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Jleinäkuussa ja elokuussa 1966 suoritin Vihdin pitäjän kiinteiden muinaisjäännösten inven tointia ja irtoltiytöjen paikantamista. Ennen kenttätyön alkua kopioin Muinaistieteellisen
toi mikunnan esihistoriallisen osaston topografisen ark iston
kaivaus- ja
dot.

tarkastuskertorrrr~<set

~anakirjasäätiön

sekä irtolöytöjä koskevat tie-

toimesta Vil1distä paikannimi_ä keränneel-

tä hum. kand. 1Uitta Karvoselta sain tietoja mu inais,jäiinnöksiin
viittaavista nimistä.
Pitäjästä on löydetty parisataa kivikautista esinett li . Kivikautisia asuinpaikkoja on ollut tiedossa yksi. Pronssi- j a rautakauteen kuuluvia irtolöytöjä on vain muutama, pronssikaudelta miekka ja rautakaudelta kirves ja miekka, neljä tuluskiveä,
tulusrauta ja meripihkaa. nautakauden kiinteitä muinaisjäännöksiä on edustanut yksi kumpukalmisto.
l\unsairaudn kartutti inventointi kivikau t isten asninpaikkojen
lukua,

joka on nyt 14. f ämä lienee kuitenkin vain osa todelli-

sesta määrästä, sillä kaikkia maaston puolesta sopivia kohteita
ei voinut viljelysten takia tutkia riittävästi.
Hautakautisten muinaisjäännösten lukumäärä lis ii äntyi vain
yhdellä. lältään ja tarkoitul<:seltaan

epäm : i~iräisiii

mninåisjiiän-

nöksiä luettelain kolme.
~sinelöytöjä

ei viime vuosina ole ,juuri tehty.

tuuni 1))40-luvulla löydetyn reikäkirveen

ja

v.

.Jain hal1C)65 löydetyn

reikäkirveen kantaosan. Nuut ennen luetteloiuattor·rat esineet

ovat löytyneet as 1tinpaikoil ta.

i<n.utakautisia esineitä li)y-

tyi työn aikana yksi.
{yön suorittamista vaikeutti se,

et~ä

suurella osalla . Vih-

din asukkaista ei muualta tulleina ollut ,juuri r;Jinkiiänlai.. sta
paikallistuntemusta. 1Jail<:annimiä ei tunnettu sen vertaa,

ettii

löytötiedoissa Ptainitut paikat olisivat löytyneet. Honien
vanhojen löytötietojen nimet

eiv~t

esiinny edes

Sanakirjasä~

tiö n kokoel111issa. Tämän j•1hdosta saatoin paikantaa vain pienen osan
1

irtolöyddist~.

Jonkin verran sekn.annusta aiheutti

maailmansodan aikaisen linnoitusvyiihykkecn rakP.nnelmat,

.ioi-

den iästä ja tarkoituksesta nykyiset asukkaat e ivlit ole peri]-

Li.
:Pitäjän asukkaat suhtautuivat työ hön ystävällisesti mutta
passiivisesti. Luoteis-Uusimaassa olleeseen vetoonrukseen sain
yhden vastauksen. 1\.enttätyössä sain apua :fil. mais t. Ai ra ITi..i.denheimolta ja lehtori ... 1 eikki Karvoselta.
!'yöni suori tin osaksi l ielsingistä,
käsin. i•i atkat suoritin autolla.

osaksi Vihdin Uravalasta

l liidenveden rantoja tarkas-

taessani käytin kulkuneuvona moottorivenet t ä.
fähän luetteloon,

jossa on selostus 19 muinais j. iä. ln0ksestä,

liittyy 13 peruskartan lehte ti .ja taloudellisesta kartasta
tehty lehtijakokartta sekä

JJ 12 kartongille liimattua valo-

kuvaa negatiiveineen.

