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Arkisto- ja rekisteritiedot 
Kunta: Espoo 

Tutkimuskohde: Glomsby (Lommila) Gloms, Nedre Gloms 
Kohteen ajoitus: Historiallisen ajan kylätontti, keskiajalta alkaen 

Osoite: Nedre Gloms 

Kiinteistötunnus: 49-64-32-1 
Muinaisjäännöstunnus: 1000001835 

Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): P: 6678295, I: 370550 

Kenttätyöaika: 28.6.–2.7., 21.9.–1.10. ja 5.10.2021 
Tutkimuksen laatu: koekaivaus ja kaivaus 

Tutkimuksen laajuus: Kaivettu ala n. 200 m² 
Kenttätyönjohtaja: FM Tuija Väisänen 
Arkeologit: Stefanie Kramp, FM Johanna Seppä, HuK Aleksi Stenberg ja Fil.yo Sarri Suortti 
Tutkimuslaitos: Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut 
Tutkimuslupa: MV/123/05.04.01.02/2021 ja MV/204/05.04.01.02/2021 
Löydöt: ei vielä KM-numeroa 

Digitaalikuvat: Ei vielä kokoelmanumeroa 

Aikaisemmat arkeologiset tutkimukset: 
Teija Nurminen 2000 inventointi, Espoon keskiaikaiset kylämäet. Espoon kau-
punginmuseo. 
Johanna Seppä 2020 Espoo. Glomsby (Lommila) Gloms 1000001835 Historialli-
sen ajan kylätontin tarkkuusinventointi 26. – 9.10.2020. MV/ARKE. 
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Johdanto 
Espoon Lommilassa, muinaisjäännöskohteessa Glomsby (Lommila) Glomsin kylätontilla, Nedre Glomsin alu-
eella tehtiin kaavoituksen vuoksi arkeologisia koekaivauksia ja kaivauksia kesä-heinäkuussa ja syys-loka-
kuussa 2021. Koetutkimusten tarkoituksena oli selvittää, onko suunnitellun parkkialueen kohdalla säilynyt 
kulttuurikerroksia tai rakenteita sekä pyrkiä tutkimaan ne pois. Syksyllä tutkimuksia jatkettiin suunnitellun 

ulkoilureitin kohdalla, sillä tämän linjaus kulki alueella, jolla todettiin säilyneen kylätontin kulttuurikerroksia 
ja rakenteita. Espoon kaupunginmuseo ja Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto edellyttivät alu-
een tutkimista arkeologisesti. Hankkeen yhteydessä käytiin Muinaismuistolain 13§ mukainen viranomaisneu-
vottelu 12.1.2021. Kesän tutkimusten jälkeen kävi ilmi, että alueen itälaitaan ollaan rakentamassa ulkoilu-
reittiä ja havaintojen perusteella oli selvää, että tälle alueelle ulottuu kulttuurikerroksia ja rakenteita. Paikalla 

pidetyssä katselmuksessa (Espoon kaupunki Ruokonen, Espoon museo Gestrin ja ARKE Väisänen) Espoon 

kaupungin museon edustaja totesi, että suunniteltu ulkoilureitin alue edellyttää tutkimuksia. 

Tutkimukset toteutettiin 28.6.–2.7., 21.9.–1.10. ja niitä jatkettiin kaivon tutkimuksilla vielä 5.10.2021. Kai-
vausten johtajana toimi FM Tuija Väisänen, arkeologina kesä-heinäkuussa Stefanie Kramp ja syys-lokakuussa 
Aleksi Stenberg, Johanna Seppä ja Sarri Suortti. Kaivausapulaisina toimivat kesällä Aleksi Stenberg ja Henna 

Lindström ja syksyllä Annamari Hänninen. Sääolosuhteet olivat kesällä varsin kuumat ja kuivat, syksyllä syk-
sylle tyypilliset. Koetutkimuksista on laadittu tämä esiraportti ja lopullinen raportti valmistuu keväällä 2022. 
Allekirjoittanut on laatinut raportin ja Sarri Suortti on laatinut kartat. 

