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Kerava, Yli-Kerava (Öfver Kärvoby) Kartano (1000009983) arkeologiset koetutkimukset
Kerava 4.–18.5.2021
Alustava kenttätyöraportti

1. Johdanto
Muuritutkimus Oy toteutti arkeologiset koetutkimukset Yli-Keravalla Keravan kartanon
alueella (1000009983). Kyseessä on historiallisen ajan kylätontti, jossa on v. 1543 ollut 18
taloa.Yli-Keravan kylän talot ovat sijainneet 1650-luvulla muodostetun Keravan kartanon
(Humleberg) mäellä, Keravanjoen länsirannalla.
Tutkimukset liittyvät Keravan Jokilaakson asemakaavaan. Keski-Uudenmaan alueellinen
vastuumuseo on 2.2.2021 päivätyssä lausunnossaan (HEL 2019-012092) edellyttänyt
arkeologisia tutkimuksia kaava-alueella. Tutkimuskohde on osa Keravalla vuonna 2024
järjestettävien Suomen asuntomessujen aluetta.
Tarkoituksena oli selvittää alueen asutuksen ja maankäytön vaiheita sekä tutkia
mahdolliset asuinpaikkajäännökset. Mahdollisista peltokerrosten alaisista arkeologisista
ilmiöistä ei ollut etukäteistietoa, sillä alueella ei ole suoritettu aiempia kaivauksia.
Tutkittava alue jakautui kolmeen osaan. Niistä itäinen ja pohjoinen olivat peltoalueita, joita
voitiin tutkia koneellisesti avatuilla koeojilla. Kolmas alue oli kartanon pihapiirin
metsittyneessä lounaisosassa, jossa oli niukasti tilaa kaivinkoneen käytölle. Itäiselle ja
pohjoiselle alueelle avattiin yhteensä neljä koeojaa. Koeojat 1 ja 2 tehtiin heti kartanon
itäpuolella alkaville peltoalueille. Koeojat 3 ja 4 sijaitsivat kulttuuriperintökohteen YliKerava Postlars/Mattila (1000036498) kahden talon välisellä pellolla. Pelloilla kaivettiin
yhteensä noin 835 m2 kokoinen alue.
Kaivaminen pelloilla suoritettiin kaivinkonekaivuuna arkeologin valvonnassa.
Kaivinkonekaivuusta vastasi P. Salonen Oy. Kaivausten vastuullisena johtajana toimi FT
Georg Haggrén. FM Nikolai Paukkonen suoritti kartanon itä- ja pohjoispuolisten peltojen
kenttätyöt ja valvonnan. Maanantaina 3.5. toteutettuihin esivalmisteluihin ja mittauksiin
osallistui myös HuK Janne Haarala.
Kartanon lounaispuoliselle alueelle, jossa konekaivuulle oli niukasti tilaa, tehtiin 11.–12.5
lapiolla kolme 1 x 1 m kokoista koekuoppaa. Yhdessä kuopassa paljastui mahdollinen
liesikiveys, joten paikalle päätettiin tehdä pienellä kaivinkoneella avattu koeoja. Tämä
tapahtui 17.5. Konekaivuun jälkeen kaivamista jatkettiin 19.5 asti kulttuurikerrokseksi ja
kivirakenteeksi tulkituissa kohdissa lastoin ja lapioin. Samalla kaivettiin vielä kolme 1 x 1
m kokoista koekuoppaa. Haggrénin ja Paukkosen ohella kenttätutkimuksia tekivät FM
Lauretta Suomi ja FM Tia Niemelä.
Mittausdokumentointiin käytettiin Sokkia iX -mallista robottitakymetriä, joka asemoitiin
käyttäen kaupungin kiintopisteitä. Takymetrimittauksella saadusta aineistosta tuotettiin
kaivauskartat AutoCad Civil 3D -ohjelmalla. Valokuvaus tehtiin Canon Eos 6D digitaalijärjestelmäkameralla sekä DJI:n Phantom 4 Pro -dronella. Peltojen pintamaata ja
kaivettuja maakasoja tarkistettiin Fisher F75 -metallinilmaisimella.
