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Markku Heikkinen 28.8.2017 

Kapteenskanmäen historiaa 

 

Esihistoriallinen aika 

Viimeisen jääkauden jälkeen noin 10 000 vuotta sitten Helsinki oli käytännössä kokonaan veden alla. Jään 

painaman maankuoren yllä oli noin 50 metriä vettä. Maa kohosi alkuun nopeasti. Se pysähtyi 7000-5000 

vuotta ennen nykyistä aikaa noin 32-36 metrin korkeudelle nykyisestä merenpinnasta. Pääkaupunkiseudun 

ensimmäisen kivikauden kulttuurin, Suomusjärven kulttuurin, asuinpaikat löytyvät näiltä korkeuksilta. Kap-

teenskanmäki kuten myös muu Tapaninkylä ja lähes koko Helsinki olivat edelleen vedenpinnan alapuolella. 

Vain Helsingin korkeimmat alueet kuten Jakomäki-Kivikko, Koskela, Oulunkylä ym olivat vedenpinnan yläpuo-

lella.  

Kivikauden keski-ja loppuvaiheessa rantaviiva siirtyi nopeammin. Kapteenskanmäki (24 m mpy) ja itäpuolinen 

Pehtoorinmäki (25 m mpy) nousivat merestä erillisinä saarina tyypillisen kampakeramiikan aikana (3900-

3500 eaa) Vantaanjokilaakson kohdalla olleen laajan merenlahden keskellä. Kivikauden viimeisen jakson Kiu-

kaisten kulttuurin alkaessa (2500/2300 eaa; 15 m mpy) ne olivat jo jonkin aikaan muodostaneet yhdessä 

pienen saaren. Kapteenskanmäen lähistöllä on joitakin kivikautisia esinelöytöjä, mutta Helsingin kivikautinen 

asutus keskittyi Vantaanjoen aikaisemman lasku-uoman Mätäjoen ja sen kohdalla olleen merenlahden ran-

noille ja Vantaan puolelle. 

 
Pääkaupunkiseutu 3000 eaa. Merenpinta oli 20 metriä nykyistä ylempänä. Kapteenskanmäki ja Pehtoorinmäki näky-

vät pienenä saarena Vantaanjokilaakson kohdalla sijainneen merenlahden keskellä. Kuva: Helsingin kaupunginmu-

seo/GTK. 

Pronssikauden alussa (1500 eaa; 11 m mpy) Tapaninkylän alue oli lähes kokonaan nousut merestä. Kapteens-

kanmäki oli Vantaanjoen kohdalla sijainneen nyt jo kapean merenlahden itärannan pieni niemi. Pronssi- tai 

rautakautisia asuinpaikkoja ei tunneta alueelta. Tapaninkylästä on kuitenkin löydetty vuonna 1885 kaksi 
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pronssikirvestä. Niiden tarkemmasta löytöpaikasta on kuitenkin epätietoisuutta. Ne ovat joko silloisen Rasin 

tilan mailta kolmisensataa metriä kaakkoon Kapteenskanmäeltä tai itse Kapteenskanmäeltä.  

 
Pääkaupunkiseutu 1700 eaa. Merenpinta oli 11 metriä nykyistä ylempänä. Kapteenskanmäki ja Pehtoorinmäki näky-

vät Vantaanjokilaakson kohdalla olleen kapean merenlahden itärannalla niemenä. Kuva: Helsingin kaupunginmu-

seo/GTK. 

Uudenmaan on aiemmin katsottu autioituneen vähitellen rautakauden jälkipuoliskolla. Helsingin seudun 

pienten lampien siitepölytutkimuksissa on saatu kuitenkin selviä merkkejä maanviljelystä ja karjanhoidosta 

1. vuosituhannen viimeisiltä vuosisadoilta rautakauden lopusta. Vastaavia ajoituksia ja hiukan myöhempiä 

ajoituksia on saatu myös arkeologisessa kaivauksessa löydettyjen pajojen ahjojen hiilien radiohiiliajoituksissa. 

