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Kansikuva: Tutkimusalueen keskiosan Nilsåkern pellon koillispuolelta länsilounaaseen. 

Perustiedot 

Alue: Ristisillan alue Kirkonkylän lounaispuolella, valtatie 6:n ja Loviisantien risteyksen 

lounaispuolella rajautuen näihin teihin. Alueen laajuus on n. 72 hehtaaria. 

Tarkoitus: Selvittää sijaitseeko kaavan alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita suojelta-

vaksi arvioitavia, arkeologisia kulttuurihistoriallisia jäännöksiä. 

Työaika: Maastotyö 10.9.2021. 

Tilaaja: Lapinjärven kunta 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Timo Jussila. 

Tulokset Alueelta ja sen liepeiltä ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä eikä muita arkeo-

logisia kohteita. Alueella ei ole ollut koskaan historiallisen ajan asutusta vanhojen 

karttojen perusteella. Alueen poikki kulkee vanha, mm. 1796-1804 kuninkaankart-

taan merkitty tie Loviisaan nykyisen Ristisillantien linjauksella. Siitä on pieni osuus 

hylätty nykyisen Loviisantien liittymän valmistuttua 2000 luvun alussa. Alueen koil-

liskulmassa on lyhyt osuus 1960-luvullä hylätystä vanhan tien osuudesta. Näitä 

tieosuuksia ei katsottu suojeltavaksi niiden vähäisyyden ja arkeologisen huonokun-

toisuuden takia. Muualla alueella en havainnut mitään muinaisjäännöksiin viittaa-

vaa. Alueella ei ole muinaisjäännöksiä eikä muita arkeologisia suojelukohteita. 

 

            
Tutkimusalue vihreällä 

Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Kartat ovat Maanmittauslaitoksen maasto-
tietokannasta syyskuussa 2021, ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on tarkastettu 9/2021. Valo-
kuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta.  Valokuvat 
ovat digitaalisia ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n palvelimella. 
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Kartat 

 
Tutkimusalue rajattu vihreällä viivalla. 

 

    
Vasemmalla ote 1796-1805 kuninkaankartasta, jossa taloja on vahvistettu punaisella ja tutkimusalueen 

sijainti on osoitettu sinipunaisella. Oikealla ote 1842 pitäjänkartasta, johon tutkimusalue rajattu vihreällä. 

Kartta on tältä kohdin paikkailtu ja yhdistelty joten alue on hieman epäsuhtaisen muotoinen. 

Pitäjänkarttaan merkitty ”Gränspolen” sijaitsee pienjäteaseman kohdalla ja on hävinnyt. Karttaan merkitty 

Kirkonkylän (itäpuoli) ja Lapinjärvenkylän kylänraja on muuttunut 1840-luvun jälkeen tällä kohdin. 
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Ote 1890 luvulla laaditusta senaatinkartasta. 

 

 

Inventointi 

Lapinjären kunnalla on käynnissä Ristisillan alueen suunnittelu ja Ristisillan v. 2009 valmistu-

neen asemakaavan päivitys. .Porvoon museo antoi hankkeesta lausunnon (PoM104/2021, 

13.8.2021), jossa se edellytti alueella tehtäväksi arkeologisen inventoinnin. Lapinjärven kunta 

tilasi alueen arkeologisen inventoinnin Mikroliitti Oy:ltä. Timo Jussila teki inventoinnin maasto-

työn 10.9.2021, työn kannalta erinomaisissa olosuhteissa. 

 

Tutkimusalue sijaitsee Valtatie 6:n ja Loviisantien välisellä alueella, liittymän lounaispuolella. Ei 

ole tietoa, onko alueella aiemmin inventoitu muinaisjäännöksiä. Alueelta ja sen liepeiltä ei tunne-

ta ennestään muinaisjäännöksiä eikä muitakaan arkeologisia kohteita. Lähimmät kivikautiset 
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asuinpaikat sijaitsevat yli 2-3 km etäisyydellä etelässä Loviisanjoen laaksossa ja idässä Taasian-

joen laaksossa, jossa ne ovat 25-32 m korkeustasoilla.  

 

Tutkimusalue sijoittuu 30 – 50 m korkeustasojen välille, pääosin 35-45 tasoille. Alimmillaan 

maasto on Nyåkerin kohdalla, jonka reunamilla voisi sijaita mesoliittisen kivikauden loppupuolen 

asuinpaikkoja. Kyseinen n. 29-32 m taso on pitkäaikainen, Litorinameren transgression aikainen 

vedentaso (karkeasti n. 6000 – 5000 eKr. muutaman metrin korkeuseroilla). Sen yläpuoliset ta-

sot ovat Ancylusjärven veden tasoja n. 7400 - 8400 eKr. (Ancyluksen loppuvaiheen vedentasot 

ovat jääneet transgression alle) joilla periaatteessa voisi sijaita varhaismesoliittisia asuinpaikko-

ja. Sen aikaisia saaristoasuinpaikkoja ei kuitenkaan tunneta kuin yksi (Mäntsälän Pukinkallio). 

