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Tiivistelmä 

Arkeologiset kenttäpalvelut inventoi Espoon Hepokorven alueella tammikuussa 2020. Alueella oli Espoon 

pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) yleiskaavatasoisessa arkeologisessa esiselvityksessä todettu 

arkeologista potentiaalia ja Espoon kaupunginmuseo edellytti asemakaavaan liittyvällä selvitysalueella 

inventointia. Inventointialue koostui pelto-, suo- ja metsäalueesta. Osa peltoalueesta oli kynnetty ja pellolla 

oli mahdollista tehdä pintapoimintaa. Muulle arkeologisesti potentiaaliselle alueelle tehtiin koepistoja 

lapiolla. Lisäksi havainnoitiin metsä- ja kallioalueita. Peltoalueilta havaittiin melko nuoria historiallisen ajan 

löytöjä ja lisäksi kaksi mahdollisesti esihistoriallisesta asuinpaikasta kertovaa kvartsi-iskosta. Alueelta 

havaittiin myös todennäköisesti 1800-luvulle ajoittuvan kärrytien pohjaa. 
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1. Johdanto 

Espoon Hepokorven alueelle on suunniteltu uutta asemakaavaa Fortumin datakeskuksen vuoksi. Uuden 

asemakaavan selvitysalue on kooltaan noin 42 hehtaaria. Hankkeesta ei ole annettu virallista lausuntoa, 

mutta Espoon kaupunginmuseo on ohjeistanut inventointitarpeesta työn tilaajaa sähköpostitse. Espoon 

kaupunginmuseo piti aluetta potentiaalisena pyyntikulttuurin asuinpaikaksi ja edellytti alueella inventointia, 

joka sisältäisi koekuopitusta ja pintapoimintaa. Tämän jälkeen Espoon kaupunginmuseo voi ottaa kantaa 

kaavan vaikutuksesta arkeologiseen kulttuuriperintöön. Fortum tilasi suunnittelualueen inventoinnin 

Museoviraston Arkeologisilta kenttäpalveluilta. 

Inventoinnin maastotyöt tekivät tutkija Tuija Väisänen ja apulaistutkija Heli Lehto 17. ja 22.1.2020. Säätila oli 

vuodenaikaan nähden inventoinnille otollinen ja maa oli sula ja lumeton. Jälkityöt on tehty Arkeologisten 

kenttäpalveluiden toimipisteessä Helsingissä. Jälkityövaiheessa Tuija Väisänen on laatinut alueen 

havainnoista kartan, luetteloinut valokuvat ja laatinut tämän raportin. Valokuvat on luetteloitu Museum Plus 

RIA:an ja löydöt Kansallismuseon kokoelmiin päänumerolla KM42498. 

2. Inventointialue ja sen historiaa 

Inventointialue sijoittuu Espoon keskiosaan, Bodominjärven ja Kehä III väliselle alueelle. Alue jää 

Hepokorventien, Puotismäentien, Kehä III ja Oittaan ulkoilualueen väliin. Alueen koillisin osa oli ainakin 

osittain vastikään hakattua metsää, jossa oli muokattu myös maata metsätöiden yhteydessä. Alueella oli 

runsaasti hakkuujätettä. Vain aivan Hepokorventien puoleinen reuna alueesta oli lähes luonnontilaista ja 

kulkukelpoista. Alueen koillisosan poikki kulkee Hepokuja, joka lienee jo 1700-luvulla käytössä ollutta 

tielinjaa. Hepokujan ja Puotismäentien välissä Hepokorven ojitettua suoaluetta ympäröi peltoalue. 

Inventointialueen lounaisosa oli kauttaaltaan metsää. Tutkimusalueen lounaisosassa oli heti 

inventointialueen länsipuolella sijaitsevasta lammesta laskeva puro. Alueella oli myös useita avokallioita. 

Lounas-koillinen suunnassa alueen halki kulkee myös voimalinja. Alueen maaperä on peltoalueella savea, 

suoalueella turvetta ja ympäröivällä metsäalueella pääasiassa savipintaista hiekkamoreenia sekä kalliota.1 

AKDG6067:6. Kakkoista peltoa. 