Lohjalla 3.11.2021 Tuija Väisänen, FM 
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Alueen kuvaus ja lyhyt historia 

Tutkittava kylätontti sijaitsee Espoon Lommilassa Espoontien pohjoispuolella, Nupurintien (110), Kehä III:n ja 

Glomsinjoen välissä. Tutkimusalue sijaitsee Nedre Gloms-tien ja Espoontien kulmauksessa, risteyksen länsi-
puolella. Tutkimukset liittyivät asemakaavan muutokseen ja ulkoilureitin rakentamiseen. Tutkittava tontti-
alue oli vanhaa piha-aluetta, jossa kasvoi runsaasti haapoja sekä heinää. Pihapiirissä on edelleen Nedre Glom-
sin vanha päärakennus sekä toinen puurunkoinen asuinrakennus. Molemmat ovat asumattomia. Vanhan 

päärakennuksen edestä kulki vielä juuri ja juuri erottuva hiekkatie. 

Vuoden 1540 maakirjan mukaan Glomsbyssä oli neljä taloa, joista Lövkulla-niminen talo sijaitsi hieman 

etäämmällä varsinaisen kylätontin ulkopuolella. Glomsin talo on jakaantunut myöhemmin Nedre ja Övre 
Glomsiksi, joiden välissä kulkenut tie yhdistettiin sittemmin Kehä III:n linjaukseen. Fonseenin pitäjänkartassa 

vuodelta 1750 Gloms on merkitty postitaloksi (posthemman), ja se sijaitsi jokseenkin nykyisen Nedre Glomsin 

paikalla. Nedre Glomsin päärakennus on yksi harvoista ilmeisesti 1700-luvun alkupuolelta peräisin olevista 
asuinrakennuksista Espoossa, mahdollisesti vuodelta 1737. 

Nedre Gloms. Työkuva. Ku-
vaaja Tuija Väisänen. 

Tutkimukset ja havainnot 

Kesän tutkimuksissa alue kuorittiin kaivinkoneella. Alueelta oli aiemmin kaadettu haapoja tutkimusten tieltä 

ja niiden juurakko vaikeutti kaivinkonekuorintaa. Sekoittuneelta vaikuttaneet kerrokset kaivettiin arkeologin 
valvonnassa kaivinkoneella pois. Tämän jälkeen kaivutyötä jatkettiin lapio- ja lastakaivuna. Havainnot doku-
mentoitiin sanallisesti ja valokuvaamalla ja ne mitattiin paikoilleen Trimblen S3 robottitakymetrillä, Trimble 

R10 GNSS-järjestelmällä Espoon kaupungin käyttämässä ETRS-GK25 koordinaatistossa, korkeusjärjestel-
mässä N2000 (FIN2005-geoidimalli) luotujen pisteiden perusteella mitatussa koordinaatistossa. Lisäksi otet-
tiin georeferoitavia ortokuvia. Hiiltyneestä tulisijarakenteeseen liittyneestä kulttuurikerroksesta otettiin 

maanäyte makrofossiilianalyysia varten. 
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Syksyllä työ jatkui vastaavasti kaivinkonekuorinnalla. Kaivinkoneella kuorittiin täyttömaakerrokset kulttuuri-
kerroksen pintaan saakka ja siitä kaivutyötä jatkettiin lapio- ja lastakaivuna. Dokumentointi tehtiin samalla 

tavoin kuin kesällä. Mittausten pohjana käytettiin kesällä tehtyjä asemapisteitä. Rakenteita valokuvattiin 

myös niin, että niistä on mahdollista luoda 3D-malleja. Kulttuurikerroksista otettiin 6 maanäytettä makrofos-
siilianalyyseja varten. 

Nedre Gloms. Työkuva ja yleiskuva alueesta. 
Kuvattu kaakosta. Kuvaaja Tuija Väisänen. 

