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maisteri Oramaa kesällä 1967 o
Löydöstä ilmo itt i ~~XXMxxxS~k~xi x~MmmiR~
k~x~llM xx98&~ larka~tus suoritettiin kesällä 1968 , edellä
mainittuna aikana- pastori Sakari Tammisen joh~dolla .

Johdanto.

Muinais,jäännöksen kuvaus ja rahoitustoimehpiteet.
Paikalta löyt yi 7 röykkiötä . Paikka sijai~see soistuneen
~men rannalla , n . 100 metriä siitä .
Parhaan röykk iön koko oli 3 , 50 x 2 , 90 . Korkeahko . lso puu
kasvaa päällä . Edellisestä 6 aske l ta-länteen tginen , rötkklö , irtonaisista kivistä ladattu . Muodoltaan neliömäinen .
:.L'asalakinen . Koko on 3 , 90x 3 , 30 m. Tästä 5· askelta länteen
raunio . Koko on 1, 90x 2 , 60 m. ~adottu irtonaisist a kivis~ ä .
Yhteenvetona voln to~eta seur . ~ ~aunm ot ovat pienikokoisia.
Vailla maa t ~ytett ä . Vaikuttavat kaskiraunioilta , mu t ta varmuuden vuoksi ne kannattaa ku tenk in huomioida . ~ asainen
neliönmuotoinen raunio voisi olla hauta
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Kansallismuseon Esihistoriallinen Osasto
Helsinki

Lähetän kunnioittaen oheisena mxx±amx• valokuvia muutamasta kivikumpareesta, jotka olen löytänyt kesähuvilani läheltä Evolta. Pari vuotta sitten
käännyin puoleenne vastaavassa asiassa ja lähettämäni diakuvan perusteella
sain vastauksen, jonka mukaan kysymyksessä on todennäköisesti muinaishauta.
Nyt tekemäni löytö sijaitsee n. kahden kilometrin päässä edellämainitusta.
Kysymyksessä on kuuden kivikasan muodostama ryhmä, joka sijaitsee 100 m:n
päässä aivan pienestä metsäjärvestä, sen pohjoisrannalla, joka on kuivaa ja
tasaista nummimaata. Järvi on soistunut ja sen rantaviiva on aikaisemmin ilmeisesti kulkenut aivan kivikasojen läheltä.
Niinkuin kuvista voi••• päätellä, ovat kivikummut suurelta osalta aluskasvillisuuden peitossa. Ne ovat täysin koskemattomia eikä ole s,ytä pelätä,
että joku niitä penkoisi. Paikkakuntalaiset eivät tiedä asiasta.
Mikäli löytää tultaisiin tutkimaan, ovat olosuhteet varsin hyvät. Paikka sijaitsee Valtion maalla ja tie kulkee aivan vierestä. Autolla pääsee vaikka kumpujen äärelleo
Toivon, että lähettämistäni Kuvista olisi hyötyä tytkimustyöllenne.

Sakari Tamminen, pastori
Elontie 15, Helsinki 66
P• 748279

Esihistoriallisen osaston Johtaja, tri Helmer Salmo,
Kansallismuseo

Oli kiintoisaa saada tietää mielipiteenne, jonka mukaan lähettämäni kuva
saattaa esittää hautakumpua. Seuraavassa muutamia lisätietoja asiasta:
Kumpu sijaitsee n. 300 m:n päässä kesämökiltäni (joka sijaitsee Selkjärven ja Vähäjärven välisellä harjulla). Maa kuuluu Keski-Lotilan talolle Asikkalan Paakkolan kylästä.Tilan omistavat naimattomat sisarukset, sukunimeltään

