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Kansikuva: Rantakiinteistön länsirantaa, luoteeseen. 

Perustiedot 

Alue: Raasepori Bromarv Korsuddarna eteläosassa sijaitsevat kiinteistö 710-572-1-90 ja  

1-41. 

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

vaksi arvioitavia kulttuurihistoriallisia jäännöksiä. 

Työaika: Maastotyö 20.11.2021 

Tilaaja: Kiinteistökehitys ja Kaavoitus SKLM OY 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Timo Jussila. 

Tulokset Alueelta sen lähialueelta ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä. Alueella ei ole 

ollut historiallisella ajalla vakituista asutusta. Alueella ei havaittu mitään merkkejä 

kiinteistä muinaisjäännöksistä tai muista arkeologisista, suojeltavaksi katsottavista 

jäänteistä. 

 

 

Tutkimusalue vihreällä, punaisen ympyrän sisällä.  

 
Selityksiä:  Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Kartat ovat Maanmittauslai-

toksen maastotietokannasta marraskuussa 2021, ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekis-
teri on tarkastettu 11/2021. Valokuvia 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 – jossa kiinteistä 1-90 on kahdessa osassa – rajattu vihreällä. Kiinteistö 1-41 on kiinteistön 

1-90 lounaisosan sisällä, rannassa  

 

  
Vasemmalla ote kartasta v. 1705 ja oikealla ote 1840 luvun pitäjänkartasta 

Alla ote 1872 senaatinkartasta. Kaava-alueen sijainti niissä on osoitettu sinisellä suorakaiteella 
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Inventointi 

Bromarvin Korsuddarnan alueen eteläosassa sijaitseville kiinteistölle 710-572-1-90 ja  1-41 ol-

laan laatimassa ranta-asemakaavaa. Hankkeen kaavakonsultti Kiinteistökehitys ja Kaavoitus 

SKLM Oy tilasi alueen muinaisjäännösselvityksen Mikroliitti Oy:ltä. Selvitys tehtiin asemakaavan 

arkeologisena inventointina.  Timo Jussila teki maastotyön 20.11.2021 työn kannalta erinomai-

sissa olosuhteissa. 

 

Alue sijaitsee Bromarvin keskustasta n. 4 km pohjoisluoteeseen. Se koostuu kahdesta erillisestä 

lohkosta, joista toinen, lounaisempi, sijaitsee rannassa ja se sisällä on pieni mökkikiinteistö 1:41. 

Alueella ei tiettävästi ole aiemmin tehty nykyaikaista arkeologista inventointia, todennäköisesti 

alueella ei ole arkeologi käynyt lainkaan. Lähin tunnettu muinaisjäännös on historiallisen ajan 

mahdollinen vanha kyylän- tai talonpaikka Korsuddarna n. 700 m tästä alueesta pohjoiseen. 

Kyseinen muinaisjäännös on hyvin epämääräinen ja aivan ilmeisesti perusteeton – ainoana 

konkreettisena havaintona kellariksi luultu, tienteossa tehty kuoppa. Esihistoriallisia muinais-

jäännöksiä ei koko seudulla tunneta lainkaan. 

 

Alue jyrkkäpiirteistä ja kallioista, suureksi osaksi avokalliota tai ohuen moreenin ja kuntan peit-

tämä kalliota. Alueen korkein kohta nousee pienellä alalla 20 m tasolle koillisella lohkolla ja lou-

naisella lohkolla 17 m tasolle. Tällä lounaisen kiinteistön osan mäen itä- ja etelä osassa on pin-

nan mineraalimaa hieman paksumpi, hyvin kivikkoinen moreeni. Periaatteessa alueella voisi sen 

korkeustason puolesta sijaita varhaismetallikautisia, rantasidonnaisia muinaisjäännöksiä, mutta 

esim. pronssikautiselle asuinpaikalle alue on epätyypillinen (piensaaristoa) ja käsittääkseni myös 

hankala pyyntikulttuurin asunpaikoille ylipäätään. Hautaröykkiöitä voisi tämänkaltaisella alueella 

hyvinkin olla mutta niitä ei tunneta koko seudulta lainkaan, lähin sijaitsee yli 6 km etäisyydellä 

kaakossa ja sekin on epämääräinen. 

 

Alue kuuluu Revbackan (yhden talon) kylään ja on kylän rintamaista erillinen, Daglös -niminen 

takamaa (Urfjeld). Alue on vanhojen karttojen perusteella ollut asumatonta 1800-luvun loppu-

puolelle saakka, jolloin niemen länsirannalle on tullut Fiskbäck niminen torppa ja alueen luoteis-

puolelle, Kårbölen maille Korsvikin torppa.  

 

Maastossa tarkastin alueen kattavasti silmänvaraisesti. Näkyväisyys alueella oli hyvä, metsää oli 

hakattu ja harvennettu ja lounasosan mäellä maata laikutettu hakkuun jälkeen.  Koekuoppa en 

tehnyt koska maanalaiselle muinaisjäännökselle sopivaa (ja mahdollistakaan) mastoa en ha-

vainnut ja missä lapiota maahan löin, oli kallio tai kivi liki jo pian turpeen alla vastassa. Mitään 

muinaisjäännökseen viittaavaa en alueella havainnut. 

 

Rantakaava-alueella ei siis ole kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita suojeltavaksi katsottavia 

arkeologisia jäännöksiä. 

 

14.1.2022 

Timo Jussila 

Lähteet  

Peruskartta 2012 07, 1966 ja 1985. Maanmittauslaitos. 

Pitäjänkartta, Bromarv 1840 –luku. Maanmittauslaitos. 

Senaatinkartta 1972, rivi V Lehti 20. Maanmittauslaitos 

Tuntematon 1705. Otsikko vain osittain näkyvissä: ” …Charta uppå … Kegra Kifwitok, Kårfböhle 

och Knop Kägra i Tenala Sochen”. Maanmittauslaitos. 
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Kuvia 

 
Koillisen erillisosan kalliomaastoa 

 

  
Koillisosan eteläpään maastoa ja lounaisosan mäenrinnettä länteen. 

 

  
Lounaisosan länsirannan kalliota länteen. 