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2. Kaivaushavainnot kartanon itä- ja pohjoispuolisilla pelloilla.
Koeoja 1
Koeoja 1 kaivettiin heti kartanon itäpuolelta avautuvan peltoalueen länsireunaan. Oja oli
pohjois—etelä-suuntainen, noin 65 m pitkä ja 2,4 m leveä ja kattoi noin 165 m2 kokoisen
alueen. Pohjamaa tavoitettiin verrattain syvältä, noin 80 cm syvyydestä. Sen väri ja
koostumus vaihtelivat hieman, sen ollessa pohjoisessa punertavaa kivistä silttiä ja
etelämpänä harmaata savea. Noin ojan keskivaiheilla havaittiin noin 70 cm syvyydellä ollut
ojan poikki kulkevan salaojan pohja, jossa oli jonkin verran hajonnutta puusilppua. Muuten
ojassa ei havaittu merkkejä arkeologisista ilmiöistä.
Koeoja 2
Koeoja 2 kaivettiin saman suuntaiseksi koeojan 1 kanssa noin 10 m sen itäpuolelle. Oja oli
noin 100 m pitkä ja 2,4 m leveä. Siinä toistuivat samat paksut peltokerrokset kuin koeojassa
1, pohjasaven muuttaessa hieman väriään edettäessä etelään. Koeoja 2:n keskivaiheilla
havaittiin noin 50 cm syvyydessä tiilinen moderni salaojaputki ja sen leikkaus, joka kulki
viistosti koeojan poikki. Etelämpänä havaittiin lisäksi koeojan 1 puisen salaojaputken jatke,
joka kulki koeojan 2 poikki. Koeojassa 2 ei havaittu arkeologisia kerroksia, rakenteita tai
esinelöytöjä. Ylipäänsä koeojissa 1 ja 2 oli todella vähän edes asutuksen vieressä oleville
peltoalueille tyypillistä modernimpaa jätettä.
Koeoja 3
Koeojat 3 ja 4 kaivettiin pellolle Postlars/Mattilan alueelle noin 400 metriä kartanosta
pohjoiseen heti Kytömaantien itäpuolelle. Ensimmäiseksi kaivettu oja 3 sijoittui tämän
peltoalueen pohjoisreunaan. Oja oli itä—länsi-suuntainen ja noin 100 m pitkä ja 2,4 m leveä.
Kaivaminen aloitettiin itäpäästä. Peltokerroksessa tai sen alla ei havaittu mitään
arkeologisia kerroksia, rakenteita tai esineitä. Pohjamaan sävy vaihettui itäpään
punertavasta väristä harmaammaksi länteen edettäessä. Pohjamaa oli itäpäässä noin metrin
syvyydessä, kun taas kumpareen laelta länteen se tuli vastaan jo reilun 50 cm syvyydessä.
Itäpäässä oli lisäksi 30—40 cm peltokerroksen alla noin 20—30 cm paksu kellertävä
silttikerros, joka muuttui vaiheittain pohjasaveksi ja jatkui noin 30 m kaivannon itäisestä
reunasta länteen, kunnes hävisi vaiheittain lähestyttäessä rinteen lakea.
Koeoja 4
Koeoja 4 kaivettiin Postlars/Mattilan peltoalueen eteläpäähän itä—länsi-suuntaisesti.
Koeoja oli noin 100 m pitkä ja 2,4 m leveä, joskin keskikohdalla sitä levennettiin esiin
tulleen kivisorakerroksen muodon varmistamiseksi. Kaivaminen aloitettiin itäpäästä, missä
pohjasavi tuli vastaan noin 90 cm syvyydessä (37,2 m mpy). Pohjasavea edelsi
kyntökerroksen alta n. 30 cm syvyydessä tullut hieman vaaleampi savikerros. Edettäessä
länteen kohdattiin lähellä pinnanmuodon mukaisen kumpareen huippua punertava
hiekkamoreeni, jossa oli runsaasti eri kokoisia kiviä ja joka oli pakkautunut tiiviiksi.
