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Johdanto
Tutkittava alue sijaitsi Karjalohjan Lohjantaipaleen historiallisen ajan kylätontilla, osoitteessa Mikolanraitti 9,
Hakalan ja Passin tilojen tonteilla Mikolanraitin eteläpuolella, Pietarintien molemmin puolin. Tutkimus liittyy
kahden tontin asemakaavoitukseen. Tutkittavat tonttialueet ovat pääasiassa pihanurmea, jossa on myös istutuksia. Etenkin Passin piha-alueella on myös useita piharakennuksia. Tutkimusalueen eteläosassa on aurinkopaneelikenttä ja vanhaa peltomaata sekä näiden välissä puustoisempi ja heinikkoisempi vyöhyke.
Kylämäki on ollut yksi Karjalohjan suurimmista ja vanhimmista kylistä. Alueella voi olla säilynyt historiallisen
ajan kylän kulttuurikerroksia. Lähialueelta on myös kaksi kivikautista irtolöytöä (223040010 Hakala ja
223040008 Prunkka) sekä rautakautinen hautapaikka lähempänä rantaa (223010010 Katajisto). Kylässä oli
1500-luvulla yhdeksän tilaa. 1700-luvulla kylämäellä on ollut viisi taloa Katlaa, Prunkka, Hakala, Passi ja Ylhä.
Myöhemmin Katlaan tila on siirretty kylämäeltä. 1

Heli Lehto kaivaa koekuoppaa 14. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Hakalan tonttialueelle kaivettiin 10 koekuoppaa ja Passin tonttialueelle 14 koekuoppaa. Lisäksi aluetta kairattiin useista kohdista ja dokumentoitiin inventointialueella havaitut kivirakenteet. Koekuopissa havaittiin
piha-alueiden tasauskerroksia ja jonkin verran vanhaa piha- tai peltokerrosta. Alueella havaittiin muutamia
rakennuksiin liittyviä kivirakenteita sekä yksi vanha rajamerkki. Heti tarkkuusinventointialueen ulkopuolella
oli näkyvissä kaksi vanhemman rakennuksen kivijalkaa. Työn suorittivat tutkija Tuija Väisänen ja apulaistutkija
Heli Lehto. Heli Lehto kaivoi koekuopat ja avusti mittausdokumentoinnissa. Tuija Väisänen kirjoitti sanallisen
dokumentoinnin kaivetuista koeojista ja koekuopista sekä huolehti valokuvauksesta ja pääasiassa mittausdokumentoinnista. Tuija Väisänen on laatinut väliraportin heti tarkkuusinventoinnin jälkeen.

Helsingissä 22.7.2019
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Tuija Väisänen, FM

Vuoristo 2010
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Tutkimukset ja havainnot
Koekaivauksissa tontille kaivettiin lapiolla 24 pientä koekuoppaa. Pääosa koekuopista oli 50 x 50 cm laajuisia,
mutta muutamia kaivettiin hieman laajempina. Koekuopat dokumentoitiin sanallisesti ja valokuvaamalla ja
ne mitattiin paikoilleen Trimblen S3 robottitakymetrillä, Trimble R10 GNSS-järjestelmällä Lohjan kaupungin
käyttämässä ETRS-GK24 koordinaatistossa, korkeusjärjestelmässä N2000 (FIN2005-geoidimalli) luotujen pisteiden perusteella mitatussa koordinaatistossa.
Tontit sijaitsevat Karjalohjan Lohjantaipaleen historiallisen ajan kylätontilla, osoitteessa Mikolanraitti 9, Hakalan ja Passin tilojen tonteilla Mikolanraitin eteläpuolella, Pietarintien molemmin puolin. Pietarintien länsipuolinen Hakalan piha-alue on tasattu täyttömaalla 1970-luvulla ja sinne on rakennettu omakotitalo ilmeisesti 1980-luvun alussa. Talon paikalla ja sen eteläpuolella täyttömaata on toista metriä. Tonttialue oli pääasiassa pihanurmea, jossa oli istutuksia sekä muutamia puita. Tontti on lohkottu aikanaan Prunkan tilasta.
Aivan Prunkan puolella rajaa ojan länsipuolella erottuu selvästi kookas kiviperustus. Hakalan vanhan päärakennuksen kivijalka taas erottuu Mikolanraitin pohjoispuolella (myös Hakalan tonttimaata). Mikolanraittia
reunustaa tällä kohtaa pohjoisessa myös mahdollinen kiviaidan pohja.
Yleiskuva Hakalan tontin keskiosasta. Kuvattu koillisesta.
Kuvaaja Tuija Väisänen.