Helsingissä 15. lokakuuta 1=> 66

-
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ASUINPAIKAT

Kiint eät muinaisjiiännökset

Vanjärven kylä

1. L a u t t a ,

omis t . maanviljelijä Väinö Vilenius .
os. Vanjärvi, Vihti

::iijainti :

Lautan kivikautinen as uinpaikka si.iaitsAe Vanjoen itäpuolta kulkevan mc1 antien varressa ')00
m etelädn kohdasta,

jo ssa Vihdin ja )'yhäjärven

Vanjokea noudattava raja kääntyy suorakulmaisesti joest a länteAn päin. Vanjoen kartanos t a on
paikalle maanteitse J km 200 n . hatso karttaa

~.

0 7112.

: 1aasto:

ASuinpaikka on maantien itäpuolella länteen jokea kohti viettävällä rinnepellolla n.

~0

m me-

renpinnan yläpuolella. 1tinne on savimaa ta ja se on
ra ivatt u viljelysmaaksi noin v.

195 '5. Paikan ete-

läpuolella on kallioinen metsäinen har.janne, .joka jatkuu Lautan rakennuksiin asti.
rna tkaa n.
Löydökset:

~00

KM 1710H:1 -

r.t.

J lkvartsikaavin, kvartsi-iskoksia,

palaneen l uun s iruja ).
Valokuva:

J16lö.

Vanjoke An on

~.

V a a h t

e r a m ä k i , omist. maanvil.i . Heimo Jl.luston e n ,
os. Vanjärvi, Vihti

Sijainti:

Vaahteramäen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee
Vanjoen itärannalla Vanjoen kartanosta luoteeseen vievän peltotien koillispuolella.
on Vanjoen
taa 4,

Haa sto:

kart~nosta ~00

Paikalle

m:n matka. Ka tso kart-

05/1~.

Asuinpaikka on kahden kallionkielekkeen väliin
joen rantaan raivatulla rinnepellolla. Pel to on
savimaata ja otettu viljelykseen v.

1961~.

Jokeen

on JO - 40 m:n matka löytö paikal ta,

joka on n.

J5 m merenpinnan yläpuolel ta. Hinne •.: iettää loivasti etelään.
Lö ydökset :

KJ.! 17109:

-

1~

l kolme kvartsikaavinta, kvartsi -

iskoksia).
Valokuva:

3161~.

.Pakaselan kylä

].

l

t

ä m ä k i, omist. maanvilj. To ivi Sipponen ,
os. Vanjärvi , Vihti

::iijaint i :

Itämäen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Vanjoen länsi puolella J olcikunnasta Karkkil ·q=m vievän
tien varrella. Jokikunnasta Pusulaan vievän tien
risteyksestä on paikalle. matkaa
karttaa 4 ,

05/1~.

~

km ROO m. Katso

- 5 -

t-Iaa s t o:

Asuinpaikka on Itämäen rakennusten ja maantien
itäpuolella itäkaakkoon kohti Vanjokea viet täväll ä pellolla. P elto,
löytyi,

josta kvartsi-iskoksia

on savimaata, mutta sen pohjoisreunall a

maantien varressa on nurmettunut hiekkakuoppa.
Paikka on n. 40 m merenpinnan yltipuolella ja siitä on jokeen 200 m,
Löydö kset:

1\Jil 17110:1

5 \ neljä kvartsiesinettä, kvartsi-

-

iskoksia) .
Valokuva:

j1617.

4. Kuu s k a

1 1

i

o,

omist. mannvilj.

Vilho Hiikoncn,

os. Jok.i 1 ·unta, Vihti
:::iijainti:

K1tuskallion kivik :1utinen asuinpaikkn sijaitsee
~uuskallion

talosta ittikoilliseen kohti Vanjfir-

veii vievän peltotien pohjoispuolella. Paikall e
on Jokikunnasta Pusu laan vievän tien risteyksestä 1 km. Kat so
Naasto:

karttaa~~.

OJ/11.

"\sui npaikka on etelään kohti Vanjokea viettävällä

rintee~lä.