Esihistoriallisen ajan lopussa ja keskiajan alussa ulkorannikolla ei ollut ilmeisesti kiinteää asustusta, kuten ei 

kirjallisten lähteiden mukaan Eestinkään rannikolla, johtuen Suomenlahdella liikkuvista rosvojoukoista. Hä-

mäläisten aiempi eränautinta ja kaskiviljely rannikkoseudulla olivat kuitenkin vaihtumassa jo tällöin kiinteään 

asutukseen ja peltoviljelyyn suojaisempien lahtien perukoille. Tästä on todisteena alueen nimistö Tapaninky-

lästä ja muualta Helsinkiä. 

 

Staffansby/Tapaninkylä 

Uusimaa liitettiin Ruotsiin 2. ristiretken jälkeen 1200-luvun puolivälissä ja Itä-Uudenmaan rannikkoseutu sai 

vähitellen ruotsinkielisen asutuksen. Hämäläisasutuksen alut Tapaninkylässä ja muualla Helsingissä sulautui-

vat ruotsalaisasutukseen keskiajan kuluessa. Helsingin alueen pääpaikka oli Porvoo niin kirkollisessa kuin hal-

linnollisessa suhteessa. Helsingin kirkkopitäjä kuului aluksi Porvoon seurakuntaan ja sitten sen kappeliseura-

kunnan Sipoon alaisuuteen ennen itsenäistymistä 1300-luvun lopussa. Hallintopitäjä syntyi samoihin aikoi-

hin. Tapaninkylä kuului Helsingin pitäjän Viikin neljännekseen. 
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Kylän nimi Staffansby mainitaan ensimmäisen kerran perinnönjaon oikeudenkäynnin yhteydessä vasta 

vuonna 1511. Nimi tulee muinaisruotsalaisesta henkilönnimestä. Staffan on ollut mahdollisesti kylän merkit-

tävin henkilö kun kirjuri on tehnyt keskiajalla kylästä muistiinpanoja. Hän ei ole ollut välttämättä kylän en-

simmäisen asukas.  

Tapaninkylä sijaitsi kahdella mäellä, läntisellä Kapteenskanmäellä ja itäisellä Pehtoorinmäellä. Porvoon läänin 

vuoden 1540 maakirjassa kylässä oli 19 veronmaksajaa, jotka maksoivat yhdeksää täysveroa. Sen mukaan 

1300-luvun lopussa kylässä on saattanut olla yhdeksän tilaa. 19 veronmaksajasta seitsemän oli ulkokylänmie-

hiä. Se tarkoitti että kylän tiloja oli autioitunut jo keskiajan lopussa. Autioituminen jatkui 1500- ja 1600-lu-

vuilla. Kylässä ulkokylämiesten määrä vaihteli näinä aikoina. Tämän vuoksi tilat vaihtoivat omistajia useasti 

ja sen vuoksi myös Åsmus (Osmus) Kapteenskanmäen länsireunalla muutettiin vuonna 1608 ratsutiloiksi. 

Tapaninkylästä on ensimmäinen kartta vuodelta 1692. Samuel Broteruksen kartassa näkyy Kapteenskanmä-

ellä kolme taloa ja Pehtoorinmäellä seitsemän taloa. Kylässä oli tuolloin lisäksi kaksi autiotilaa ja yksi ulkoky-

länmaa. Broterus on jättänyt kartalta Kapteenskanmäen lounaisimman talon pois autioitumisen takia. E. La-

linen vuoden 1768 isojakokartassa kyseinen aiemmin autiona ollut tila on Åsmuksen omistuksessa, sillä niillä 

oli sama numero 2. Åsmuksen itäpuolella nykyisen Karhusuontien vieressä sijaitsi Nybondas (nro 3) ja sen 

eteläpuolella numeroimaton tila, joka oli ilmeisesti tilojen numeroinnin perusteella kylästä jo pois siirtyneen 