Passin (Vanha Passi) tonttialueella on kaksi yli 100 vuotta vanhaa asuinrakennusta ja lisäksi vanha navetta,
vajarakennus sekä saunoja ja makasiinirakennus. Tila toimii nykyään asuinkäytön lisäksi majoitus ja juhlakäytössä. Pihan keskiosa ja päärakennuksen eteläpuolinen piha-alue on nurmea, jossa on jonkin verran istutuksia
ja kookkaita vaahteroita. Pihan itäosa on vuosien saatossa muokkaantunut ja sen alueella on muun muassa
useita talotekniikkaan liittyviä kaivoja. Alueelle on myös rakennettu lampia ja pihan kaakkoisosassa on myös
kaksi saunarakennusta sekä uimalampi. Tutkimusalueen eteläosassa tontilla on aurinkopaneelikenttä ja vanhaa peltomaata sekä pihan ja aurinkopaneelien välissä puustoisempi ja heinikkoisempi vyöhyke, jota on käytetty myös puutarhajätteen kompostointiin. Tonttien välillä kulkee Pietarintie.
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Yleiskuva Passin tontin eteläosasta. Kuvattu etelästä. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuopat kaivettiin pääasiassa 50 x 50 cm laajuisina koekuoppina lapiokaivuna ja niitä kaivettiin yhteensä
24 kappaletta. Lisäksi kairattiin sekä koekuoppien pohjia, että piha-alueita. Paikoin kairalla päästiin puhtaaseen pohjamaahan asti, mutta paikoin havainnot kairalla jäivät matalammiksi. Kairaukset kuitenkin tarkensivat käsitystä alueen kulttuurikerroksista. Koekuoppia ei tehty erityisen tiheästi aivan alun jälkeen, sillä maanomistajat kertoivat, että alueelle ei ole näillä näkymin suunnitteilla rakentamista.
HAKALA
Hakalan tontille kaivettiin kymmenen koekuoppaa (KK1-10). Lisäksi dokumentoitiin Pietarintiessä erottuva
kivirivi, jonka kaakkoispäätyyn kaivettiin koekuoppa KK9. Lisäksi tehtiin kairauksia tien penkkaan Pietarintien
Hakalan puolelle. Kairauksissa 45-60 cm syvyydellä pohjamaa. Päällä 10-15 cm harmaata piha/peltomaata ja
sen päällä tasaushiekkaa. Alla puhdas pohjasiltti/kellanruskea hieno hiekka. Tontin pohjoisosa on 1900-luvun
alkupuolella ja puoliväli tienoilla ollut hevoshakana. Tontin asukkaiden mukaan Hakalan viimeisin vanha päärakennus on ollut Mikolanraitin pohjoispuolella ja sitä edeltävä päärakennus jossakin tien eteläpuolella
Mahdollinen kiviperustus Pietarintiellä ja Hakalan pihan pojoisosaa.
Kuvattu idästä. Kuvaaja Tuija Väisänen.

4

Hakalan ja Passin tonttien kulmassa dokumentoitiin myös vanha rajamerkki. Rakenne neliömäinen, keskellä pystyyn asetettu n. 50 x 35 cm
kivi, Kiven itäpuolella kasvaa vaahtera rajamerkin keskellä. Koko 105 x 108 cm. Sisäosassa myöhemmin kasattuja pikkukiviä.