Kuvattu luoteesta. Kuvaaja Tuija 

Väisänen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Espoon tiestön historiaa 2017 
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Maankohoaminen on vaikuttanut alueen topografiaan. Noin 7000-6000 eaa. Litorinameren pinnan korkeus 

on ollut noin 35-36 m mpy. Inventointialueen korkeudet ovat peltoalueella ja metsässä aivan peltoalueen 

vieressä noin 35-40 m mpy. Peltoalueen ulkopuolella maasto kohosi selkeästi varsin nopeasti. Koko 

inventointialueen korkeudet vaihtelivat noin 34-58 m mpy.2 

Inventointialueelta ei entuudestaan tunnettu muinaisjäännöksiä. Alueen pohjoispuolelta on irtolöytönä 

pohjalainen tasataltta (Hanabäck 49040044) ja alueen lounaispuolelta irtolöytönä piikirves/nuolenkärki (Jorf 

1000005793).  Molemmat on kirjattu Matti Huurteen inventoinnin yhteydessä, mutta ne ovat löytyneet 

aiemmin, eikä tarkka sijaintipaikka ole tiedossa. Inventointialue kuului Teemu Mökkösen ja Vesa Laulumaan 

laatimaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) yleiskaavatasoiseen arkeologiseen 

esiselvitykseen. Esiselvityksessä alueelle oli määritelty arkeologisesti potentiaaliset alueet.3 

AKDG6067:2. Yleiskuva alueen 

kaakkoisosasta. Kuvattu koillisesta. 

Kuvaaja Tuija Väisänen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiallisen ajan kartta-aineistossa ei inventointialueelle ole merkitty asutusta. Ensimmäiset 

asuinrakennukset ilmaantuvat alueelle vasta vuoden 1930 topografisessa kartassa. Inventointialue on suota, 

metsää kalliota ja peltoaluetta. Alueen halki kulkee kaksi vanhaa tielinjaa. Näistä vanhempi on merkitty jo 

vuoden 1750 kartalle ja se noudattaa Hepokujan ja Paciuksentien linjausta. Nuorempi tielinjaus on polku tai 

kärrytie ja se on merkitty senaatin karttaan. Kartta-aineiston perusteella alueella on kulkenut myös vanhoja 

rajalinjoja.4 

AKDG6067:3. Hepokuja. Jo 1700-luvulla käytössä ollutta 

tielinjaa alueen koillisosassa. Kuvattu luoteesta. Kuvaaja Tuija 

Väisänen. 

 
2 Mökkönen & Laulumaa 2018: 4, 18 
3 Huurre 1962:125,133; Mökkönen & Laulumaa 2018 
4Fredrik Fonseen 1750, Senaatin kartta Espoo VII 28, Topografinen kartta (2041 10) 1930. 
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Alue vanhoilla kartoilla. Vasemmalla ote Carl Hagströmin kartasta vuodelta 1774-76 ja oikealla ote Johan Bonejn kartasta vuodelta 

1765. Molempiin karttoihin on merkitty Hästkärr-suo 

Inventointialue vanhoilla kartoilla. Vasemmalla ote Fredrik Fonseenin pitäjänkartasta vuodelta 1750. Oikealla ote Senaatin kartasta 

vuodelta 1886.  

Inventointialue vuoden 1958 peruskartalla (2041 10). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inventoinnin kulku  

3.1. Valmistelut 

Inventoinnin valmistelussa hyödynnettiin Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan arkeologista esiselvitystä 

ja siinä tehtyjä potentiaalisten arkeologisten alueiden selvitystä. Lisäksi käytettiin Maanmittauslaitoksen 

tarjoamaa LiDAR-korkeusmallia, josta ennen maastoon lähtemistä etsittiin ilmiöitä, jotka vaikuttaisivat 



4 
 

ihmisen tekemiltä. Lisäksi käytiin läpi alueeseen liittyvää historiallista karttamateriaalia, josta tarkasteltiin 

alueen vanhoja teitä, asutusta, mahdollisia rajamerkkejä ja mahdollisia autioituneita talonpaikkoja. Kartta-

aineiston perusteella alueelta oli mahdollista havaita rajamerkkejä sekä vanhoja tielinjoja. 

3.2. Maastotyöt ja havainnot 

3.2.1 Pintapoiminta 

Maastotyöt toteutettiin pääasiassa 17.1. Inventointia tehtiin pintapoimimalla, koepistoilla sekä 

havainnoimalla maastoa. Työ aloitettiin tekemällä pintapoimintaa kynnetyillä peltoalueilla Hepokorven 

suoalueen pohjois- ja itäpuolella. Alue jaettiin niin, että Heli Lehto pintapoimi itäisen alueen ja Tuija Väisänen 

pohjoisen peltoalueen. Kaikki selkeästi modernia roskaa vanhemmat löydöt kerättiin talteen. Pellolla 

havaittiin pääasiassa 1900-luvulle ajoittuvaa historiallisen ajan esineistöä, kuten posliiniastioiden paloja. 