Backaksen alkuperäinen tontti. Vuoden 1772 kartassa on vain yksi kokonaisuus; ”Nybondas och Osmus tom-

ter”. Tila oli 1700-luvulla säätyläis- ja upseeriomistuksessa. Mäellä oli Tapanilan vuoden 1810 kartan ja vuo-

den 1840 pitäjänkartan mukaan kaksi tonttia, mutta vuoden 1860 kartassa näkyy vain yksi tila,”Tapaninkylän 

kartano”, Åsmuksen tilan kohdalla. Kartano ei ollut kuitenkaan oikea kartano. Päärakennuksen itä- ja kaak-

koispuolella oli puistoistutuksia. Vuoden 1902 kartassa oli edelleen vain ”kartano”, jonka tonttimaasta suurin 

osa oli nyt kesantona. Tilan päärakennus purettiin vuonna 1957 ja loputkin rakennukset 1970-luvulla. 

 
Samuel Broteruksen vuonna 1962 laatima Staffansbyn kartta on ensimmäinen kartta Tapaninkylästä. Vasemmassa pik-

kukuvissa näkyy kyläkeskus tarkemmin Kapteenskanmäellä ja Pehtoorinmäellä. Oikeanpuoleinen pikkukuva on maan-

mittauskonseptista. Kuva raportista V.-P. Suhonen: Helsingin Tapaninkylän arkeologiset kaivaukset vuonna 2008. Mu-

seovirasto. 
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E. Lalinin vuonna 1768 laatima Staffansbyn isojakokartta. Kuva raportista V.-P. Suhonen: Helsin-

gin Tapaninkylän arkeologiset kaivaukset vuonna 2008. Museovirasto. 

 
Kapteenskanmäen tontit vuonna 1772. Kuva raportista V.-P. Suhonen: Helsingin Tapaninkylän 

arkeologiset kaivaukset vuonna 2008. Museovirasto. 
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Kapteenskanmäki 1800-luvulta 1900-luvulle. Kuva raportista V.-P. Suhonen: Helsingin 

Tapaninkylän arkeologiset kaivaukset vuonna 2008. Museovirasto. 

 

Arkeologiset tutkimukset vuonna 2008 

Vuonna 2001 Helsingin kaupunki osti Kapteenskanmäen tilan ja Karhusuontien itäpuolella sijaitsevan Peh-

toorinmäen keskellä olevan tilan. Kaupunki alkoi seuraavana vuonna laatia asemakaavaa laajemmalle alu-

eelle asuntorakentamista varten. Museoviranomaiset lausuivat silloin asemakaavasuunnitelmista muinais-

jäännösten suojelun kannalta. Vuonna 2006 voimaantulleessa asemakaavassa vanhasta kyläalueesta varat-

tiin asuntorakentamiselle Kapteenskanmäen koillis- ja kaakkoisnurkat kuten myös edellä mainittu Pehtoorin-

mäen osuus. Kapteenskanmäen rakentamiselle varatuille tonteille kaavassa merkittiin arkeologinen tutki-

musvelvoite ennen rakentamista. Samoin koko Kapteenskanmäki sai suojelun vanhana kyläpaikkana. Mäen 

koillisrinteen 1. maailmansodan linnoitteet merkittiin asemakaavaan erikseen sm-merkinnällä. Tapaninkylän 

Karhusuontien itäpuolinen kyläalue, jossa oli sijainnut enemmistö taloista, katsottiin tuhoutuneen Pehtoo-

rinmäen ulkoreunoilla viimeistään 1970- ja 1980-lukujen rakentamisessa ja mäen keskellä 1. maailmansodan 

linnoitteiden takia. Linnoitteet oli kartoitettu vuonna 1995 Helsingin rakennusviraston toimesta. 

Vuonna 2008 ajankohtaistui rakentaminen Kapteenskanmäellä. Helsingin kaupunki kustansi Museoviraston 

toukokuussa tekemän kahden viikon koekaivauksen ja varsinaisen 1,5 kuukauden kaivauksen elo-syyskuussa. 
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Kaivausta johti Veli-Pekka Suhonen ja hänellä oli apuna syksyllä 12 apulaistutkijaa ja kaivajaa. Kaikkiaan kai-

vettiin yli 600 neliömetriä. Kaivauksissa käytettiin yksikkötutkimusta, jossa jokainen maakerros ja rakenne 