Vanha rajamerkki. Kuvattu lännestä. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK1 (60 x 50 cm, syv. 55 cm)
Koekuopassa pintamulta 2 cm, alla 35-40 cm paksu tasaushiekkakerros, jossa hieman hiiltä ja tiilimurua. Tämän alla noin 10 cm hiekkainen multakerros, jonka alla
ja seassa rapautuneita kiviä. Kivien ympärillä hiiltä paikoin noin 2 cm paksuna kerroksena kuopan koillisreunassa.

Koekuoppa 1. Kuvattu lounaasta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK2 (50 x 50 cm, syv. 37 cm)
Koekuopassa pintamulta 2-4 cm, alla multainen hiekkakerros 26 cm paksuudelta. Kerroksen alla kookas 30 x
15 cm kivi ja alla puhdas keskikarkea kellanruskea pohjahiekka. Kuopassa 1900-luvun alkuun tai 1800-luvulle
ajoittuvia löytöjä, pullolasia ja punasavikeramiikkapala
sekä fajanssi, joka voi olla astiasta tai kaakelista.

Koekuoppa 2. Kuvattu lännestä. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK3 (50 x 50 cm, syv. 58 cm)
Koekuopassa pintamulta 3 cm, alla multainen hiekkakerros, seassa hieman tiiltä, jossa 20 cm syvyydellä alkoi
tulla 25 x 20 cm kokoisia kiviä useassa kerroksessa. Kerros jatkui sekoittuneena 58 cm syvyyteen. Kuoppa oli lähellä vesijohtokaivantoa, joten kuoppa jätettiin kesken
tähän syvyyteen.

Koekuoppa 3. Kuvattu kaakosta. Kuvaaja Tuija Väisänen.
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Koekuoppa KK4 (50 x 50 cm, syv. 64 cm, kairattu 78 cm
syvyyteen)
Koekuopassa pintamulta 2-4 cm, alla karkea hiekka ja
pikkukivi 12 cm. Karkean kerroksen alla 20 cm harmaa
savikerros ja sen alla harmaanruskea mullansekainen
hieno hiekka. Kivet rajoittavat kaivamista, niistä päästiin läpi vain n. 10 x 10 cm alueelta. Kivet kuopassa n.
35 x 20 cm ja n. 20 x 20 cm. Ei havaittu hiiltä, tiiltä tai
muita jälkiä kulttuurikerroksesta. Pohjamaa 64 cm syvyydessä. Pohjalta varmistettu kairaus 78 cm syvyyteen.

Koekuoppa 4. Kuvattu kaakosta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK5 (50x 50 cm, syv. 60 cm)
Koekuopassa pintamulta 2-4 cm, alla sora ja karkea
hiekka 17 cm paksuudelta. Alla vaaleanharmaa savinen
kerros 10 cm ja osin limittäin sen kanssa pikkukivisoran
sekainen likainen mullansekainen kerros, jonka länsireunalla oli n. 2 cm paksuinen tummanruskea multakaistale. Kerroksessa erottui myös hieman osittain maatunutta puuta. Kerros 2-3 cm. Tämä saattaisi liittyä alueella olleeseen hevoshaan käyttövaiheeseen. Alla karkea saven sekainen hiekka 8 cm ja tämän alla vaalean
harmaa pohjasavi. Pohjaa kaivettu n. 5 cm.

Koekuoppa 5. Kuvattu kaakosta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK6 (50 x 50 cm, syv. 60 cm)
Koekuopassa pintamulta 2 cm, alla karkea ruskea
hiekka 20 cm. Tämän alla harmaa hiekkainen silttikerros
20 cm ja sen alla laikukas, vaalea silttikerros ja osin hiilimuruista savisilttiä 10 cm. Alla hieman likainen harmaa savisiltti ja karkea pohjahiekka 60 cm syvyydessä.