Pohjoispuolella kohoaa korkea kal-

lioinen mäki. Paikka on 45 m merenpinnan yläpuolella ,ja si itä on
Löydökset:

KM1711J:1

-

~

jok~en

~00

lpiin kappale,

111.

pal nneAn luun siru,

kvartsitaltta, kvartsi-iskoksia).
Valokuva t :

J1621- J1622.

- 6 -

Vanhalan kylä

5.

P ä i

V

Ö

1

ä,

omist. maanvi l j .
os.

.::>ijainti:

Pliivöl~ ,

Olavi Nyman,

Vanhala,

Vihti

Päivölän kivikautisten esineiden löytöpaikka
sijaitsee Vihdin lella

:~

Jokikunnan tien pohjC"'>ispno-

km:n pi-iä s sä kirkolta. A,iokelpoinen t i e

.Paivöl<ii:i.n

k ~iäntyy

Jokikunnan tiestä oikealle

heti l1au t ausmaan tien jälkeen. Katso

karttaa~.

02/14.

flaasto:

Päivölä sijaitsee mets ä isen ja kallioisen runsHan kilometrin pituisen llar.ianteen eteläkärjessä .

.l.alon pellot ovat eteläi"in

ja itäiin viettä-

vällä rinteellä. AlempRna notkossa virtaa Vanjokeen laskev a puro.

J'~ll

ot ovR t

savimaa ta,

sarko-

jen yläpi-i.iissä on l<allio muu.tanmn ky1nmenen cm:n
syv y ydessä.

U)ytiipaikat ovat ·jO -

etelälounaaseen, n.

100 m t1.losta

55 m mere n pinnan yl';.puole lla .

.Paikkaa ei voinut tarkewmin tutkia , koska p n lto
oli heinäll'i,

mutta mv. Nymanin mnkaan saven

seassa on runsaasti 1-:i vens i ru,i a, nikä Fiyde t tyjen esineid.en kanssa viittaa si

irH~n,

että rintAes-

s ,, olisi ki v.ikautinen asuinpaikk a.
KN 15445 \kourutaltta),
liusketta) •

J\} • 1711 1 (kappale

mustaa

- 7 -

1'-iiemen kylä

6.

1"

i

e

i,

m

01 1i st.

os •
:::iijainti:

~i emen

din -

agronomi J•.art ta Korckman ,

Vanha 1 a ,

kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Vih Jokikunnan ti..en varrella [) km .')00 m kir-

kolta, i+50 m

.·Jaasto:

V i J1 t i..

~J iemen

kartanon rakennuksista poh-

joiseen. hatso karttaa 4,

OJ/12.

Asuinpail<ka on Vanj1i.rveen

pistäv~in

)() m meren-

pinnan yläpuolelle kohoavan niemekkeen rinteellä.

i·l~ien

rinteet ovat vil,ielty,jä ja ne viettä-

vät loivasti eteläiin ja kaakkoon. Liiyr!.ök set olivat savimaassa n. 4o
Löydökset:

KJII 17112:1

-

rrte renpinnan yl;ipuolella.

J \hiotun kiviesineen kappaleP.sta

muotoiltu esine ,
Valokuvat:

t'J

kvartsiesine, . kvartsi-iskoksia ).

'.31619 -31620.

vanjoen kylä

7.

,.{ y ö n ä, OIHist. rnaanvil.jelij;i Samuli Nissi,
os.

Sijainti:

Jokikunta,

Vihti

1<yönän kivikaut Lnen a s uinpaikka sijaitsee Vanjoen pohjoispuolella Jokikunnasta Nummelle vievän tien varressa.

Hyönän talo on kilometrin

päässä Nummen ja Pusulan :.tien risteyksestä Nummelle päin.

"~suinpaikka

on talon rakennuksista

- B -

100 Haasto:

150 m kaakkoon. Ka tso karttaa 4, 02/10.