Pysäköintialueen tutkimukset 
Suunnitellun pysäköintialueen tutkimukset tehtiin 28.6.–2.7.2021. Suurin osa alueella havaituista maaker-
roksista oli sekoittuneita. Alueella erottui kauttaaltaan paksuhko savensekainen multakerros, josta tehtiin 

1700-ja 1800-luvuille todennäköisesti ajoittuvia löytöjä, mutta myös 1900-luvun aineistoa, kuten kolikko ja 

muovia. Alueella havaittiin myös joitakin pienialaisia rakenteita, joista suurin osa osoittautui myös moder-
neiksi. kun kerrokset todettiin puhtaaseen pohjamaahan asti sekoittuneiksi, ei aivan kaikkea sekoittunutta 

kerrosta kaivettu pois. Näille alueille tehtiin kuitenkin koekuopat ja koeojat varmistukseksi. 

Alueen itäkulmassa havaittiin kuitenkin hiiltynyt maakerros, jossa oli tiilenpaloja ja palanutta savea seassa 

Nedre Gloms. R13 ja salaojaputki kuvattu 
idästä. Kuvaaja Tuija Väisänen. 

sekä runsaasti palanutta kiveä. Rakenne oli hajotettu, mutta se ei vaikuttanut siirrellyltä vaan paikoilleen 

hajonneelta. Se vaikutti olevan puretun kiuasmaisen tulisijan osa. Alueella oli palaneita kiviä lähes puhtaa-
seen pohjamaahan saakka. Hajonneessa rakenteessa oli palaneita kiviä 20-30 cm:n paksuudelta. Rakenne 
koostui pääasiassa pienehköistä noin 15 x 10-15 cm:n kokoisista kivistä, mutta joukossa oli myös pienempiä 
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ja suurempia kiviä. Rakenne kaivettiin pohjaan saakka ja sen todettiin jatkuvan itään ja kaakkoon tutkitun 

alueen ulkopuolelle. Tässä vaiheessa kerroksesta ei saatu ajoittavia löytöjä. 

Nedre Gloms. Y2/ R3 kivet, kuvattu luo-
teesta. Kuvaaja Tuija Väisänen. 

Ulkoilureitin tutkimukset 
Tutkimuksia jatkettiin ulkoilureitin linjalla 21.9.–1.10. ja lisäksi kaivon osalta vielä 5.10.2021. Aivan alueen 

kaakkoiskulmassa pintamullan alta tuli esiin suoraan puhdas pohjamaa. Alueen kerrokset lienevät hävinneet 
ja sekoittuneet vesijohdon kaivamisen ja tienteon yhteydessä. Muualla alueella oli sen sijaan säilynyt run-
saasti kulttuurikerroksia ja rakenteita, maayksiköitä ja rakenteita kirjattiin verrattain pienellä alueella 51 kap-
paletta. Rakenteet on esitetty yksinkertaistettuna karttana liitteessä. 

Heti täyttö- ja tasauskerrosten kuorimisen jälkeen esiin tulivat ylimmät kivirakenteet. Ne liittyvät suurella 

todennäköisyydellä alueen myöhempiin 1800-1900-luvun vaiheisiin ja saattavat olla yhdistettävissä ilmaku-
vissa ja kartoissa näkyviin rakennuksiin. Tämä tarkentuu jälkitöiden aikana. Näiden alta kuitenkin tuli esiin 

selkeästi näitä vanhempia kulttuurikerroksia, joissa modernimpi esineistö puuttuu ja varhaisempia rakennus-
ten perustusten osia. Eri rakennusten perustuksia alueella havaittiin ainakin kolmesta eri rakennuksesta. Alu-
eella oli säilynyt rakenteita ja kulttuurikerroksia mitä ilmeisimmin 1600-luvulta alkaen. Jo kesällä havaittu 

palaneista kivistä koostunut rakenne tuli esiin myös tällä alueella. Rakenne oli hajonnut kauttaaltaan noin 5 