Koekuoppa 6. Kuvattu kaakosta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK7 (65 x 60 cm, syv. 98 cm)
Koekuopassa pintamulta 2-3 cm, alla 50 cm harmaanruskea multainen hiekka. Tämän alla ohut 1 cm paksuinen hiekkakerros ja alla 5 cm paksuinen hiilinen siltti,
jonka alla oli samanlainen harmaanruskea multainen
hiekkakerros, jossa oli paikoin kellanruskeaa hiekkaa
välissä. Kerros vaikuttaa kertaalleen kaivetulta. Samalla
kohtaa oli Pietarintien itäpuolella betonikaivo ja sekoittunut maa voi liittyä johonkin vesiputken kaivuun.
Kuoppaa ei kaivettu pohjaan.
Koekuoppa 7. Kuvattu kaakosta. Kuvaaja Tuija Väisänen.
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Koekuoppa KK8 (80 x 55 cm, syv. 100 cm)
Koekuopassa pintamulta noin 2 cm. Sen alla hieman
multainen hiekka noin 50 cm paksuudelta. Hiekassa 50
cm syvyydeltä esiin tulleiden kivien päällä pala kirkasta
pullolasia ja lähes maatunut tupakan filtteri. Alla pyöreitä ja lohjenneita kiviä ainakin 3-4 kerroksessa. Os kivistä on lohkeilleita ja ne voisivat olla palaneita. Kivien
lohkeilu voi olla myös luontaista. Kivien alta alkoi likainen harmaa hiekka, jonka seassa hieman hiilimurua ja
yksittäinen pieni tiilimuru. Kerros oli noin 15 cm paksu.
Sen alla puhdas pohjamaa, hieno kellanruskea siltti 98 cm syvyydessä.
Koekuoppa 8. Kuvattu luoteesta. Kuvaaja Tuija Väisänen

Koekuoppa KK9 (50 x 50 cm, syv. 35 cm lisäksi kairaus pohjalta 40 cm hieman vinoon)
Koekuoppa kaivettiin tiessä erottuvan mahdollisen kiviperustuksen viereen tien kaakkoispuolelle.
Pintamulta n. 2 cm, alla kellanruskea hiekkakerros n. 15 cm. Alla kivikko, kuten kuopassa KK8. Kivet pienehköjä, koko 15 x 10-20 cm. Kivet eivät vaikuttaneet selkeästi rakenteellisilta. Kivet jatkuvat noin 55 cm syvyyteen asti. Kuopasta kairattiin kivien välistä ja kairauksessa havaittiin hiekka, joka on hieman likaisempaa ja
hienojakoisempaa kuin kivien päällä ollut hiekka. Kerros
jatkui samanlaisena puhtaaseen pohjaan saakka noin
65 cm syvyydellä. Kuopassa ei havaittu kunnollista kulttuurikerrosta. Kivien päällä hiekkakerroksessa pullolasia, tuopin pohja (kirkas lasi) rautainen osa ja pullon
kaula korkkeineen. Korkissa leima Kauppiaitten panimo
oy (1933-1942). Löydöt ja hiekkakerros olivat vasten
tiessä erottuvaa kivijalkaa. Aluetta ilmeisesti tasattu jo
vuosisadan ensimmäisten vuosikymmenten aikana.
Koekuoppa 9. Kuvattu pohjoisesta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK10 (66 x 55 cm, syv. 75 cm)
Koekuopassa pintamulta n. 2cm. Sen alla kellanruskeaa
hieman mullan sekaista hiekkaista silttiä 43 cm paksuudelta. Alla hiekan ja mullan sekaista tasaisen harmaata
silttiä, jossa paikoin ruskeaa hiekkaa 25 cm, kerroksen
alaosassa n. 15 x 20 cm kiviä. Kerroksessa myös hieman
tiilimurskaa ja hiiltä. Pohjalla puhdas pohjamaa, ruskea
melko hieno hiekka 70 cm syvyydellä.
Koekuoppa 10. Kuvattu kaakosta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

