2020. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole 
mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat ovat digitaalisia, ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n 
serverillä. Kuvaaja: J. Soisalo. 
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Yleiskartat 

 
Tutkimusalue vihreällä.  

 
Tutkimusalue vihreällä. Muinaisjäännösalueet punaisella. Varikkoalueen kasat ja aumat näkyvät 

taustakartan ilmalaserkeilausmallissa kohoumina, alueen koillispuoliskolla. 

Inventointi 

Espoon Pappilanpeltoon laaditaan asemakaavamuutosta. T2H Rakennus Oy tilasi kaavoitetta-

van alueen arkeologisen tarkkuusinventoinnin Mikroliitti Oy:ltä. Maastotyön teki Janne Soisalo, 

tutkimuksen kannalta hyvissä olosuhteissa 6.–7.12. 2020. Työ tehtiin Espoon kaupunginmuseon 

tilaajalle sähköpostitse antaman ohjeistuksen mukaisesti arkeologisena tarkkuusinventointina. 
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Tutkimusalue sijaitsee Espoon Muuralassa. Luoteessa sitä rajaa Espoontie ja kaakossa Espoon 

tuomiokirkon hautuumaa. Koillisessa raja kulkee Espoonjokeen laskevan puron tuntumassa ja 

lounaassa Pappilankujan kohdalla. Aivan läntisin osa Espoontien varressa ylettyy Pappilankujan 

länsipuolelle. 

 

Alueelta ei tunneta entuudestaan arkeologisia jäännöksiä, eikä sen kohdalla ole tiettävästi tehty 

aikaisemmin tarkempia arkeologisia tutkimuksia. Alueen eteläisimmän kohdan kaakkoispuolelta 

alkaa muinaisjäännösalue Prästgård - Pappila (mj.rek. 1000001881), ja noin 70 metriä kaakkoon 

alueen etelärajalta sijaitsee toinen muinaisjäännösalue Espoon tuomiokirkko (1000014817). Ne 

ovat historiallisen ajan muinaisjäännöksiä, joiden varhaisimmat vaiheet ovat keskiaikaisia. Muu-

taman sata metriä alueen länsipuolella on sijainnut Morbyn varhaismetallikautinen asuinpaikka. 

 

Tutkimusalue sijaitsee noin 12 -25 m mpy korkeusvälillä, pääosin alle 20 m tasolla. Muinaisen 

Itämeren ranta on sijainnut alueella noin 3700 - 1700 eKr aikavälillä, eli kivikauden loppupuolen 

ajan. Siten olisi periaatteessa mahdollista, että alueen korkeustason puolesta siellä voisi sijaita 

kivikautisia asuinpaikkoja. Alueen savinen maaperä ja tasainen topografia ei ole kuitenkaan kivi-

kautisille asuinpaikoille otollinen. Rannan vetäydyttyä alueelta, lähin vesistö on ollut sen itäpuo-

lella oleva puro ja Espoonjoki, joka sijaitsee lähimmillään 240 m etelään alueesta. Periaatteessa 

alueella voisi sijaita erilaisia historiallisen ajan sekä rantaan sitoutumattomia pronssi-

rautakautisia muinaisjäännöksiä. Mutta kuten kivikaudenkin kohdalla, alueen maaperä ja topo-

grafia ei ole niille kovin suotuisa – joskaan ei mahdotonkaan. 

 

Alueen maankäytön historiaa tarkasteltiin vanhoilta kartoilta, jotka ovat laadittu 1698 - 1961. Täl-

lä aikavälillä tutkimusalue on ollut peltona ja laitumena, ja sillä on sijainnut yksittäisiä ulkoraken-

nuksia eri paikoissa eri aikoina. 1698 kartalla suurin osa aluetta on ollut peltona, osa niittynä. 