saivat oman numeron. Esim. alueen 2 maakerros 12 oli Y212 ja vastaavasti rakenteet R212. Kaikki löydöt 

otettiin talteen edellä mainituin yksiköittäin. Pintamaasta tullut resentti esineistö poistettiin jo kentällä. Muu 

uudempi löytömateriaali poistettiin luetteloinnin jälkeen. Rakenteet pyrittiin ottamaan esille muotoutumis-

prosessiensa vaiheita vastaavassa järjestyksessä. Kaikista dokumentointitasoista piirrettiin tasokartat ja pro-

fiilikartat ja kohteet kuvattiin. 

 
Museoviraston vuoden 2008 arkeologisten tutkimusten yleiskartta. Koekaivauksessa avatut alueet on merkitty kel-

taisella värillä ja arabialaisen numeroin. Syksyn kaivausalueet ovat punaisella ja vastaavilla roomalaisilla nume-

roilla. Kartta raportista V.-P. Suhonen: Helsingin Tapaninkylän arkeologiset kaivaukset vuonna 2008. Museovirasto. 
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Kaivausten esitutkimuksissa havaittiin, että mäen koilliskulma oli ollut peltoaluetta 1600- ja 1700-luvuilla. 

Maastotutkimus vahvisti, ettei siellä ollut tarpeellista suorittaa arkeologista tutkimusta. Koekaivauksen voi-

mavarat keskitettiin mäen kaakkoisosaan tulevaan laajempaan asuinalueeseen. Koekaivauksen päämääränä 

oli kartoittaa löytyykö vanhan 1800-luvun puistokerroksen ja muiden pintakerrosten alta vanhoja kyläkerrok-

sia ja kuinka laajoja ne olivat. Tutkimusalueelle kaivettiin alueen keskellä aiemmin sijainneen 1800-1900-lu-

kujen vaihteen navetan ympärille neljä 10-15 metrin pituista ja yhden metrin levyistä koeojaa (kartassa nu-

merot 2-3, 6 ja 8) ja kuusi pientä koekuoppaa (1, 9 ja 10-12). Koeojissa turvekerros ja pintamaa poistettiin 

koneellisesti. Kaivamista jatkettiin kiinteisiin kivirakenteisiin, joihin kaivaminen lopetettiin. Muissa kohdissa 

kaivettiin puhtaaseen maahan saakka kulttuurikerroksen kerrospaksuuden esille saamiseen varsinaisen kai-

vauksen suunnittelua varten. Käsin kaivetuissa koekuopissa (0,5 x 0,5 m) toimittiin samoin. Lisäksi alueelle 

avattiin poistamalla turve ja pintakerros kahdelta isommalta kaivausalueelta (4 ja 7) koneellisesti ja puhdis-

tamalla käsin näkyvät rakenteet. Yhdellä kaivausalueella (5) pintakerros avattiin käsin. Ne jätettiin sen jäl-

keen odottamaan jatkotutkimuksia. 

Tutkimusalueen länsiosan 1800-luvun puiston kohdalle tehdyssä pohjois-eteläsuuntaisessa L-muotoisessa 

koeojassa 2 oli pintakerrosten alla etelä- ja pohjoispäissä kiveykset, jotka jätettiin puhdistamisen jälkeen kos-

kemattomiksi. Keskellä kaivettiin luonnolliseen maahan saakka. Koeoja 3 edellisen kaakkoispuolella täyttyi 

heti vedellä ja sortumisvaaran takia sitä ei dokumentoitu. Kaivausalue 4 edellisen itäpuolella sisälsi koneelli-

sesti poistetun pintakerroksen alla kiveystä, jonka keskellä oli uunikaakeleita. Kohdalla oletettiin olevan mah-

dollisesti rakennus. Alueelle oli tehty uudempia kuoppia, mm. viina-/lääkepullokätkö. Alue jätettiin odotta-

maan jatkotutkimusta. 