PASSI
Passin tontille kaivettiin 14 koekuoppaa (KK11-24). Kuoppia kaivettiin eri puolille pihaa ja myös tontin eteläosaan varsinaisen piha-alueen ulkopuolelle. Koekuopat on yritetty sijoittaa potentiaalisilta vaikuttaneisiin
kohtiin sekä eri puolille tonttialuetta. Navetan ja makasiinin väliin ei kaivettu koekuoppia, sillä alueella näyttää vanhemman kartan mukaan olleen aiemmin navetta ja alueelle on nyttemmin kaivettu maalämpo- ja
energiakaivoja. Alueen halki on kaivettu jonkin verran sähkö- ja vesijohtoja. Alueen länsireunalla kulkee
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vanha vesijohto Pietarinlähteestä läheiseen betonikaivoon, vesijohdon tarkka sijainti ei ole tiedossa, mutta
sen kaivaminen on voinut sotkea tontin länsireunaa. Pietarinlähde sijaitsee nykyisen aurinkopaneelikentän
keskellä.
Koekuoppien lisäksi alueelta dokumentoitiin mahdollisia rakennuksiin liittyneitä kiviä, pihalla erottunut mahdollinen uunirakenteeseen tms. liittynyt kivinen kumpu ja lisäksi päärakennuksen itäkulmassa dokumentoitiin n. 40 cm korkea ja 7 metriä pitkä kivipenkka, joka voi olla varhaisempaan rakennusvaiheeseen liittyvää
kivijalkaa tai toisaalta vanhaa terassia. Penkka erottuu vain talon päädyn suuntaisena, mutta päätyä myös
peitti kaksi myöhemmin rakennettua terassia. Lisäksi pihan eteläpuolella havaittiin melko kookkaita kiviä,
jotka voisivat olla peräisin rakennuksen kivijalasta. Alue oli kuitenkin voimakkaasti pusikoitunut, mikä vaikeutti havainnointia. Alueella havaitut kivet dokumentoitiin ja paikalle kaivettiin koekuoppa 23. Myös Passin
tontilla kairattiin koekuoppien lisäksi. Kairauksissa vanhalla peltoalueella aurinkopaneelien länsipuolella havaittiin vain peltomultaa. Pusikoituneella alueella oli runsaasti maatunutta puutarhajätettä, mutta myös kivien väleihin jäävää tyhjää tilaa. Tämä on kuitenkin aluetta, jossa on kulkenut vesijohto Pietarinlähteeltä ylös
tonteille. Piha-alueella oli kairausten perusteella kauttaaltaan hiekkatasauksia.
Koekuoppa KK11 (50 x 50 cm, syv. 35 cm /kairattu 50
cm syvyyteen)
Koekuopassa pintamulta n. 2 cm, alla sekoittunut kellanruskea hiekka puhtaaseen pohjaan saakka. Puhdas
pohjamaa 35 cm syvyydellä.

Koekuoppa 11. Kuvattu kaakosta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK12 (50 x 50 cm, syv. 45 cm)
Koekuopassa pintamulta n. 2 cm, alla sekoittunut kellanruskea hieman multaa sisältänyt hiekkakerros 40
cm. Puhdas ruskea hieno pohjahiekka 42 cm syvyydeltä.

Koekuoppa 12. Kuvattu kaakosta. Kuvaaja Tuija Väisänen.
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Koekuoppa KK13 (50 x 50cm, syv. 57 cm/ kairattu 67
cm syvyyteen)
Koekuopassa pintamulta 2-3 cm, alla kellanruskea täyttöhiekka 30 cm paksuudelta. Alla likaisenruskea sekoittunut hiekka n. 25 cm, kerroksessa kiviä, jotka rajoittavat kaivamista. Kivien välistä kairaus, pohjahiekka tulee
65 cm syvyydeltä.