x•~~

Lotila. Isäntä Gn lievästi invalidi sodassa saamansa aivovamman johdosta. Alue
on talon takamaita ja on jäänyt miltei luonnontilaan. Niinpä aivan kummun vieressä on vielä Maire-myrskyn kaatama suuri mänty. Paikalla käy hyvin harvoin
ihmisiä, joten tuskin on vaaraa olemassa siitä, että joku turmelisi kumpua.
Omia lapsianikin olen varoittanut siitä, ettei ainoatakaan kiveä saa liikuttaa
paikaltaan.
Itse kumpu on matala, mutta päätellen siitä, ettei sen päällä juuri ole
kasvullisuutta, sillä voi olla jonkin verran syvyyttä. Ilmansuunta, johon rinne
viettää aivan kummun vierestä on luode. Paikka liittyy luode-kaakko suuntaiseen
harjumuodostelmaan erillisenä saarekkeena. Kahdelta sivulta sitä ympäröi syvärantainen Selkjärvi ja kahdelta sivulta suo. Jos vesi on ollut aikoinaan korkeammalla , on paikka muodostanut lähes hehtaarin laajuisen jyrkkärantaisen saaren
n. 30 m:n päässä mantereesta, joka puolestaan tällä kohdalla on työntynyt kapeana ja korkeana harjuniemenä mainittujen järvien väliin. Puolustuksellisilta
näkökannoilta katsoen paikka on siten ollut varsin suojattu. - Saareke on laeltaan tasainen. Muistelen, että keskemmällä olisi toinen

pitku ~ nen

kuoppa,

jonka vieressä ei kuitenkaan ole mitään kumpua.
Olettaen, että joku Esihistoriallisen osaston edustaja on halukas näkemään kummun, ilmoittaudun mielelläni oppaaksi. Samalla voitaisiin tutkia kesämökkini saunan löylyominaisuuksia.
Pakilassa 16.10.65
Sakari Tamminen, pastori
Elontie 15, Pakila; p.?48279

Kansallismuseon Esihistoriallinen osasto,
H e l s i

n k i

Lähetän kunnioittaen oheisena kaksi väridiakuvaa, jotka saattavat olla
mielenkiintoisia muinaistutkimuksen kannalta.
Toinen kuvista esittää kahdesta puusta veistettyä ruuhta, jonka osat on
yhdistetty aikoinaan puukiilalla ja rautahakasilla. Ruuhen löysxivät ja nosti-
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vat n. 3 m:n syvyydestä 10-vuotiaat

t

kaksos~kani

Lammin Selkjärvestä, jonka

rannalla kesämökkimme sijaitsee. Ruuhen osat olen tallettanut toistaiseksi saj
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teen,. suojaan mökkimme alle. Selkiärvi, joka on kooltaan verraten pieni, sijait1
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kanssa välittömässä yhteydessä olevasta Vähäjärvestä olen itse löytänyt eräitä
puun kappaleita,

jotka saattavat olla peräisin yhdestä puusta tehdystä ruuhesta.

Nämä palaset ovat myös tallella. Molemmat järvet ovat pikkujärvistä varsin runsaasta ympäristöstään poiketen kirkasvetisiä ja niiden vedet laskevat Lammin
Pääjärveen - kuuluen siten Kokemäenjoen lähdejärviin.
Toinen kuva esittää kivikumparetta,

jonka vieressä on n. 2 m pitkä syven-

/ nys. Se sijaitsee ruuhen löytymispaikan lähellä korkealla rantatörmällä, n.

7-8

m:n korkeudessa veden pinnasta. Rinne laskeutuu melko jyrkkänä kohti järveä aivan kumpareen vierestä. Kun olen maininnut paikkakuntalaisille, että kysymyksessä saattaisi olla jokin hautakumpare, he ovat puolestaan arvelleet, että kysymyksessä on jäännös vanhasta tervahaudasta, koska mainitulla paikalla on joskus
poltettu tervaa. Asiantuntijoiden mielipiteen kuuleminen on kuitenkin aiheellista.
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/ Sakari Tamm~nen, pastori
Elontie 15, Pakila,p. 748279.

