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Rautakautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FL Petro Pesonen toi
Kansallismuseon kokoelmiin Vähänkyrön Tervajoen ryhmän
Koppelomki 2:n asuinpaikalta lokakuussa 2007 tehdyltä tarkastusmatkalta Vähänkyrön Tervajoen osa yleiskaava -alueen
inventoinnin yhteydessä. Muinaisjäännöksen koordinaatit: p
6997007, i= 3254167, z= 18-19 mpy (PK 133304 LAIHIA).
Kohde on aiemmin tuntematon. Ks. P. Pesosen inventointikertomus Museoviraston arkeologian osaston arkistossa.
Diar. 27.12.2007.
Luett. P. Pesonen.
Koekuoppa A:
1

Palanutta savea 1 kpl, paino 0,9 g.

2

Palanutta luuta 3 kpl, paino 0,3 g. Analysoitu, ei tunnistuksia.

Koekuoppa B:
3

Saviastian pala, paino 0,8 g. Hiekkasekoitteinen astian sisäosafragmentti.

4

Palanutta savea 9 kpl, 5,2 g.

5

Palanutta luuta 2 kpl, paino 0,1 g. Analysoitu, ei tunnistuksia.

Tuulenkaato:
6

Palanutta savea 1 kpl, paino 0,5 g.

Metsä-äestys:
7

Palanutta savea 3 kpl, paino 0,2 g.

8

Palanutta luuta 2 kpl, paino 0,1 g. Analysoitu, ei tunnistuksia.

Koppelomäki 2 —kohde löytyi vuoden 2007 inventoinnissa.
Koppelomäen vanhastaan tunnetusta röykkiöryhmästä ja
inventoinnissa löydetystä asuinpaikasta 85 metriä suoraan
länteen löytyi aukkohakkuualueelta matala, halkaisijaltaan
noin seitsemän metriä oleva kiviröykkiö pohjoiseen suuntautuvalta muinaisrantatörmältä. Röykkiön sijainti mitattiin GPSpaikantimella: p= 6997000, i= 3254118. Röykkiön keskustassa on enimmäkseen kannettavan kokoisia kiviä, reunoilla
isompiakin, myös jokunen maakivi. Röykkiön keskellä on
kaivelun jälkiä ja äestys on vahingoittanut sitä jonkin verran.
Tästä itään löytyi rautakautinen asuinpaikka, asuinpaikkalöytöjä saatiin metsä-äestyksen vaoista, tuulenkaadosta ja kahdesta koekuopasta 60 metrin matkalla röykkiöstä. Itäisin löytöpiste on koekuoppa (A), joka tehtiin rantatörmälle (p=
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6997006, i= 3254179). Kuopassa maa oli tummanruskeaa ja
hiilistä hiekkaa noin 25 cm paksulti, sitten keltaista puhdasta
hiekkaa. Kuopasta löytyi palanutta luuta ja palanutta savea.
Toinen löydöllinen koekuoppa (B) tehtiin noin 10 metriä edellisestä länteen, samalle törmälle (p= 6997007, i= 3254167).
Tässä kuopassa oli tummaa kulttuurimaata ja siinä vahva
nokikerros noin 25 cm syvyydellä. Kuopasta löytyi palanutta
savea ja palanutta luuta. Koekuopat tehtiin kangasmetsään,
jossa kasvaa lähinnä kuusikkoa. Rantatörmä on pari metriä
korkea ja loivenee lännemmäksi, aukkohakkuualuelle mentäessä. Hakkuualueen reunalta löytyi törmällä olevan tuulenkaadon (0) juurakosta palanutta savea tumman maan seasta kohdasta p= 6996999, i= 3254153. Tuulenkaadosta Koppelomäelle päin oleva alue on äestetty joitakin vuosia sitten.
Penkaisin hieman yhtä kyntöjälkeä törmällä ja löysin siitä
likamaan seasta palanutta luuta ja savea, p= 6997007,
3254139. Muutaman koekuopan tein metsämaastoon löydöllisten koekuoppien eteläpuolelle. Siellä maa oli kuitenkin jo
puhdasta eikä löytöjä tullut.
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