Koekuoppa 13. Kuvattu koillisesta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK14 (80 x 50 cm, syv. 120 cm)
Koekuopassa pintamulta 2 cm, sen alla kellanruskea tasaushiekka 8 cm. Tämän alla vaalea silttikerros 10 cm
ja sen alla melko yhtenäinen hieno, kuiva hiekka 80 cm, seassa muutamia tiilenmuruja ja hiilenmuruja. Pohjalla 17 cm kerros tummaa harmaanruskeaa hiekkaa,
jossa hiilipilkkuja. Puhdas pohjamaa, keltainen hieno
hiekka tuli esiin 118 cm syvyydellä.
Kuoppa kaivettiin kohtaan, jossa lähellä maassa erottuivat kookkaat kivet, kuopassa ei mitään rakenteisiin viittaavaa. Koekuoppa saattoi osua johonkin vanhempaan
kuoppaan?
Hienon hiekan kerroksessa hiukan vihertävää ikkunalasia ja vanhempaa pullolasia sekä punasavikeramiikkaa,
keramiikka ja pullolasi mahdollisesti 1800- tai 1700-luvulta.
Koekuoppa 14. Kuvattu luoteesta. Kuvaaja Tuija Väisänen.
Koekuoppa KK15 (50 x 50 cm, syv. 24 cm, kairattu 59 cm syvyyteen)
Koekuopassa ohut 1-2 cm pintamulta ja sen alla olevan 10-24 cm paksuisen hiekkakerroksen alla kookkaat
kivet. Hiekassa erottuu kivien päällä tiilimurua ja hiekassa myös palaneen saven pala. Kivirakennetta ei hajotettu, joten kuopassa ei kaivettu syvemmälle. Kivien välistä kairattiin ja havaittiin vaaleanruskea, lähes puhdas
hiekkakerros, joka oli tummimmillaan juuri pari senttimetriä ennen puhdasta pohjamaata. Tummassa osassa
hiekkaa erottui muutama hiilimuru. Puhdas pohjahiekka 58 cm syvyydellä. Kuopassa erottuva kivi kooltaan n. 35 x 25 cm, mutta ei näy kokonaan. Viereinen
kivi jatkuu lähes kokonaan kuopan ulkopuolelle.
Koekuoppa kaivettiin maassa erottuneen kummun kohdalle. Kumpu liittynee johonkin purettuun rakennukseen. Mahdollisesti uunin pohja?
Koekuoppa 15. Kuvattu luoteesta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

9

Koekuoppa KK16 (50x 50 cm, syv. 43 cm)
Koekuopassa pintamultakerros 5 cm, alla harmaa hiilensekainen kulttuurikerros, silttiä ja hienoa hiekkaa.
Kerroksessa erottuu osittain kuoppaan näkyvä kivi.
erottuu 20 x 15 cm kokoisena 7 cm pinnasta. Vieressä
palanut kivi jatkuu profiiliin. Puhdas pohjamaa alkaa n
20 cm syvyydeltä. Keltainen hiekka vaihettuu siltiksi n.
35 cm syvyydellä.
Koekuoppa kaivettiin kohtaan, jossa maassa erottui joitakin kiviä ympärillä. Hiilensekaisessa silttisessä hiekkakerroksessa oli rautanaula 1800-1900-luku, ja tasolasia,
mahdollisesti 1800-luvulta? Näillä main on ollut 1870luvun kartassa rakennus.

Koekuoppa 16. Kuvattu luoteesta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK17 (50 x 50 cm, syv. 46 cm)
Koekuopassa 15 cm paksuinen vaalea harmaanruskea
hiekan sekainen pintamulta. Alla 14 cm kellanruskea
hiekka, joka voi olla paikalle levitettyä, mutta melko
puhdasta. Alla vaalea harmaankirjava pohjasiltti n. 36
cm syvyydeltä, ei hiiltä tms. Kairattu vielä 10 cm, ja kerros jatkuu yhtenäisenä.
Pintamullassa luu, kuvattu ja poistettu.

