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Löydöt on taltioitu Harjavallan Hiittenharjun Laurilan hiekkakuopan

kivikautisen asuinpaikan painanne F2:n koekaivauksessa 11.-1 6.6.2007. Löydät
on luetteloinut Hanna-Maria Pellinen. Luettelointi on tehty ruuduittainja
nateriaaleittain järjestyksessä kivilajit, kvartsi, keramiikka, palanut luu, muu
orgaaninen aines, hiilinäytteet. Diar. 7.9.2007.

OEOJA
bRUUTU
x=95, y499
KIVILAJIESINEEN KATKELMA, paino 1,1 g.
-1iotun kiviesineen pieni pintapala. Koko 15 x 19 mm.
=95,50, y=499,75, z=42,17 m mpy

VILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1,8 g
y499,95, z42,56 m mpy

110,

KIVILAJI- ISKOKSIA, 1 kpl, paino 48,1 g
x=95, 10, y=499,80, z42,53 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1,7 g
=95,15, y=499,1 0, z42,33 m mpy

KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 80,4 g
95,30, y499,80, z42,33 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1,7 g
=95,35, y=499,20, z 42,33 m mpy
7. KIVILAJI-ISKOKSIA, 6 kpl, paino 5,3 g
x 95,50, y=499,45, z=42,33 m mpy
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KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 4,7 g
x=95,95, y499,25, z42,27 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 2,6 g
x=95,40, y=499,25, z42,19 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSL&,2 kpl, paino 37,2 g
x95,00-20, y=499,00-20, z=42,14 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSLA, 1 kpl, paino 1,1 g
x=95,05, y499,40, z=42,13 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIAj kpl, paino 0,4 g
x95,50, y=499,40, z42,12 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 8,1 g
x95,50 -96,10, y499,90, z42,08
KIVILAJI-ISKOKSLA, 1 kpl, paino 0,2 g
x=95,20, y=499,85, zl=42,52 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1,2 g
x=95,25, y=499,40, z=42,49 m mpy

KVARTSI-ESINE (?), 1 kpl, paino 2,4 g
Yhdellä terävällä sivulla iskujälkiä mahdollisesti esine (kaavin). Koko 23 x 15 iiiii.
x=95,45, y=499,90, z=42,44 m mpy
-
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KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino alle 0,1 g
x=95,30, y=499,50, z42,40 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1,4 g
,=95,60, y=499,25, z42,40 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,2 g
95,90, y499,20, z42,40 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 3,3 g
x=95,25, y=499,95, z=42,39 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,2 g
x95,85, y499,30, z42,39 m mpy
2. KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,3 g
x=95,95, y499,30, z=42,36 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1,2 g
x=95,25, y=499,60, z=42,33 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 14,3 g
x=95,50, y=499,50, zr=42,17 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 6,5 g
x95,95, y499,50, zr=42,13 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 3,3 g
x95,50, y=499,40, z42,12 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 16,6 g
x=95,50-96,10, y499,90, z42,08 m mpy
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KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 0,4 g
Harmaata keramiikan sisusta, sekoitetta vaikea identifioida.
x=95,65, y=499,45, z=41,71 m mpy
KERAMIIKKAA, paino 14,7 g
Lähinnä pieneksi rapautuneita paloja tai lähes murskaa. Vaaleanruskeaa, pinnatonta

keramiikkaa. Muutamassa palassa toista pintaa (melko sileä) ja yhdessä pintapalassa on
kampaleimapainanteen osa näkyvissä. Sekoitteena hiekkaa. Suurimman palan koko 28 x
18 mm.
x=95,25-30, y499,70, z=42,26 m mpy

KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 1,1 g
Pieni, vaalearuskea pala, joissa vain toista pintaa jäljellä. Palan kokonaispaksuus on
kuitenkin jopa 8 mm ilman toista pintaa. Sekoitteena hiekkaa.
x95,55, y499,35, z=42,24 m mpy
KERAMIIKKAA, 4 kpl, paino 1,3 g
Kolmessa palassa toista pintaa, yhdessä näistä näkyvissä pieni pyöreä, matala kuoppa,

tuskin kuitenkaan koriste. Väri pinnalta vaaleanruskea, muuten harmahtava. Sekoite
orgaanista? Suurin pala 19 x 15 mm.
x95,10, y499,15, z42,20 m mpy

KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 5,0 g
Harmahtavan ruskea pala, jossa toista pintaa. Pinnassa ohutta naarmutusta ja pieni soikea
painanne. Sekoitteena ainakin hiekkaa. Palan koko 39 x 25 mm.
x=95,20, y=499,80, z42,20 m mpy
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33. KERAMIIKKAA, 6 kpl. paino 1,0 g.
Pientä vaaleanruskeaa tai harmahtavaa keramiikan murusta. Yhdessä palassa hieman
sileähköä pintaa jäljellä. Sekoitetta vaikea identifioida.
y=499,20, z=42,19 m mpy
4. KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 0,3 g
Vaaleanruskea pala, jossa toista pintaa. Pinta sileä, sekoitteena hiekkaa.
95,40, y=499,70, z42,13 m mpy
35. KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 1,1 g
(aksi pinnatonta, harmahtavaa palaa, sekoite ilm. hiekkaa.
95,90, y499,85, z=42,13 m mpy
L36. KERAMIIKKAA, 1 kpl + murusia, paino 6,2 g
Erittäin haurasta vaaleanruskeaa keramiikkaa, joista yksi pala kookkaampi ja siinä
molempia pintoja jäljellä. Toinen pinta sileä, toinen karkeampi, seinämän paksuus 12
kmm, palan koko 28 x 28 mm. Palaan tarttuneena tai sen sekoitteena näkyy hiekkaa.
x=95,65, y=499,05, z=42,09 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
=95,20, y=499,85, z42,52 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,2 g
x=95,60, y=499,95, z=42,50 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,2 g
5,30, y=499,50, zz=42,48 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x95,05, y499,05, z=42,39 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,5 g
x=95,I5, y=499,90, z=42,39 m mpy
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PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x=95,75, y=499,35, z=42,28 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,4 g
x=95,85, y499,60, z42,28 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,6 g
x=95,25, y=499,60, z=42,26 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,2 g
x=95,20, y=499,80, z42,20 m mpy

PALANUTTA LUUTA, paino 0,7 g
x=95,99, y499,30, z42,13 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x=95,80, y=499,50, z=42,09 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g
x=95,70, y=499,1 0, z=42,08 m mpy

RUUTU x=96, y499
HIOTUN KIVILAJIESINEEN KATKELMA, paino 11,4 g.
Esineestä jäljellä pala, jossa pyöristettyä reunaa sekä tasaista, sileäksi hiottua ja
kiillotettua pintaa. Arvioidun alkuperäisen leveyden perusteella (noin 35 mm)
pikemminkin taltasta kuin kirveestä. Palan koko 33 x 19 mm.
x96,00, y499,55, z=42,27 m mpy
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li1XI]
2 kpl, paino 1,4 g
x96,05, y499,60, z42,31 rn mpy
VILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 8,9 g
5, y=499,80, z42,31 m mpy

KIVILAJI-ISKOKSL&, 3 kpl, paino 5,5 g
x=96,30, y=499,05-30, z=42,28 m mpy

KIVILAJI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 105,6 g
x=96,05, y=499,50-60, z42,27 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSL4, 1 kpl, paino 4,0 g
x=96,45, y=499,90, z=42,25 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 12 g
x=96,80, y=499,90, z=42,19 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,7 g
x96,10, y=499,1 0, z42,16 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 4,4 g
x=96,35, y=499,55, z=42,15 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSLk, 1 kpl, paino 5,1 g
x=96,10, y=499,05, z=42,10 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,2g
x=96,05, y=499,60, z=42,3 1 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1,0 g
x=96,30, y=499,05-30, z=42,28 m mpy
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KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1.7 g
x=96,60, y499,50, z42,25 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, paino 33,50 g
x=96,20, y=499,70, z42,19 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, paino 2,5 g
x=96,25, y499,90, z=42,17 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,3 g
x=96, 10, y=499,1 0, z=42,16 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 11,5 g
x=96,70, y=499,85, z=42,1 1 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 6,1 g
x=96,95-99, y=499,00-05, z42,1 1 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1,3 g
x=96,65, y=499,05, z=42,06 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 2,6 g
x96,90, y=499,1 0, z42,05 m mpy
KVARTSI-ISKOKS1A9 1 kpl, paino 5,1 g
x=96,75, y=499,95, z42,04 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 4,5 g
x=96,99, y=499,85, z=41,84 rn mpy
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 2,5 g
Ilmeisesti reunan pinnasta pala, joka kaareutuu puolipyöreäksi. Väri vaaleanruskea,
sekoite orgaanista. Astian reunan leveys palan perusteella noin 16 mm.
x=96,10, y=499,40, z42,30 m mpy
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KERAMIIKKAA, 4 kpl, paino 1,8 g
Pieniä paloja, joissa kaikissa toista pintaa, yhdessä molempia pintoja. Viimeksi mainitun
palan seinämän paksuus 6 mm. Väri vaaleanruskea, paikoin harmahtava, pinnat melko
sileitä.
x=96.00, y=499,50, z=42,13 m mpy