Asuinpaikka on keskellä Hyöniin

pelto;:~.

olevan

viljelemättömän saarekkeen lounaislaidalla. Hin ne viettää loivasti etel ään kohti Vaniokea. Paikka on n. 40 m merenpinnan yltipuolella ja 40 - 50
m:n päässä joesta.

~avi maata.

KN 17114:1-4 \vihertävästä kivestä te hdyn taltan
kärkikatkelma, piiesine, pii-iskos, kvartsi-is koksia)
Valokuva:

J162J.

8.

s u u, omist. liikkeenh arjoittaja Veikko Laine ,

J

o k i

os. Veikko Laine Oy, .['; okiant.
Sijainti:

2- 1 ~,

.Tki 51

Jokisuun varhaiskampakeraaminen a s uinpaikka sijaitsee aivan Vanjoen suussa länsirannalla ole valla viljelysmaalla. Paikalle pääsee

kulke~alla

.Pusulan tien risteyksestä Jokikunnasta Numlll elle
päin J km,

jatkamalla tien jyrki.in mutkan kohdal-

ta Lol1,ian .Pinolahteen vievälle tielle ja kään tymällä n. JOO m:n päässä itäkaakkoon kohti Jokisuuta. hatso karttaa 7, 99/09.
u aasto :

,1..suinpaikka on Jol<isuun rakennusten ,ja lliidcnveden rannan välisellä loivasti etelään järveä kohti viettävällä viljelysmaalla )4 nan

yl< ~ puolella.

35 m merenpin-

:haa on savea ja siinä on eri t-

ti:iin runsaasti erikokoisi a kivenkappaleita.

- 9 -

Löydökset:

KM 485]:2 (kaksoiskirves), KN 6993:2 (neljä sirpaletta mustaa sädekiviliusketta), KM 7753 (tasataltta), KM 115J2:1-J (kivilaji-iskos, kvartsiiskos, kolme palaneen luun sirua ) , lUl 11777:26,

27 ~pura, kaksi hiotun kiviaseen sirpaletta ·l ,
Ki-1 17,115:

1-10 (levykirves,

taltan kärkikatkelma,

hioimen kappale, kiviaseesta tehty kaksiteräinen
taltta, saviastian pala, palaneen luun siru,
kvartsiuurrin, kaksi kvartsiesinettä, kvartsi-iskoksia) •
Valokuvat:

31624, )1625.
Jokisuun nykyinen

hålt.ija (keväästä 1()t:i6 l :.htien).

on puutarha-alan tukkuliikkeRn omistaja ja on
kuulemma keräyttänyt pelloltaan suuret määrät kiviä viereisen tien täytteeksi. Rouva Laine ei sanonut tienneensä paikan merkitystä; sen sijaan
Jokisuussa työssä ollut rouva Kaarina Sakala sanoi
asian olevan tunnettu. Hän oli ottannt m;'l.asta talteen kiviaseen kappale 8n ja kvartsi-i sk oksia.

Olkkalan kylä

9.

1~

o 1 k k a, omist. maanvilj. Veikko Ni e mi,
os. Ulkkala,

Sijainti:

Vihti

Kolkan kivLkautinen asuinpaikka si ,iait see Vihdin Olkkalan tien i tci.puolellR 1 km 200 m Po rin tien
risteyksestä kirkolle päin vastap ti ätä tiilitehdasta. Katso karttaa 4, 02/18.

!Iaasto:

l\.olkan rakennukset sijaitsevat n. l.J.OO m,:n pi'ässä
maantiest~i

metsäisen harjanteen kaakkoislaidalla.

-

1 () -

Loivasti kaal<koon viettävää peltoaukeaa rajoittaa Averiasta Kirjavaan laskeva puro . Asuinpaikka on

lähell~

Kirjavan entistM rantaviivaa n.

200 m Kolkan rakennuksista

pinnan
Löydökset:

yl~puolella.

etelä~n,

~5

m meren -

Savimaa ta.