Koekuoppa 17. Kuvattu luoteesta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK18 (50 x 50 cm, syv. 58 cm)
Koekuopassa hiekan sekainen pintamulta 10 cm. Pintamullan alla erottuu pintamultaa ja kellertävän harmaata hienoa hiekkaa sisältävä kuoppa jatkuu koekuopan itäosassa 30 cm syvyyteen. Länsipuoliskolla
kuopan täyttö on vaaleampaa ja se jatkuu koekuopan
pohjalle saakka. Itäpuoliskolla pohjamaa tulee 30 cm syvyydestä, muualla 58 cm syvyydestä.
Pintamullasta löytönä kirkas ikkunalasin pala, kuvattu ja
poistettu.
Koekuoppa 18. Kuvattu etelästä. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK19 (50 x 50 cm, syv. 45 cm)
Koekuopassa pintamulta 25 cm, alla puhdas kellanruskea hiekka. Varmistuskairaus kuopan pohjalta 55 cm syvyyteen.
Mullassa oli piiposliinisiru ja pieni fajanssipala, kuvattu
ja poistettu.

Koekuoppa 19. Kuvattu lounaasta. Kuvaaja Tuija Väisänen.
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Koekuoppa KK20 (50 x 50 cm, syv. 44 cm)
Koekuopassa pintamulta 15 cm, alla vaaleanharmaa savisiltti 17 cm paksuudelta. Näiden alla pohjahiekka, jota
kaivettu 12 cm. Pohjamaa 22 cm syvyydellä.

Koekuoppa 20. Kuvattu koillisesta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK21 (50 x 50 cm, syv. 73 cm)
Koekuopassa pintamulta 10 cm, alla paksu peltomultakerros n. 45 cm, seassa hiiltä ja kellanruskeaa hiekkaa.
Kerros oli tiivis, mutta pehmeä. Pintamullassa muovia.
Pohjalla kellanruskea puhtaan oloinen hiekka 15-20 cm
ja sen alla puhdas siltti.

Koekuoppa 21. Kuvattu kaakosta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK22 (60 x 40 cm, syv. 47 cm)
Sekoittunut multa 42 cm, alla sepelikerros ja esiin tuli
muoviputki.
Ympäristöä kairattaessa kerroksena pelkkää peltomultaa n. 45 cm paksuudelta.

Koekuoppa 22. Kuvattu koillisesta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Koekuoppa KK23 (50 x 50 cm, syv. 83 cm)
Kuopassa pintamulta 20 cm paksuudelta, seassa joitain
tiilimuruja, alla vaaleanruskea hiekka, jossa joitain tiilimuruja n. 15 cm paksuudelta ja tämän alla hiilensekainen vaalea hieno hiekka 5 cm paksuudelta, kerros ei
kuitenkaan ole yhtenäinen.
Hiilikerroksen alla silttinen hieno hiekka 30 cm paksuudelta, seassa hiilimuruja vähentyen pohjaa kohti.
Pintamullan ja hiekan rajalla pieni astialasin pala.
Koekuoppa 23. Kuvattu luoteesta. Kuvaaja Tuija Väisänen.
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Koekuoppa KK24 (50 x 50 cm, syv. 40 cm)
Koekuopassa pintamulta 4 cm, alla mullansekainen kellanruskea hieno hiekkakerros 22 cm, sen alla hieman
tummempi hieno hiekka 10 cm paksuudelta. Puhdas
pohjamaa 35 cm syvyydellä.