metriä leveälle alueelle. Rakennetta ympäröi ja peitti palokerros, joka koostui pääasiassa hiilestä ja palaneen 
kiven murusta. Rakennetta kaivettaessa siitä löytyi remmarin nyppykoriste ja jalan kappale. Kyse on noin 

vuosiin 1625-1725 ajoittuvasta lasipikarista. Nämä löydöt antavat suuntaa rakenteen ajoitukselle. Alueen 

kulttuurikerroksista löytyi muutoin varsin tyypillistä historiallisen ajan asuinpaikan esineistöä kuten pullola-
sia, punasaviastian paloja, liitupiipun katkelmia sekä piiposliiniastian paloja ja nuoremmissa kerroksissa myös 

posliinipiippujen katkelmia. Lisäksi löydettiin jonkin verran rautaesineiden katkelmia ja rautanauloja. Esi-
neistä muutamia, kuten koukku ja korjatun rauta-
padan kappale olisi hyvä konservoida niiden säilyt-
tämisen turvaamiseksi. 

Nedre Gloms. Kuvassa muun muassa rakenteet ja yksiköt R5, 
R24, R28 ja, Y16, Y21 ja Y22. Kuvattu luoteesta. Kuvaaja Tuija 
Väisänen. 
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Vasemmalla: Nedre Gloms. Y16 ja R17. Kuvattu pohjoisesta. Kuvaaja Tuija Väisänen. 
Oikealla: Nedre Gloms. Remmarin nyppy yksiköstä y16. Kuvaaja Tuija Väisänen. 

Alueen kaakkoisosassa havaittiin pienillä kivillä peitetty alue. Tämän alla jatkui kuopalle tiilensekainen savi-
kerros. Kuopan kaventuessa ja kerroksen jatkuessa yhä syvemmälle todettiin kuopan olevan kaivo ja lapio-
kaivu lopetettiin. Kohteen kaivamista jatkettiin kaivinkoneen avustuksella 5.10. Kun täyttökerrosta kaivettiin 

syvemmälle, tuli noin 1,5 metriä nykyisen maanpinnan alapuolella vastaan melko maatunut kaivon hirsike-
hikko. Kaivon kehikon ulkomitat olivat ylimmässä hirsikerrassa 105 x 105 cm ja sisämitta 82 x 82 cm. Pisimmät 
hirret olivat kuitenkin noin 120 cm pitkiä. Kaivossa oli säilyneenä 14 hirsikertaa. Suurin osa salvoksista oli 
lohenpyrstösalvoksia. Kaivo oli yläosastaan täytetty tiilensekaisella savella ja syvemmällä orgaanissekoittei-
sella maa-aineksella. Kaivon täyttökerroksesta kerättiin talteen joitakin luita. Kaivoa lienee käytetty tunkiona 
jonkin aikaa sen jäätyä käytöstä. Tästä kerroksesta otettiin maanäyte. Kaivo sijaitsi hyvin lähellä Nedre Gloms 

-nimisen tien laitaa, eikä alueen laajentaminen tässä kohtaa ollut muutenkaan mahdollista. Kaivo päättyi kal-
lioon noin 4,8 metriä maan pinnan alapuolella. Työturvallisuuden ja tilan puutteen vuoksi kaivu tehtiin pää-
asiassa kaivinkoneella. Myös kaivinkoneella oli haasteita ulottua kapeaan ja pieneen kaivantoon. Kaivon kai-
vaminen kokonaan turvallisesti olisi edellyttänyt alueen laajentamista, myös Nedre Gloms -tien alle ja toi-
saalta kaivamattomalle alueelle. Kaivosta poistettiin yksi hirsiseinämä, jotta saatiin dokumentoitua kaivon 
salvosten tyyppi ja otettua hirsistä dendrokronologiset näytteet (3 kpl) sekä päästiin kaivamaan kaivon poh-
jalle saakka. Aivan kaikkea täyttömaata ei saatu kaivannosta pois. Yhdessä Espoon kaupunginmuseon Tryggve 

Gestrinin kanssa todettiin, että paras ratkaisu on jättää loppuosa kaivosta paikoilleen. 
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Nedre Gloms. Kaivon hirsikehikko, ylin 
säilynyt hirsikerta. Kuvattu kaakosta. Ku-
vaaja Tuija Väisänen. 