1840-luvulla laaditulla ja myöhemmin täydennetyllä pitäjänkartalla sekä vuoden 1870 mittauk-

seen perustuvalla senaatin kartalla alue on peltoa ja laidunta/niittyä. Senaatin kartalla eteläisin 

kärki näyttää ulottuvan pappilan puutarhan puolelle. Vuoden 1910 tiluskartalla ja v. 1932/1945 

topografisella kartalla koko alue on peltoa, ja sen luoteisreunalla sekä eteläisimmässä kärjessä 

on ulkorakennuksia. Vuoden 1961 peruskartalla koko alue on peltoa kahta rakennuksenkohtaa 

ja yhtä niittysaareketta lukuun ottamatta. Vanhojen karttojen perusteella voidaan siis todeta, että 

tutkimusalueen vanha ja myös nykyaikainen maanmuokkaus on ollut laaja-alaista ja intensiivistä. 

 

Pinnanmuodoiltaan inventoitu alue on hyvin tasaista ja ainoastaan aivan sen läntisimmässä 

päässä on itään viettävää rinnettä. Alue on kokonaisuudessaan vanhaa peltomaata, mutta maa-

taloustoiminta on päättynyt siellä jo vuosikymmeniä sitten. Tältä ajalta ovat myös peräisin muu-

tamat peltojen kuivatusta varten kaivetut ojat. Nykyisin alueen itäosa on varikkokäytössä ja siellä 

säilytetään viereisen hautausmaan toimintaan liittyvää kalustoa sekä maamassoja ja puutarha-

jätteitä. Varikkoalueen maa on aikanaan tasattu ja sen päälle on levitetty soraa. Nyt aluetta hal-

kovat huoltotiet, joiden vierelle säilytettävät puutarhajätteet sekä maamassat on kasattu pitkiksi 

aumoiksi. Alueen reunamilla ja aumojen välissä kasvaa korkeaa heinikkoa ja mm. ohdakkeita.  

 

Maastotöiden aikana maa oli lumeton ja kaikki kasvillisuus oli lakastunutta, joten olosuhteet ym-

päristön havainnointiin olivat erinomaiset. Koko inventoitava alue tarkastettiin maastossa silmä-

määräisesti. Satunnaisia koekuoppia kaivettiin sellaisiin paikkoihin, joissa maa ei ollut täysin 

muokattua, ja arkeologisten jäännösten esiintyminen olisi vielä mahdollista. 

 

Silmämääräisessä tarkastelussa koko alue voitiin todeta vanhaksi pelloksi ja lisäksi osin vielä 

myöhemmin koneellisesti tasoitetuksi, eikä siltä löytynyt muinaisjäännösten kannalta potentiaali-

sia maastonkohtia. Inventoidun alueen keskiosassa on asuinkäytössä oleva omakotitalo, jonka 

pihapiiri on osittain korkean kuusiaidan ja istutetun kuusimetsän rajaama. Talon piha on laaja ja 

se on lähinnä nurmikkoaluetta ja niittyä. Lähempänä taloa on myös leikki- ja oleskelualueita sekä 
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kasvimaa. Pihan ja Espoontien sekä Pappilakujan väliset alueet kasvavat nuorta sekametsää, 

joka koostuu lähinnä lehtipuista ja kuusista. 

 

Pappilankujan ja hautausmaan väliin jäävä alue on vanhaa peltoa, joka on nykyisin avoimelta 

osaltaan tasoitettu ja peitetty soralla. Avoimen alueen ja talon pihan sekä Pappilankujan väliset 

osat kasvavat tiheää ja nuorta lehtimetsää.  Aivan inventointialueen länsipäässä on pieni ja 

avoin niitty, joka on osin alavaa, mutta nousee kohti inventointialueen länsirajaa. Niityn reunoilla 

kasvaa lehtipuita.  

 

Aluetta tutkittiin syvemmältä tekemällä lapiolla koekuoppia ja pistoja sinne tänne, mahdollisten 

ennalta arvaamattomien ja maan pinnalle näkymättömien muinaisjäännösten löytämiseksi. In-

ventoitavalla alueella olevan talon pihapiiriin ei tehty koekuoppia, vaan siellä tehtiin vain silmä-

määräistä tarkastelua. 