 

Koeoja 2. Pohjois-eteläsuuntaisen kaivanto-osan pohjois- ja eteläpäissä näkyy kiveyksiä. Keskiosa on kaivettu luonnolli-

seen maahan saakka. Kuvaussuunta kaakko. Kuvaaja V.P.Suhonen; kuva raportista V.-P. Suhonen: Helsingin Tapaninky-

län arkeologiset kaivaukset vuonna 2008. Museovirasto. 
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Koeoja 3. Vedellä täyttynyt koeoja. Kuvaus-

suunta pohjoinen. Kuvaaja V.P.Suhonen; 

kuva raportista V.-P. Suhonen: Helsingin Ta-

paninkylän arkeologiset kaivaukset vuonna 

2008. Museovirasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaivausalue 4 (kartassa kaivausalue IV), dokumentointitaso 1. Alueen länsiosan läpi meni 

syvemmällä kaksi putkikaivantoa tutkimusalueen keskellä sijainneesta 1800-1900-lukujen 

vaihteen navetasta. Kuvaussuunta itäkoillinen. Kuvaaja V.P.Suhonen; kuva raportista V.-

P. Suhonen: Helsingin Tapaninkylän arkeologiset kaivaukset vuonna 2008. Museovirasto. 
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Kaivausalue 5 (3,2x2,4 m) edellisen itäpuolella avattiin käsin tiheän puuston takia. Pintamaan alta esille tuli 

asfalttitiililattia ja joitakin Pukkilan tiiliä. Kyseessä oli kartassa näkymätön 1900-luvun rakennus. Lattia puret-

tiin koekaivausten aikana koneellisesti ja sen alta ei tullut vanhempia rakenteita tai kulttuurimaakerroksia 

vaan luonnollinen maa. 

 
Kaivausalue 5, dokumentointitaso 1. Esillä on uudempi asfalttitiililattia. Kuvaussuunta 

itäkoillinen. Kuvaaja V.P.Suhonen; kuva raportista V.-P. Suhonen: Helsingin Tapaninky-

län arkeologiset kaivaukset vuonna 2008. Museovirasto. 

Koeojassa 6 ei tullut mitään rakennetta tai merkittäviä löytöjä. Tutkimusalueen pohjoisosassa koeojan 8 itä-

päässä oli kiveystä kolmen metrin pituudelta. Koekuopissa oli osassa kiveyksiä ja ne jätettiin siihen tasoon. 

Osa kaivettiin puhtaaseen maahan tai kallioon saakka. 

 
Koeoja 6, koeojan pohjoisprofiili. Kuvaussuunta koillinen. Kuvaaja V.P.Suhonen; kuva 

raportista V.-P. Suhonen: Helsingin Tapaninkylän arkeologiset kaivaukset vuonna 

2008. Museovirasto. 
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Koeoja 8. Koeojan itäpäästä on tullut esiin 

kiveys. Kuvaussuunta itäkoillinen. Kuvaaja 

V.P.Suhonen; kuva raportista V.-P. Suhonen: 

Helsingin Tapaninkylän arkeologiset kai-

vaukset vuonna 2008. Museovirasto. 

 

 

 

 

 

 

 

Koekaivauksen tulokset osoittivat, että laajemmat tutkimukset olivat tarpeen. Tutkimuksia jatkettiin syksyllä, 

jolloin kaivettiin keväällä avatut alueet puhtaaseen maahan saakka. Kaivausalueita laajennettiin tarpeen mu-

kaan löydettyjen rakenteiden saamiseksi kokonaan esiin. Kaikkialla oli vain yksi rakennekerros. Kaivausaluei-

den paksuus oli keskimäärin 40-50 cm. 

Koeojien 2-3, koekuoppien 1 ja 11-12 kohdalta tutkittiin isompi kaivausalue 2 (kartassa kaivausalue II). Sitä 

laajennettiin vähitellen 12 x 14 metrin kokoiseksi. Alueen pohjoisosasta tuli esiin rakennuksen länsipäässä 

sijainnut pohjakaavaltaan hevosenkengän muotoinen luonnonkivistä ja lohkokivistä koottu uuninperustus (2 

x 2 m), jonka seinät oli ladottu lohkokivistä. Se oli osittain kaivettu puhtaaseen maahan. Itse rakennus näkyi 

uunin itäpuolella lattianalaisena kiveyksenä. Sen eteläraja oli epämääräinen. Sen itäpuolella oli mahdollisesti 

seuraavan rakennuksen jäännös, joka jäi suurimmaksi osaksi kaivausalueen ulkopuolelle.  