Koekuoppa 24. Kuvattu lännestä. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Tulokset
Tarkkuusinventoidulla Lohjantaipaleen kylätontin alueella havaittiin yhden selkeän ja toisen mahdollisen rakennuksen paikat nykyisen Vanhan Passin pihapiirissä, koekuoppien 15 ja 16 alueella. Näistä koekuopasta 15
ei saatu ajoittavia löytöjä, mutta koekuopan 16 löydöt viittaavat todennäköisesti 1800-luvulle. Mahdollisesti
myös päärakennuksen kaakkoispuolella havaittu kivipengerrys liittyy vanhaan rakentamiseen. Varsinaisen pihan eteläpuolella olevat melko kookkaat kivet saattaisivat olla peräisin paikalla sijainneesta rakennuksesta,
mutta alueen voimakas kasvillisuus vaikeutti havainnointia. Hakalan tontin puolella erottui jo Katja Vuoriston
inventointiraportissa havaitsema mahdollinen kivijalka. Kivijalan vierestä tehdyt löydöt ajoittuivat 1900-luvun alkupuolelle, mutta muistitiedon perusteella paikalla ei ole enää ainakaan aivan 1900-luvun alun jälkeen ollut rakennusta. Varsinaisesti tarkkuusinventoitavan
alueen ulkopuolella havaittiin kaksi kivijalkaa Prunkan ja Hakalan tonttien puolella.
Lisäksi Mikolanraittia reunusti pohjoispuolella kiviperustus, joka lienee vanhan kiviaidan pohjaa.
Hakalan vanhan päärakennuksen kivijalka Mikolanraitin pohjoispuolella. Kuvattu lounaasta. Kuvaaja
Tuija Väisänen.

Rakennuksen kivijalka Prunkan tontilla. Kuvattu koillisesta. Kuvaaja Tuija Väisänen.

Molemmilla tonteilla havaittiin täyttömaakerroksia, jotka etenkin Hakalan tontin
puolella olivat varsin paksuja. Varsinaisia
rakenteita ja selkeitä kulttuurikerroksia havaittiin vain muutamissa koekuopissa,
mutta lähes kaikissa koekuopissa havaittiin
likaantunutta hiekkaa ja hiilimuruja. Lähes
kaikkialla alueella oli hiilimuruja kerroksessa etenkin puhtaan pohjamaan päällä,
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mikä voi viitata alueen kulottamiseen ennen asuinkäyttöön ottamista tai mahdolliseen metsäpaloon. Koekuopista havaittu löytöaineisto vaikutti vanhimmillaan viittaavan 1700-luvulle, mutta löytömäärä oli varsin
vähäinen.
Hakalan piha-alueilla on mahdollisesti säilynyt varhaisempaa kyläasutusta tasauskerrosten alla, vaikka selkeitä rakenteita ei havaittukaan. Todennäköisesti alueen tasaukset ovat kuitenkin rikkoneet ainakin kulttuurikerrosten yläosaa. Hakalan tontilla 1900-luvun lopulla rakennetun asuinrakennuksen alla ja lähiympäristössä ei todennäköisesti ole säilynyt vanhoja kulttuurikerroksia. Kokonaiskuva tarkentuu vielä loppuraportissa, kun arkistomateriaalia ehditään käymään läpi.
Yleiskuva Hakalan pihasta. Kuvattu etelästä. Kuvaaja
Tuija Väisänen.

Passin piha-alueella oli selkeästi havaittavissa jäänteitä rakennuksista pihanurmen alla tontin länsiosassa.
Mahdollisesti piha-alueen eteläpuolellakin on säilynyt jäänteitä varhaisemmista rakennuksista ja kulttuurikerroksista. Piha-alueella on myös muualla voinut säilyä paikoin osia rakennuksista sekä kulttuurikerroksia.
Piha-alueen itäpuoli voidaan kuitenkin jättää muinaisjäännösrajauksen ulkopuolelle, sillä alueella on paitsi
uudempaa rakentamista, myös useita talotekniikkaan liittyviä kaivantoja, kuten maalämpökaivo. Myös Passin
tontilla kokonaiskuva tarkentuu loppuraporttiin.

Yläkuva: Kivikumpu Passin pihalla. Kuvattu luoteesta. Kuvaaja Tuija Väisänen.
Kuva oikealla: Koekuoppa 23 ja kivet koekuopan itäpuolella. Kuvattu lännestä.
Kuvaaja Tuija Väisänen
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