. 
Nedre Gloms. Kaivon hirsikehikkoa. Ku-
vaaja Tuija Väisänen. 

Nedre Gloms. Kaivon hirsikehikkoa. Ku-
vattu etelästä. Kuvaaja Tuija Väisänen. 
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Yhteenveto 
Nedre Glomsin historiallisen ajan kylätontin vuoden 2021 tutkimuksissa havaittiin, että tontin pohjois- ja koil-
lisosa on myöhemmän maankäytön kauttaaltaan sekoittamaa, eikä varhaisempia kulttuurikerroksia tai ra-
kenteita ole säilynyt. Tontin kaakkoisosassa sen sijaan kulttuurikerroksia ja rakenteita oli säilynyt yllättävän 

hyvin ja kaivaushavainnot kertovat alueen tiiviistä käytöstä. Alueelta ei havaittu vain yhden rakennuksen 

pohjaa vaan osia ainakin kolmesta eriaikaisesta rakennuksesta. Lisäksi löydettiin kaivo, joka ei ajoitu ainakaan 
kylän nuorimpiin vuosisatoihin. Dendrokronologisten näytteiden avulla on toivottavasti mahdollisuus saada 

tarkempaa tietoa kaivon ajoituksesta ja sen myötä kylän historiasta. 

Muut rakenteet tutkimusalueelta on poistettu, eikä niitä tarvitse huomioida alueen jatkokäyttöä suunnitel-
taessa. Kaivon osalta poistaminen ei kuitenkaan ollut kaivausteknisesti järkevää, sillä se olisi aiheuttanut ris-
kin tien sortumiselle ja aluetta olisi jouduttu laajentamaan, mikä olisi edellyttänyt lisätutkimuksia. Kaivon 
kolme hirsiseinämää jätettiin suurimmaksi osaksi paikoilleen. Kaivon ylimmät rakenteet tulivat vastaan kor-
keudelta 13,12 m mpy. Kaivutöiden yhteydessä ylin hirsikerta on poistettu. Espoon kaupunginmuseon edus-
tajan ohjeen mukaisesti alueen jatkokäytössä tulee huomioida, että kaivo on edelleen maan alla. Kaivon ylä-
puolella kaivutöitä voidaan tarvittaessa tehdä 13,2 m mpy korkeudelle asti, eli noin 1,6 metriä nykyisestä 

maan pinnasta. Mikäli on tarpeen tehdä maaperään toimenpiteitä tätä syvemmälle, tulee kaivon alueelle 

jättää noin 2 metrin väli sen ulkoreunoista katsoen. Kaivon sijaintitiedot on toimitettu dwg-muodossa. Lisäksi 
tulee huomioida, että syksyllä tutkitun alueen lounaispuolella on erittäin todennäköisesti säilynyt kulttuuri-
kerroksia ja rakenteita, lisäksi tämä on mahdollista myös Nedre Gloms-tien alla alimpien rakenteiden ja kult-
tuurikerrosten osalta. 
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MITTAUSDOKUMENTOINTI MUSEOVIRASTO 
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Korkeus: N2000 Kartta 3 Puht.piirt. S. Suortti 2021 
Pohjoinen 

Kaivausalue kesäkuu R27 

Kaivausalue syys-lokakuu R28 

R3 kesäkuu R28b 

R3 kivet syys-lokakuu R29 kivet 

R4 R30 kivet 

R5 R32 puut 

R13 kesäkuu R38 kivet 

R15 kesäkuu R43 kivet 

R17 R50 kaivon hirret 

R19 Kivetty ura 
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