 
Kaivausalue 2 (kartassa kaivausalue II), dokumentointitaso 2. Edessä näkyy 1700-luvun 

rakennuksen pohjaa ja kuvan oikeassa reunassa vähän sen länsiosassa sijainnutta uunin-

pohjaa. Taustalla on kaivausalueen eteläosan 1800-luvun puistoon liittyvä kivirakenne, 

jonka läpi oli tehty putkikaivanto tutkimusalueen keskellä sijainneesta 1800-1900-lukujen 

navetasta. Kuvaussuunta lounas. Kuvaaja V.P.Suhonen; kuva raportista V.-P. Suhonen: 

Helsingin Tapaninkylän arkeologiset kaivaukset vuonna 2008. Museovirasto. 
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Kaivausalue 2. Alueen luoteisnurkan uu-

ninperustus, jonka keskusta on tyhjen-

netty ja seinien vieriojat kaivettu. Ku-

vaussuunta kaakko. Kuvaaja V.P.Suho-

nen; kuva raportista V.-P. Suhonen: Hel-

singin Tapaninkylän arkeologiset kai-

vaukset vuonna 2008. Museovirasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaivausalue 2. Kartta dokumentointitasosta 2. Kartta raportista V.-P. Suhonen: Helsingin Tapaninkylän arkeologiset kai-

vaukset vuonna 2008. Museovirasto. 

 

Kaivausalueen 2 eteläosassa oli lounais-koillissuuntainen 9 metriä pitkä ja 1,5 metriä leveä erikokoisista luon-

nonkivistä ja lohkokivistä muodostunut kivirakenne, joka oli 40 cm korkea. Osassa kiviä oli poranjälkiä. Kol-

mesta kivikerroksesta muodostunut rakenne oli kahdessa osassa, sillä sen läpi oli kaivettu putkikaivanto koil-

lisesta 1800-1900-lukujen vaihteen navetasta. Koeojan 2 länsipuolelta avatulta alueelta tuli kaksi matalaan 
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kuoppaan kaivettua suunnikkaanmuotoista tulisijaa (noin 1,5 x 1 m). Niissä oli mullansekaisessa hiekassa pa-

laneita ja palamattomia luonnonkiviä ja lohkokiviä, nokea ja hiiltä. 

 
Kaivausalue 2, dokumentointitaso 2. Etualalla on kaivausalueen länsiosan kaksi tulisijaa, jotka liitty-

vät 1800-luvun puistoon. Taustalla näkyy kaivausalueen eteläosan kivirakenne. Kuvaussuunta 

kaakko. Kuvaaja V.P.Suhonen; kuva raportista V.-P. Suhonen: Helsingin Tapaninkylän arkeologiset 

kaivaukset vuonna 2008. Museovirasto. 

 
Kaivausalue 2. Viimeisiä maakerroksia kaivetaan. Kuvaussuunta kaakko. Kuva: Markku Heikki-

nen/Helsingin kaupunginmuseo. 
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Kaivausalueelta 2 tuli muutama 1700-luvun raha pintamaasta ja rakennuksen kohdalta väkipuukko ja kaksi 

veitseä muista alueista poiketen. Muina löytöinä oli katkelmia posliiniastioista, punasavikeramiikasta, kivita-

varasta, fajanssiastioista, seltteripulloista, ikkunalaseista, lasiastioista, lasipulloista, liitupiipuista ja pii-iskok-

sia, rautakuonaa, palanutta savea, luita ym, joita löydettiin myös muilta kaivausalueilta. Ne olivat tyypillisiä 

1700- 1800-lukujen asuinpaikkalöytöjä. Kaikkiaan kaivauksista tuli löytöjä 466 alanumeron verran. Nuorem-

pia pintakerroksista saatuja löytöjä poistettiin 185 alanumeroa luetteloinnin jälkeen. Alanumeroissa saattoi 

olla kappalemääräisesti runsaasti katkelmia. 