 

Maaperä lähes koko alueella on hyvin savista ja ainoastaan alueen länsipään rinteellä maa oli 

hiekkaisempaa. Myös koekuopista voitiin havaita alueen olevan vanhaa peltomaata, sillä niissä 

kaikissa oli havaittavissa peltoviljelyn jäljiltä noin 30 sentin paksuinen savinen kyntökerros, jonka 

alla oli hyvin tiivis ja koskematon savi.  

Yhteenveto  

Alueelta ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä eikä muita arkeologisia jäännöksiä. Alueen 

maankäytön historian selvitettiin ja todettiin, että lähes koko alue on ainakin jo 1600 luvulta lähti-

en viljeltyä vanhaa peltoa. Alue tutkittiin kattavasti silmänvaraisesti ja alueelle tehtiin satunnai-

sesti lukuisia koekuoppia. Maan päällisiä (vanhoja) rakenteiden jäännöksiä ei alueella ole. Koe-

kuopissa ei havaittu mitään vanhaan ihmistoimintaan viittaavaa muuta kuin pellon kyntökerrosta.  

 

Tutkimusalueelta ei ole muinaisjäännöksiä eikä muita, suojeltavaksi katsottavia arkeologisia 

jäännöksiä. 

 

 

18.12.2020 

 

Janne Soisalo ja Juuso Koskinen, 

 Mikroliitti Oy. 

 

Lähteet  

Bortherus S, 1698: Carta uppå Morby och Prestgården Belegit i Raseborg Westra Dehl. 

Laukkonen J, 1902 (mittaus) / 1910. Karta öfver hemmanens no 1-4 i Morby by och Söderskog 
enstaka hemmans alla ägor samt kyrkoherdsboställets inom Morby belägna he-
mägor i Esbo socken, Lojo härad och Nylands län. Maanmittauslaitos. 

Peruskartta, 2032 12. 1961. Maanmittauslaitos. 

Pitäjänkartta, 2032 09 - 12. 1840-luku, päällepiirroksia 1890 - 1910 luvuilla. Maanmittauslaitos. 

Senaatinkartasto VII, lehti 28, v. 1870 mittaus. Maanmittauslaitos. 

Topografinen kartta, 2032 12, v. 1945, mittaus 1932. Maanmittauslaitos. 



6 

 

Vanhat kartat 

 
 

 
 

 

Tutkimusalue pitäjänkartalla, joka 

on laadittu 1840-luvulla ja myö-

hemmin täydennetty. Kohdalla on 

peltoa ja niittyä ja/tai laidunta. 

 

Tutkimusalue 1870 vuoden mittauk-

seen perustuvalla senaatin kartalla 

Kohdalla on peltoa ja/tai niittyä. 

Alueen eteläisin kärki näyttää ulot-

tuvan pappilan puutarhan puolelle.  

 

Ote v. 1698 Morbyn ja Pappilan 

maakirjakartasta.  Tutkimusalu-

een sijainti on osoitettu karkeasti 

sinisellä suorakaiteella. Alue on 

suurimmaksi osaksi peltona. 
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Vuoden 1932/1945 topografisella 

kartalla tutkimusalueen kohdalle on 

merkitty peltoa, ja nykyisin Pappi-

lankujana tunnettu tie. Alueen poh-

joisosassa on ulkorakennus, mitä ei 

aiemmissa kartoissa. 

 

Tutkimusalue vuoden 1961 perus-

kartalla. Alueella on tie ja peltoa 

samoin, kuin edellisessä kartassa, 

mutta luoteisreunan ulkorakennus 

on poistunut ja siitä hieman lounaa-

seen päin on piirretty toinen raken-

nus. Alueen keskellä on niittysaare-

ke. 

Ote v. 1910 tiluskartasta. Tutkimus-

alue on peltona, kaakkoisreunalla 

ulkorakennus. 
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Kuvia 

   
Vasemmalla: Niittyä alueen länsiosassa. Kuva Espoontieltä länteen.  

Oikealla: Niittyä talon tontilla. Kuva länteen. 

   
Vasemmalla: Istutettua kuusikkoa talon tontilla. 

Oikealla: Varikkoaluetta koilliseen kuvattuna. 

 

   
Vasemmalla: Varikolle johtava tie.  

Oikealla: Koekuoppa metsittyneellä pellolla. 