KH 17116:1-2 (.mustasta liuskeP-sta tehdyn esineen
katkelma, kvartsi-iskoksia).

Valokuvat: J1626,

)1b27.

10. h y 1 1 y s i

1 t

a,

omist. maanvilj.

~ino

Utt er,

os. Olkkala, Vi 1 lt i
~ijainti:

Nyllysillan kivikautinen asuinpaikka sijaitsee
Vihdin - Olkkalan tien itäpuo lella 3 krn:n ptiässä
kirkolta 150 m Myllysillan asuinrakennuksesta
itään.

.Naasto:

Katso karttaa 4, 02/18.

Asuinpaikka on saman metsäisen harjantenn
kärjessä,

jonka kaa' :lc ois laidalla n.

1

~00

etel~i.

m idem-

pänä on Kolkan ki vilGtutinen asu inraikka. Pelto sarat viettävät loivasti lounaaseen kohti kuivattua Kirjavaa. Paikka on n . 40 m merenpinnan yltipuolella. Savimaata.
LJydökset:

K:t-117117: 1-4 'reikäkirveen kanta, kvartsi.k irves,
kvartsiesine, kvartsi-iskoksial.

Valokuva:

31628 .
Karkkilaan johtava tie tulee paalutuksen mukaan
kulkemaan aivan asuinpaikan kautta.

-

11

-

Sul<selan kylä

11.Purhaanmäki,

omist. maanvilj. Matti

~ erik~inen,

os. Purhaa, Vihti
Sijainti:

Purhaanmäen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee
Vihdin - Ollekalan tien itäpuolella 2 km ')()0 m
kirkolta n. 200 m talon rakennuksista etelään .

i'la;-tsto:

•Lsuinpaikka on sen yli 2 km:n mittaisen lounaiskoillissuuntaisen kalliosel ä nteen lounaisk:i.r.iessä,

jonka laitaa maantie noudattaa Olkkala::1.n asti.

Purhaanmäen pellot viettävät loivasti etelään
kohti Kirjavaa.

l~aikka

on n. l+O m merenpinnan yL :-

puolella. Savimaata.
Löydökset:
Va l o~1vat:

12. S i

p i

KM 17118:1-2 (kvartsiesine, kvartsi-iskoksia).
)162 9 , J16JO.

1

ä,

01.1ist. Haili ja Kyl likki Sipil ;i,
os. Sipilä, Vihti

Sijainti:

Sipil i:m Saarenperän kivikautinen asuinpaikka sijaitsee kirkonkylän ohitustien p ohjoispuolella
500

4,

l'laas t o:

m kirkosta pohjoiskoilliseen. Katso karttaa
01/17.

Saarenperän asuinpaikka on Kirjavan lounaisrannalla kohoavan ,,,etsti.isen kallion ja Kirjavasta
Kirkkojärveen laskevan ojan välisellä pellolla.

-

~e ltosarat

12 -

viettävät loivasti etelään kohti las-

kuojaa. l)aikka on n. 35

lll

merenpinnan yltipuolella.

::iavima a ta.
Löydökset:

KM 17119:1-2 lkvartsiesine, kvartsi-iskoksial.

Valokuva:

J16J1.

Oravalan kylä

1J •

.t{

a t

i

1 a,

omist.

a , ~ronomi

Saara Forsiu s,

os. Nutulllela,
.::>ijainti:

Ha tilan kivikautinen asuinpaikka si ja itsee Kirk kojärven ja .lustionselän välisen l'arttilansalmen
etelärannalla. Vihdin kirkolta piiästtiän

l {a tilaan

k ulkemalla n. 4 kl'J Numme laan päin, kääntymUllä
sitten länteen Oravalan tietä ja noudattarnrtlla
uravalanlammen länsirantaa. l(atso krtrttaa 8,

98/16.
b aasto:

Asuinpaikka on Oravalanla.1men ja Tarttilansalmen
välisen n. 400 m leveän kannaksen länteen Tart ti lansalmer·~n

viettävällä rinteel.Hi. I täpuo le lla on

jyrkkä kallio ja lännessä syvässä uomassa virtaava uravalanlammen laskujoki. Paikka on JG - J8
m mer enpinnan yl.1puolella . .:)avirnaata.
Löydijkset:

K~l

17120:1-5 lliuskeisen nuolenkärjen katkelma ,

kolme kvartsiesinettä, kvartsi-iskoksia).
Valokuvat:

316]2, J16JJ.