3. Kaivaushavainnot kartanon lounaispuolisella tutkimusalueella

LIITE 5i.
Lounainen alue sijaitsi kartanonmäen länsi-lounaaseen viettävän rinteen alaosassa, joka oli
piha- ja puistoalueen metsittynyttä reunaa. Se rajautui lännessä entiseen peltoon, joka on
nykyään urheilukenttänä. Alueen itäpuolella oli eteläosassa Jalotus ry:n kasvilavoja ja
komposteja. Pohjoisosassaan alue rajautui idässä kartanon puistomaiseen pihamaahan,
josta osa oli lammaslaitumena. Alueen etelä- ja pohjoispäässä ei maanpinnalle erottunut
merkkejä raskaasta maankäytöstä, mutta keskiosassa oli tiilimuuratun katoksen alla
kartanon vanha kaivo ja sen yläpuolisessa rinteessä suuren vesisäiliön paikka.
Koekuopat 1 ja 2
Eteläisimpänä sijaitsevista koekuopista 1 ja 2 paljastui pian noin 30 cm paksun
savensekaisen peltomullan alta puhdas savikerros. Paikalla ei ollut merkkejä muusta
historiallisen ajan maankäytöstä. Koekuopat olivat löydöttömiä.
Koekuopat 4, 5 ja 6
Pohjoisimmissa koekuopissa 4 ja 5 paljastui noin 30 cm paksun savensekaisen pintamullan
alta 25-40 cm paksu mullansekainen savikerros. Kuopassa 6 alle 5 cm paksun pintamullan
alla oli noin 20 cm paksu tiivis sorakerros ja sen alla vastaavat kerrokset kuin kuopissa 4 ja
5. Tiivis sorakerros on luultavasti peltomullan päälle rakennettu entinen puistokäytävä.
Kaikki kolme koekuoppaa sijaitsivat tasaisessa länttä kohden laskevassa rinteessä, ja niiden
eteläpuolella erottui sarkaojaksi tulkittu painauma. Paikka tulkittiin vuosikymmeniä sitten
metsittyneeksi viljelysmaaksi. Kuopista löytyi hieman hiiltä sekä hieman keskiaikaisille
kylätonteille tyypillistä palanutta savea, joka voidaan ajoittaa 1700-lukua vanhemmaksi ja
mahdollisesti jopa keskiaikaiseksi. Kuopista 4 ja 5 löytyi myös vihreätä ikkunalasia, joka
voidaan ruutujen leikkuutekniikan perusteella ajoittaa 1600-luvulle tai aivan 1700-luvun
alkuun.
Koeoja 5 ja koekuoppa 3
Lounaisen alueen keskiosan eteläpuolelle tehdyn koekuopan 3 ympärille kaivettiin
koneella 1,5 m leveä T-muotoinen koeoja 5. Siinä oli eteläinen, läntinen ja pohjoinen haara.
Niistä läntinen oli pituudeltaan 12,3 m ja kaksi muuta yhteensä 14,5 m. Pinta-ala oli
yhteensä 36,8 m2. Koekuoppa rajautui koeojan eteläisen ja läntisen haaran kulmaan. Tältä
kohdalta koneella jatkettiin kaivuuta, jotta koekuopasta paljastunut rakenne saatiin
kokonaan esiin.