Muutamat esineiden paloista, kuten siirtokuvallinen piiposliiniastian pala ja lasitettu punasavikeramiikan 

pala ovat todennäköisesti hieman tätä vanhempia. Peltoalueella ei kuitenkaan ollut varsinaisia viitteitä 

historiallisen ajan asuinpaikasta. Pellolle oli kauttaaltaan levitetty simpukankuoria, jotka olivat suurimmaksi 

osaksi murentuneet. Pellon pohjoisosassa oli maahan sekoitettu myös soraa ja tällä alueella havaittiin pieniä 

ja pyöreitä kvartsin paloja, jotka selvästi olivat päätyneet alueelle soran mukana. Pintapoimitun alueen 

itäosasta löydettiin kuitenkin kaksi kvartsin palaa, joista toinen saattaisi olla iskos ja toinen mahdollisesti 

ytimen pala. Iskos havaittiin noin 15 metrin päässä rakennuksesta lounaaseen noin 35 m mpy korkeudelta. 

Toinen talteen otettu kvartsi löytyi myös samalta alueelta. Pellon itäosassa ei havaittu pellolle levitettyä 

soraa, mutta on kuitenkin mahdollista, että havaitut kvartsit olisivat peräisin tuodusta sepelistä. Nämä 

otettiin kuitenkin talteen ja luetteloitiin Kansallismuseon kokoelmiin numerolla KM42498: 1-2. Muut löydöt 

valokuvattiin ja poistettiin kuvaamisen jälkeen.  

 

 

 

Vasen yläkuva: AKDG6067:1. Yleiskuva peltoalueesta, kuvattu pohjoisesta. Kuvaaja Tuija Väisänen. 
Oikea yläkuva: AKDG6067:22. Löytöjä pintapoiminnasta: pullolasia, ikkunalasia, seltteripullon pala, posliinia, piiposliinia, 
punasaviastian pala ja kvartsia. Kuvattu ja poistettu luetteloimatta.  
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3.2.2 Koepistot 

Kesantopellot käveltiin läpi ja niihin tehtiin koepistoja tiiviimmän kasvillisuuden alueelle. Tuija Väisänen 

koekuopitti peltoaluetta ja Heli Lehto teki suurimman osan metsäalueen koepistoista. Koepistojen paikat 

mitattiin ETRS-TM35FIN koordinaatistoon, N2000 korkeusjärjestelmässä Garmin Montana GPS-laitteella, 

jonka mittaustarkkuus on ±5 m. Peltoalueelle tehtiin 20 koepistoa ja peltoa ympäröivään metsään 27 

koepistoa. Maastotöiden alussa huomattiin heti, että alueen luoteisin osa oli metsätöissä lähes kokonaan 

tuhoutunut ja osin mahdotonta kulkea. Tätä aluetta ei tarkastettu kauttaaltaan. Tämän alueen tien 

puoleiseen reunaan tehtiin kuitenkin 5 koepistoa. Koepistoissa havaittiin peltoalueella peltosavea noin 40 cm 

paksuudelta ja sen alla tiivis savisiltti. Metsäalueella havaittiin pintaturpeen alla ruskea moreenihiekka sekä 

alueen pohjoisosassa että länsi- ja lounaisosassa. Alueen eteläosassa lähellä Kehä III pintaturpeen alla oli 

vaalea hieno hiekka. Yhdessä peltoalueen länsiosaan polun läheisyyteen tehdyssä koepistossa havaittiin 

muutama hiilen muru. Yhdessäkään koepistossa ei havaittu kulttuurikerroksia.  

Vasen yläkuva: AKDG6067:4. Alueen pohjoisin osa, alueelta kaadettu metsää ja maastoa muokattu. Kuvattu etelästä. Kuvaaja Tuija 
Väisänen. 
Oikea yläkuva: AKDG6067:5. Alueen pohjoisin osa, alueelta kaadettu metsää ja maastoa muokattu. Kuvattu pohjoisesta. Kuvaaja 
Tuija Väisänen. 