-

13 -

Veikkolan kylä

1~ •

V e i

k k o l

a,

omist. tilanomista.ia 8 eva h.ahilus,
os. Numrnela

Sijainti:

Veikkolan kivikaut .i.nen asuinpaikka si .iaitsee

7 km Vihdin kirkolta Nummela=-tn piiin tien ]i1nsipuolella virtaavan Oinasjoen suussa.

Veikkolan

kartanon päärakennuksesta asuinpaikka on 1 km
200 m etelään ja sinne johtaa kartanosta peltotie. Katso karttaa 8, 94/16.
Naasto:

Asuinpaikka on loivasti kaakkoon viettävällä
rantapellolla Oinasjoen suun länsipuolella n.

J.} m merenpinnan yläpuolella. Oinasjokeen on
matkaa 1.}0 m ja Hiidenvedc-m lah teen 200

111.

Pel-

toaukea jatkuu kohti pohjoista, l ä nnessä .ia etelässä on ryteikköistä alavaa
Löydökset:

~M

vesijättöma~ta.

17121:1-5 ltaltan katkelma, asekiven kappalA,

kvartsitaltta, kvartsi-iskoksia,
siru).
Valokuva:

J16J4.

palaneen luun

- 14 -

Paikannetut irtolöydöt

Vih tij ärven kylä :

9Kö1, kourutaltta,

1~1erkitty

karttaan 2,

J)/12.

llärtsilän kylä:

5792:5, kourutaltta, merkitty

kartta~n

3, 00/01 .

Vanhalan kylä:

154'+5, l<ourutaltta, Plerkit ty karttaan!+,

1L~/02.

Katso myös: mj. 5, s. 6.

::Jukselan kylä:

9196, reikäkivi, merkitty karttaan 5, 22/00 .

Haimoon kylä:

11)98, kourutaltta, merkitty karttaan 5, 27/06.

fuoh ilammen kylä:

17122, reikäkirves, merki tt y karttaan

_'5 ,

20/00.

Selin kylä:
8821: 1, kourutal tta, merkitty karttaan 6, '32/02.

8821:2, tasntaltta, uRrkitty karttaan 6, 32/02.
1J890 ,

poikkikirves, merkitty karttaan 6 , '32/02 .

-

15 -

Pääkslallden kylä:

5627: 1, vasarakirves, merk itty kr1rttarrn 8,
961J, kourutaltta, merkitty karttaan

~.

1

1 · ~/96.

1"3/ 1)5.

Irjalan kylä:

7H09:1, kourutaltta, merkitty

karttaan ~ .,

14/98.

i'v iemenl<:ylä:

161+36, reik <tki vP-n teelmii, merkitty kartt:'lan K,1'3/95.

Jättölän kylä:

1012.7, tasataltta, merkit t: y kartta::tn 9 , 22/94.
Löytöpaikalta, Kaunolan huvilan pihalta,

l<iytyi

muutamia kvartsi-iskoksia.

Jiu l ttilan kylä:

4505, kourutaltta, merkitty karttaan

<),

2.6/ <)'l.

J.{uskelan kylä:

15429, reikäase, merkitty karttaan 10 , 34/95.

Härköilän kylä:

7774, kourutaltta, me rkit ty l<arttaan 11, 19/ d(;.

-

16 -

NUL-LU!::JJÄÄNNÖKSET

Suonta<'l.n kylä

15.