Koneella avatulla alueella oli noin 30 cm paksu savensekainen pintamulta ja osalla aluetta
sen alla 5-10 cm paksu mullan sekaisesta savesta koostunut muokkaus- tai kulttuurikerros
M504. Tätä kerrosta kaivettiin vain paikoin pois. Kerroksen pinnalla oli paikoin hiililäikkiä
sekä harvakseltaan palanutta savea ja myös tiilenpalasia. Siitä löytyi myös yksi massaltaan
hyvin huokoinen fajanssiastian pala, joka ajoittuu arviolta välille 1650–1725. Ainoastaan
koeojan itäisessä haarassa pintamullan alta paljastui koekuoppien 1 ja 2 tapaan vaalea
pohjasavi. Itäisen haaran pintamaan seassa oli useita tiiliä, jotka luultavasti ovat peräisin
vieressä olleen kaivon suojarakennuksen muureista.
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Koneella avatun alueen keskiosassa oli jo koekuopasta 3 paljastunut kivirakenne R502. Se
koostui halkaisijaltaan noin 5–20 cm kokoisista kivistä, joista osa oli palaneita ja
kauttaaltaan haurastuneita. Joukossa oli yksi paikalleen hajonnut tiili. Kivien välissä
olevassa maannoksessa M503 oli jonkin verran palanutta savea ja hiiltä. Rakenne oli
kooltaan noin 210 x 120 cm ja muodoltaan epäsäännöllinen suorakaide. Suurimmassa
osassa rakennetta oli vain yksi kivikerros. Vain osassa sen itäosaa alta paljastui toinen
kivikerros. Rakenne tulkittiin hajonneeksi liedenperustukseksi. Rakenteen yhteydestä
löytyi pari rautanaulaa ja tuluspiiksi tulkittavissa oleva piinpala. Liesikiveyksen keveys ja
siihen liittynyt palanut savi ja muutoin niukat löydöt viittaavat keskiaikaiseen ajoitukseen,
mutta kivien seassa olleen tiilen perusteella se lienee pikemminkin 1500-1600-luvulta. Kyse
on mahdollisesti yhden Yli-Keravan kartanon paikalla olleen 1600-luvun puoliväliin
mennessä hylätyn talonpoikaistalon jäännöksistä.
Kaivauksissa ei löytynyt muita rakenteita, mutta koneella kaivetun ojan pohjoisen haaran
leikkasi pintamaahan yltävä vaalean saven vyöhyke. Kyse lienee modernista täytetystä
ojasta tai ojamaisesta kaivannosta.
4. Yhteenveto
Kartanon itä- ja pohjoispuolelle tehdyistä koeojista ei havaittu arkeologisesti merkittäviä
kerroksia, rakenteita tai löytöjä. Sekä kahdessa pohjois—etelä-suuntaisessa kartanon
itäpuolelle kaivetussa ojassa että kartanon pohjoispuolelle Postlars/Mattila-alueelle
kaivetuissa itä—länsi-suuntaisissa ojissa oli havaittavissa vain savinen peltokerros sekä sen
alaiset luonnolliset maakerrokset, lukuunottamatta koeojissa 1 ja 2 havaittuja salaojia.
Peltoalueilla ei todettu merkkejä muinaisjäännöksestä.
Kartanon lounaispuolisella alueella löytyi sen sijaan viitteitä keskiaikaisesta tai uuden ajan
alun asutuksesta. Alueelta paljastui kevyt liesikiveys ja osasta aluetta ohut kulttuurikerros,
osasta entisiä peltokerroksia, joissa oli mm. hieman palanutta savea. Yksittäiset ikkunalasija keramiikkalöydöt ajoittuvat 1600-luvun lopulle tai aivan 1700-luvun alkuun. Tämä
lounainen alue on luultavasti Yli-Keravan kylän ja sen paikalle perustetun Humlebergin
kartanon tonttimaan laitaa. Topografian perusteella voidaan olettaa, että intensiivisesti
käytössä ollut tonttimaa painottuu tutkimusalueen yläpuolella olevaan rinteeseen.

FT Georg Haggrén

FM Nikolai Paukkonen

georg.haggren@muuritutkimus.fi

nikolai.paukkonen@muuritutkimus.fi
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