Vasen yläkuva: AKDG6067:8 Yleiskuvaa peltoalueen länsiosasta. Kuvattu luoteesta. Kuvaaja Tuija Väisänen. 
Oikea yläkuva: AKDG6067:13. Harjanne peltoalueen länsipuolen metsässä, idässä kosteikkoalue. Kuvattu etelästä. Kuvaaja Tuija 
Väisänen. 

3.2.3 Maastohavainnot 

Korkeammalle metsämaastoon ei tehty koepistoja, mutta alueella kairattiin soveltuvissa kohdissa 

halkaisijaltaan 1 cm kairalla. Metsäalue käveltiin läpi niin, että kallioalueisiin ja alueen viereen merkityn 

lammen ympäristöön kiinnitettiin erityistä huomiota. Myös Hepokorven suota käveltiin läpi, mutta 

suoalueella ojitus hankaloitti liikkumista. Koska päivänvaloa oli rajallisesti, täydennettiin inventointia vielä 

22.1. pieneltä osin.  

Peltoalueen länsireunasta lähti kohti ulkoilualuetta polku, joka vaikutti hieman vanhalta tielinjalta. Tämä 

linjaus mitattiin GPS-pistein. Polku erottui selkeänä joitakin kymmeniä metrejä, mutta haarautui sen jälkeen, 
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eikä näistä haaroista enää erottanut selkeästi tienomaista linjaa. Tätä polkulinjaa vastaava kärrypolku on 

merkitty senaatin karttaan vuodelta 1886. Polku ei näy enää vuoden 1930 topografisessa kartassa.5 

Metsäalueella ei havaittu mitään muinaisjäännöksiin viittaavaa. 

Kahdessa kohdassa pellon länsipuolella oli metsän reunassa aukeampia 

lehtipuuta kasvavia kohtia, joihin oli kasattu kiviä. Molempiin kohtiin 

tehtiin koepistot, joissa havaittiin vain luontaisia maakerroksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasen yläkuva: AKDG6067:10 Kiviä kerätty metsäalueelle peltojen väliin. Kuvattu lounaasta. Kuvaaja Tuija Väisänen. 
Oikea yläkuva: AKDG6067:21. Puu aukealla peltoalueen länsipuolella. Kuvattu lounaasta. Kuvaaja Tuija Väisänen. 
 
Kallioalueilla pyrittiin havainnoimaan mahdollisia rajamerkkejä tai kiviröykkiöitä. Inventointialueella ei 

havaittu mitään näihin viittaavaa. Voimalinjan alapuolisella kallioalueella kiviä on selvästi raivattu syrjään ja 

niitä oli epäsäännöllisinä kekoina linjan ulkopuolella. Ulkoilupolun varressa heti varsinaisen inventointialueen 

ulkopuolella havaittiin kallionkoloihin kerättyjä tai kertyneitä luonnonkiviä kolmessa eri kohdassa. Nämä 

kivet voivat olla kertyneet kallionkoloihin luontaisesti, mutta kyse voi olla myös kasatuista röykkiöistä. Myös 

nämä havaitut mahdolliset röykkiöt on mitattu GPS-pistein ja merkitty karttaan. Ne olivat korkeudella 58 m 

mpy. 

 
Vasen yläkuva: AKDG6067:12 Pellon reunasta lähtevä polku, mahdollisesti vanha tielinja. Kuvattu koillisesta. Kuvaaja Tuija 
Väisänen. 
Oikea yläkuva: AKDG6067:15. Yleiskuvaa ojitetusta Hepokorven suoalueesta. Kuvattu luoteesta. Kuvaaja Tuija Väisänen. 

 
5 Senaatin kartta Espoo VII 28, Topografinen kartta (2041 10) 1930. 
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Vasen yläkuva: AKDG6067:19 Yleiskuva kallioalueesta. Kuvattu lounaasta. Kuvaaja Tuija Väisänen. 
Oikea yläkuva: AKDG6067:17. Kiviröykkiöitä kallionkolossa alueen länsipuolella. Etualalla lounaisin röykkiö. Kuvattu lounaasta. 
Kuvaaja Tuija Väisänen 

5. Yhteenveto 

Espoon Hepokorven arkeologisessa inventoinnissa tarkasteltiin aluetta pintapoiminnalla, koepistoin ja 

maastohavainnoin, jotta saataisiin selvitettyä, onko alueella säilynyt merkkejä muinaisjäännöksistä. Alueen 

pohjoisosa oli Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) yleiskaavatasoisessa arkeologisessa 

esiselvityksessä todettu pyyntikulttuurin asuinpaikalle potentiaaliseksi. Alue inventoitiin kahden päivän 

aikana.   