H o v

i,

o1.1ist.
os.

rouva J\.lma l'erhon perikunta,

ilovi,

Villti

..:iijainti: Hovin kiviraunioryhmä sijaitsee Vihdin kirkolta
:11urmijärvelle johtavan tiP.n varressa
:lcir.col ta,

ll ovin päärakennuksesta

kooll. Katso karttaa .),
i·taasto :

J km jOO m

)00 m eteHikaR.k-

00/21.

Haunioryhmä on eteliiän viettävällii metsäiselHi
rinteellä jyrkän kallioseinärnän alapuolella n.
m:n korkeudella merenpinnasta.

~teläpuolellR.

70

on

50 m:n pliässä kallioselänne ja sen takana laaja
s u o,

idässä on kapean metsäkaistaln0n t tkan1. vil-

jelysmaata.
h.uvaus:

~~oin

10 x

10 ru:n suuru i sella alueell<=i nn nt"l,jä

suurten 1naakivien keskell<:> larlottua neliöJili-:ii.st;.i.
2

x 2 m:n s .turuis ta kivir <iykkii:>tä,

on n.
Valokuva:

i~ öykkäHin

16.

.ioicl.en k orkPllS

50 cm.

J16J6.

kyLi.

He u n

a,

01nist. af:ronomi

.tel1:1i - :~r iitta

os. Heuna, Nummela

l.'"l .innen,

- 17 -

Heunan kivivallit sijaitsevat NuPtrt elasta Vesi-

~ijainti:

kansaan johtavan tien pohjoispuolella
m päässä Nurnmelas ta,

7 km )00

JU O m 1i.eunan pM.ärakennuk-

sesta llinsilounaaseen. Kat so karttaa G,
. 1aasto:

Valli t

ovat melko tasaisella

kasvavalla kallioselänte ellä

harva~

1 3 _ 19~ .

rniinnikköä

'7\J - 75

n

merGn -

pinnan yläpuolella.
l\.uvaus:

,lu inaisjäH.nnös koostuu neljästä eripituisesta
kivivallista,

jotka on koottu itä -länsisuuntai-

sesti saualle linjalle.

Valli alkaa t{eunasta

lounnaseen joiltavalta mets;itiel tä.

r; en itälai -

dalla on 1,5 m:n läpimittainen 1 m:n korkui.nen
kiviraunio Ja loivasti länteen nousevalla rinteellä 1'7 m :n mittainen pätkä itä-länsisuuntai.sta n.

m leveää ja o.5 -

1

m korkeaa kivi.vallia,

joka on tehty osaksi hyvinkin suurista

.i~irkäle i

s-

tä. Kallioselänteen korkeim1nalla kohrl.alla olevan
60 m:n mittaisen tyhjän välin jii. lkeen valli
kuu samansuuntaisena

~)

11:n lllatkan .

iat-

:) i tten on 10

m:n tyhjä väli loivasti lasluwalla rinteellii ")2
rn vallia.

J16'J7 - J16J9.

Valokuvat:

Leppärlän kylä

17.

1<' ä

s

t

i,

ornist.
os.

minis teri rl ei kki Leppo,

lJlkoasiainmini.steri<i

- 18 -

Sijainti:

Fästin kumpuryhmä sijaitsee Numnelasta Vesikans aan

johtavan tien varrella 6 kn: n

päiis s ~i Num-

melasta F' äs tin talon pohjoispuolel l a.
karttaa
1-,aas t o:

a)

Katso

13/93.

Fästin talo sijaitsee maantien itäpuolella olevalla kallioisella kumpareella.
kasvaa suuria lehtipuita,

rnlon ymp; i ri.llä

mu t. ta J'1äen Hi. i.denve-

teen viettävä pohjoisreuna,

jolln kumpuryhmä on,

on puutonta.
h.uvaus:

Mäen rinteessä lähellä viljelysmaan rajaa on
kolme 2 ru:n läpimittaista I+O -

50 cm:n korkuista

kiv en- ja maansek<':l.i.sta kumpua,

näistä kaksi ai-

van v ierekkäin, kolmas hiukan
Löydi:i l<s et:

i d~mpänä .