 
Kapteenskanmäen löytöjä kentällä. Kuva: Markku Heikkinen/Helsingin kaupunginmuseo. 

Kaivausalueen 2 rakennus kuului alueen vanhimpiin kerroksiin. Se oli ilmeisesti 1700-luvulta. Muut rakenteet 

liittyivät 1800-luvun puistoon. Mm. tutkimusalueen ulkopuolella luoteessa oli puistoon liittyviä kaivausalu-

een eteläosan kivivallin suuntaisia terasseja.  

Keväällä avatun kaivausalueen 4 (10 x 5 m), kartassa alue IV, kiveyksestä havaittiin, ettei kyseessä ollut ra-

kennusjäännös kuten keväällä oletettiin. Kiveyksen poikki meni etelään kahdessa eri kaivannossa ruosteinen 

rautaputki ja betoniputki, jotka tulivat navetasta. Putkien alta tuli esiin kallio ja muualta nopeasti luonnollinen 

maa.  

Keväällä avattu Karhusuontien laidalla terassilla sijainnut kaivausalue 7 (12 x 12 m), kartassa kaivausalue VII, 

kaivettiin kuten kaivausalue 2 vähitellen laajentaen, jotta alueelta havaittu rakennusjäännös saataisiin koko-

naan esiin. 6 x 6 metrin kokoinen suorakaiteenmuotoinen kiveys muodostui luonnonkivistä ja lohkokivistä, 

joissa muutamassa oli lohkottu paalunpaikka. Osa kiveyksestä oli tuhoutunut itäpuolisen jalkakäytävän ra-

kentamisessa. Alueelta tuli kaksi 1700-luvun rahaa ja kaivausalueen 2 tapaista löytöaineistoa. Kiveyksen läpi 

meni jälleen koillis-lounaissuuntainen putkikaivanto länsipuolella sijainneeseen 1800- 1900-lukujen vaihteen 

navettaan. Kyseessä oli ilmeisesti 1800-luvun rakenne, jonka luoteiskulmassa saattoi olla uuninperustus. Alu-

een eri osista tuli esiin kolme puhtaaseen saveen kaivettua matalaa kuoppaa. 
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Kaivausalue 7 (kartassa kaivausalue VII), dokumentointitaso 2. Rakennuksen kohdalla on tullut esiin 

luonnonkivistä ja lohkokivistä muodostunut kiveys. Sen läpi menee katselusuuntainen putkikaivanto 

tutkimusalueen keskellä sijainneeseen 1800-1900-lukujen vaihteen navettaan. Kuvaussuunta koillinen. 

Kuvaaja V.P.Suhonen; kuva raportista V.-P. Suhonen: Helsingin Tapaninkylän arkeologiset kaivaukset 

vuonna 2008. Museovirasto. 

 
Kaivausalue 7, dokumentointitason 1 dokumentointia mietitään kaivausten aikana syksyllä. Kuvaus-

suunta itä. Kuva: Markku Heikkinen/Helsingin kaupunginmuseo. 
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Kaivausalue 8 (kartassa kaivausalue VIII). laajennettiin samoin isommaksi (13 x 18 m). Koeojan 8 itäpäästä 

löydetty luonnonkivistä ja lohkokivistä muodostunut kivirakenne laajeni kaivausaleen itäreunalla etelään 

päin kahdeksi selvemmin erottuvaksi kivirakenteeksi, joka oli yhteensä 15 metriä pitkä. Pohjoisempi oli itä-

länsisuuntainen neljä metriä pitkä ja 1-1,2 metriä leveä ja eteläisempi pohjois-eteläsuuntainen L-muotoinen 