Inventoinnissa havaittiin peltoalueen pintapoiminnassa kaksi kvartsin palaa (KM 42498:1-2), jotka voivat 

liittyä pyyntikulttuurin asuinpaikkaan. Lisäksi pellolla havaittiin jonkin verran historiallisen ajan esineistöä, 

josta pääosa ajoittuu 1900-luvulle. Peltoalueen länsireunassa havaittiin myös 1800-luvulle ajoittuva 

kärrypolku, joka toimii nykyään kävelypolkuna ja yhdistyy alueella risteilevään polkuverkostoon. Mitään 

näistä kohteista ei näiden havaintojen perusteella voi pitää kiinteänä muinaisjäännöksenä. Varsinaisen 

inventointialueen länsipuolella havaittiin myös mahdollisia kiviröykkiötä, jotka olivat kallion painaumissa.  

 

Helsingissä 29.1.2020 

 

Tuija Väisänen  
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Kuvaluettelo 

kuvanro aihe kuvaaja 

AKDG6067:1 Yleiskuva peltoalueesta, kuvattu pohjoisesta. Tuija Väisänen 

AKDG6067:2 Yleiskuva alueen kaakkoisosasta. Kuvattu koillisesta.  Tuija Väisänen 

AKDG6067:3 Hepokuja. Jo 1700-luvulla käytössä ollutta tielinjaa alueen 
koillisosassa. Kuvattu luoteesta. 

Tuija Väisänen 

AKDG6067:4 Alueen pohjoisin osa, alueelta kaadettu metsää ja maastoa 
muokattu. Kuvattu etelästä. 

Tuija Väisänen 

AKDG6067:5 Alueen pohjoisin osa, alueelta kaadettu metsää ja maastoa 
muokattu. Kuvattu pohjoisesta. 

Tuija Väisänen 

AKDG6067:6 Kakkoista peltoa. Kuvattu luoteesta. Tuija Väisänen 

AKDG6067:7 Yleiskuvaa alueen luoteisosasta. Kuvattu lännestä. Tuija Väisänen 

AKDG6067:8 Yleiskuvaa peltoalueen länsiosasta. Kuvattu luoteesta. Tuija Väisänen 

AKDG6067:9 Yleiskuvaa peltoalueesta. Kuvattu lännestä. Tuija Väisänen 

AKDG6067:10 Kiviä kerätty metsäalueelle peltojen väliin. Kuvattu lounaasta.  Tuija Väisänen 

AKDG6067:11 Peltoaluetta ja taustalta lähtevä polku. Kuvattu koillisesta. Tuija Väisänen 

AKDG6067:12 Pellon reunasta lähtevä polku, mahdollisesti vanha tielinja. 
Kuvattu koillisesta. 

Tuija Väisänen 

AKDG6067:13 Harjanne peltoalueen länsipuolen metsässä, idässä 
kosteikkoalue. Kuvattu etelästä. 

Tuija Väisänen 

AKDG6067:14  Yleiskuva metsäalueesta pellon ja Kehä III välissä. Kuvattu 
lännestä. 

Tuija Väisänen 

AKDG6067:15 Yleiskuvaa ojitetusta Hepokorven suoalueesta. Kuvattu 
luoteesta.  

Tuija Väisänen 

AKDG6067:16 Yleiskuvaa Hepokorven suoalueesta. Kuvattu idästä.  Tuija Väisänen 

AKDG6067:17 Kiviröykkiöitä kallionkolossa alueen länsipuolella. Etualalla 
lounaisin röykkiö. Kuvattu lounaasta.  

Tuija Väisänen 

AKDG6067:18 Kiviröykkiöitä kallionkolossa alueen länsipuolella. Kuvattu 
lännestä.  

Tuija Väisänen 

AKDG6067:19 Yleiskuva kallioalueesta. Kuvattu lounaasta.  Tuija Väisänen 

AKDG6067:20 Työkuva. Heli lehto mittaa koepiston paikan.  Tuija Väisänen 

AKDG6067:21 Puu aukealla peltoalueen länsipuolella. Kuvattu lounaasta. Tuija Väisänen 
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AKDG6067:22 Löytöjä pintapoiminnasta: pullolasia, ikkunalasia, 
seltteripullon pala, posliinia, piiposliinia, punasaviastian pala 
ja kvartsia. Kuvattu ja poistettu luetteloimatta.  

Tuija Väisänen 
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