Keskiumäisen kuJ·Jrnun pohjoisreunaan tehdystä
koekuopasta tuli esi. in turm:1an maan ,ia palanP.iden
kivien ohella savitiivisteen paloja .ia Tnln.neita
eläilllen luita. K.t-1 17124:1-2.

Valokuvat:

3 1 64 0 - 'J 1 6!-J. 2.

Ujakk<':!.lan kylä

18.

1i o 1m a,

omist.
os .

Sijainti:

fil.

tri ..L ivar Kemppinen,

h.uusitie

1!+, Helsinki 27 .

llolman muinaisjäännös,

kumpuryhmä,

si,iai.tsee

l'ervalarnrnen poh ,i oi spuolel ta läh tGv:i.n .Poikki puoliaisen itärantaa noudattavan Järventaustan tien
päässä Poikkipuoliaiseen pistävällä niemell ä.
Kat so kartt8a 9,

94/25.

-

~taast

o:

19 -

Holman huvilarakennuksen itä- ja eteläpuoli on
raivattu puutarhaksi. Lännessä .ia pohjoisessa on
~oikk ipuoliaisen

rantaan ulottuva etupäässä leh-

tipuita kasvava metsä. H.uvilan Yl!IJ..>hristo on n.
60 m 1:1eren pinnan yläpuolella.
Kuvaus:

Huvi lan k·1akkoisnurl<asta 10 m etelään on
w:n suuruinen matala kumpu,

l~

x 2

jossa on suurehkot

reunakivet,
nuvilan luoteisnurkasta 10m pohjoiseen on 2.:5
m:n läpimittainen matala kiviraunio,
edellisestä

4 m luoteeseen on kolmannen kivirau-

nion pohjakiveys,
halkovajasta 11m etel hän on

nelj~s

kumpu,

johon

lienee lisätty pellosta raivattuja kiviä.
Valokuvat:

J1643 - ]1645.
.N.

100 m huvilasta i tiidn vil,i elysaukean takana

lepikon keskellä on 2 x 3 m:n suuruinen kivirauni.o.
joka voi olla kaskesraunio.
''alol..:uva:

31646.

llulttilan kylä
19.

H a u d a n n i

e m i,

omist.

JY~aanvilj.

Oskar l.aPJminen,

os. C>jakkala
,::>ijainti :

Haudanniemi sijaitsee l'ervalammen pohjo i.spuolelta L1htevän Järventaustan tien varressa 'J km 500
m:n päässä Ujakkalan tiestä. Katso karttaa o

93/25 .

- 20 -

1•!aasto:

Haudanniemen rakennukset sijaitsevat n . 200 m
tiestä länteen lJoikkipuoliaisen

rantar~.n

ulottu-

van peltoaukean kaakkoiskulmassa kallioisella
aukealla mäellä n. 35 m merenpinnan yläpuolella.
Kuvaus:

Häellä n, 50 m rakennuksista länteen on erilaisia
ki vimuodos t elmia,

joista osa on purettujen raken-

nusten perustuksia, nmtta osa saattaa olla muinaisjäännök.sin.. Kiviraunioita on monenkokoisia
ja - wu otoisia . .Rehevän kasvillisuuden t:1kia niistä ei saanut tarkkaa

k~sityst~

.

.l' erimä tiedot: ;'lv . Lal!uuinen kertoi kuu l leensa, että ki vikrtsa t
ovat Ujakkalassa Suomen sodan aikana majailleen
venäläisosaston koleraan kuolleiden sotilaiden
hautoj a
Valokuvat:

31647,

ja että nimi Haudanniemi johtuisi tästä.

J 1 6L~tl .

lrtolöytö
Pakaselan kylä:
17123:1-~,

pronssinen rannerengas, savitiivis-

teen paloja . Merkitty karttaan 4,

11/0J.
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