8 metriä pitkä ja metrin levyinen. Kiveykset olivat suorassa kulmassa tosiinsa nähden. Rakenteiden reunalla 

oli isompia kiviä. Kahden rakenteen välissä tilassa oli vähemmän kiviä ja niiden länsipuolella pienistä kivistä 

muodostunut mahdollinen pihakiveys. Rakenne tulkittiin 1. maailmasodan aikaiseksi lastauslaiturin perus-

taksi. Rakenteen luota löytyi muiden löytöjen lisäksi kaksi 1800-luvun rahaa ja kolme venäläistä ensimmäisen 

maailmansodan aikaista lyijysinettiä. Kaivausalueen lounaisosassa oli navettaan liittyvää kiveys, jossa oli epä-

määräisesti kiviä ja tiiliä pintakerroksessa. Siihen saattoi liittyä sitä koillisessa ympäröivä pieniä kiviä ja pinta-

maata sisältävä pieni neliömäinen mahdollinen pihakiveys. Kaivausalueen luoteisosassa oli muita maahan 

kaivettuja kivillä täytettyjä kuoppia, joiden funktio ei selvinnyt. Täällä oli myös pieni maahan kaivettu lohko-

kivillä vuorattu kuoppa, joka tulkittiin raudanvalmistuspaikaksi. Myös rautakuonaa tuli runsaasti täältä. 

 
Kaivausalue 8 (kartassa kaivausalue VIII), dokumentointitaso 2. 1. maailmansodan aikaiset lastauslaiturit 

ovat tulleet esiin kaivausalueen itälaidasta. Kuvaussuunta koillinen. Kuvaaja V.P.Suhonen; kuva raportista V.-

P. Suhonen: Helsingin Tapaninkylän arkeologiset kaivaukset vuonna 2008. Museovirasto. 
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Kaivausalue 8. Kartta dokumentointitasosta 3. Kartta raportista V.-P. Suhonen: Helsingin Tapaninkylän arkeologiset kai-

vaukset vuonna 2008. Museovirasto. 
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Kaivausalue 13 (kartassa kaivausalue XIII) (5 x 6,5 m) tutkimusalueen kaakkoisnurkassa käsitti jälleen syvem-

mällä 3 x 2 metrin kokoisen pohjakaavaltaan suorakulmaisen luonnonkivien ja lohkokivien tasaisen kiveyk-

sen, joka tulkittiin rakennuksen alapohjaksi. Sen itäpuolella oli kallio ja koillispuolella kaksi rakennuksen kul-

makiveystä pohjois-eteläsuuntaisella linjalla neljän metrin välein. Kyseessä oli 1-2 rakennuksen pohjaa 1800-

luvuilta. 

 
Kaivausalue 13 (kartassa kaivausalue XIII), dokumentointitaso 2. Rakennuksen jäännökset näkyvät kallion 

vieressä lounaisnurkassa. Kuvaussuunta kaakko. Kuvaaja V.P.Suhonen; kuva raportista V.-P. Suhonen: Hel-

singin Tapaninkylän arkeologiset kaivaukset vuonna 2008. Museovirasto. 

Navetan kohdalle tehtiin kolme koekuoppaa 14-16 (kartassa koekuopat XIV-XVI), mutta niistä ei tullut na-

vettaa vanhempia rakenteita tai kulttuurikerroksia. 

Tutkimusalue jakaantui useampaan osaan ajallisesti. Kaivausalueen keskellä aiemmin sijainneen 1800-1900-

luvun vaihteen navetan länsipuolella entisen 1800-luvun puiston kohdalla oli 1700-luvulle ajoittuvat 1-2 ra-

kennusjäännöstä ja 1800-luvun puistoon liittyviä rakenteita. Navetan eteläpuolella Uimarannantien varrella 

oli uudempia 1900-luvun jäännöksiä. Idässä Karhusuontien vieressä oli 1800- ja 1900-lukujen rakenteita ja 

ensimmäisen maailmansodan linnoitteisiin liittyvän lastauslaiturin perustusjäännökset. Keskiaikaisia raken-

teita ei löydetty. Esineistö oli eri kaivausalueilta melko samanlaista 1700-ja 1800-lukujen esineistöä. Keskiai-

kaisia esinelöytöjä oli vain muutama irtolöytö pinta- ja täytekerroksista. 

Rakentaminen alkoi tutkimusalueella vasta vuonna 2013. 