 

1700-luvun lopun kuninkaankartan ja suurimmilta osin isojakokarttojen (siltä osin kun niitä on 

ollut) perusteella 1840 luvulla laaditun pitäjänkartan ja 1890-luvulla laaditun senaatinkartan mu-

kaan alueella ei ole ollut asutusta lainkaan. Aivan alueen lounaispuolella ja Ristisillan koillispuo-

lella on ollut yksittäistalot 1700 luvun lopulla, mitta ne sijoittuvat alueen ulkopuolelle. Alueen 

poikki, nykyisen Ristisillantien kohdalla on kulkenut mm. 1796 kuninkaankartastoon merkitty 

päätie Loviisaan jona se on ollut  vuosituhannen alkuun, joten kyseessä on merkittävä vanha 

tielinja. Alueen pohjoisreunamalla ja luoteiskulmassa on kulkenut 1960 luvulla hylätty osuus ku-

ninkaankartalle merkitystä vanhasta tiestä Lapinjärveltä Liljendaliin ja Myrskylään.  

 

Laserkeilausaineistosta laaditussa rinnevarjostuksessa (Mml:n paikkatietoikkunassa) ei alueella 

erotu mitään arkeologisesti mahdollisesti erityisen mielenkiintoista. Pari siinä näkyvä ja huomiota 

kiinnittänyttä kuopannetta Korsmalmin tienoilla osoittautuivat luontaisiksi pinnanmuodoiksi. 

 

Alueen maasto on suurimmaksi osaksi kivikkoista moreenia kalliota ja kallioiden välistä kosteaa 

ja kivikkoista korpimetsää. Kahdella alueella on kuitenkin kivikautisille asuinpaikoille sopivaa 

maastoa: aivan alueen koillispäässä on arkeologisessa mielessä kohtalaista maastoa, hiekkaista 

rinnettä 40-35 m tasoilla, joskin maaperä on kuitenkin melko kivikkoista ja alempana lisäksi kos-

teaa ja piirteetöntä. Arkeologin kannalta erinomaista maastoa on alueen lounaispäässä, Kors-

malmissa, heti Loviisantien länsipuolella, 40 – 45 m tasoilla, missä on vähäkivistä hiekkamaata 

vanhan hiekkakuopan (lounaassa) ja kalliomäen (koillisessa) välisellä n. 170 m mittaisella alu-

eella itään loivahkosti laskevalla rinteellä. Näiden maastojen korkeustasot ovat siis varhais-

mesoliittisia rantatasoja, jolloin asutus on ollut vielä hyvin harvaa. Tein kummallekin alueelle 

toistakymmentä koekuoppaa mutta mitään esihistoriaan viittaavaa niissä en havainnut. 

 

 

Vanhat tiet 

 

Vanhasta, vuosituhannen alussa hylätystä Loviisantiestä on 

pieni pätkä hylättynä Ristisillantien ja Loviisantien risteyksen 

länsipuolella. Laserkeilausaineistossa näkyy korkea valli ojan 

lounaispuolella. Se ei ole tie vaan tie ja sen reunamat on tällä 

kohdin hävitetty puskemalla pintamaat ja vanha tiepohja vallik-

si niin että vanha tie on kohdalla kapea valli. Ojan kohdalla ja 

koillispuolella tiestä on asfaltti poistettu mutta siihen on ajettu 

sepeliä ilmeisesti metsäkoneita varten. 

 

vanha tie pohja erottuu rinnevarjostuksessa 
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Vanhan tien jäännettä vallina entisen Loviisantien hylätyn tielinjan lounaispäässä 

 

   
Vallimaista tiejäännöstä ojan kohdalla ja ehjempää, kuorittua vanhaa tiepohjaa ojan koillispuolella. 

 

 

 

 
 

Alueen luoteisnurkassa on polkuna jäljellä vanhaa tietä Lapinjärveltä Myrskylään ja Liljendaliin. 

Tie on merkitty kuninkaankartastoon. Tämä tieosuus on ilmeisesti jäänyt käytöstä kun valtatie 6 

on tehty nykyiselle kohdalle 1960 luvulla. Jäljellä oleva tie ei ole täysin alkuperäisellä linjalla, 

alueen itäpuolella on mm. oikaistu mutka. Tien alkuperäisyys ei ole aivan varma. 

 

22.10.2021 

 

Timo Jussila 
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Kuvia 

 

  
Arkeologisessa mielessä hyvää maastoa Korsmalmissa ja alueen itäpäässä, jossa hiekkainen maaperä 

kuitenkin paikoin kivikkoista ja alempana vaihettuu kosteaksi kuusikoksi. 

 

 
Tyypillistä alueen maastoa yllä länsiosassa Nilsåkernin pohjoispuolella ja alla alueen itäosassa 

 
 