KERAMIIKKAA, paino 6,2 g
Haurasta vaaleanruskeaa, paikoin harmahtavaa keramiikkaa. Yhdessä palassa toista
pintaa jäljellä. Suurimman palan koko 18 x 18 mm.
x=96,00, y=499,00-1 0, z=42,10 m mpy
KERAMIIKKAA, paino 2,0 g
Haurasta vaaleanruskeaa, paikoin harmahtavaa keramiikkaa, joista yhdessä palassa toista
pintaa. Suurimman palan koko 21 x 10 mm.
x=96,80, y=499,85, z41,98 m mpy
KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 0,5 g
Hyvin murenevaista keramiikkaa, joissa ei pintoja jäljellä. Väri vaaleanruskea,
sekoitteena orgaanista ainesta (?).
x=96,99, y=499,85, z=41,89 m mpy
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 10,1 g
Kookkaan astian reunapala. Reuna sisäpuolelta profiloituja päältä tasoitettu. Sileällä
ulkopinnalla toukkamaista koristeleiman (kampaleimatyyppistä) osaa. Väri
vaaleanruskea, sekoitteena orgaanista ainesta. Astian seinämän paksuus 12 mm, palan
koko 36x25 mm.
R uudun leikkausta suoristettaessa seinämästä pudonnut pala. Tämän yhteydestä löytyi
nyös pieni hiiltynyt puun pala, jota ei kuitenkaan taltioitu puutteellisten kontekstitietojen
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LUUESINEEN KATKELMIA, 2 kpl, paino 0,6 g
Kahtia haljennut, palanut luuesineen katkelma. Toiseen päähän kapeneva, mutta
tasapaksu. Koko 14 x 6,5 mm, paks.4,5 mm.
x96,60, y499,40, z=42,10 m mpy

PALANUTTA LUUTA, paino 0,3 g
x96,20, y499,99, z=42,24 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,3 g
x=96,50, y=499,80, z=42,15 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 03 g
x=96,30, y=499,20, z=42,11 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,3 g
x=96,60 ,y=499,90-99, z42,1 1 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g
x=96,60, y=499,40, z=42,10 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,4 g
x96,60, y=499,50, z42,09 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 1,1 g
x=96,95, y499, 45, z42,08 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 1,1 g
x96,60, y499,1O, z42,07 m mpy
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ALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
,00, y499,90, z42,06 m mpy

ALANUTTA LUUTA, paino 0,9 g
5 40, y=499,90, z42,06 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x=96,65, y499,05, z42,06 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,2 g
x=96,85, y499,80, z42,04 m mpy

O. PALANUTTA LU1JTA, paino alle 0,1 g
x=96,65, y499,95, z42,03 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g
x=96.99, y=499.85, z=41,89 m mpy

RUUTU x=97, y=499
KIVILAJI-ISKOKS1A, 4 kpl, paino 19,9 g
x97,20, y=499,90, z=42,21 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSL&, 2 kpl, paino 13,3 g
97,75, y499,20-40, z42,16 rn mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA. 1 kpl, paino 2,9 g
x=97,90, y=499,20, z42,16 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 0,9 g
lk=97,50, y499,00-l0, z42,07 m my
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KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 48,7 g
x97,90, y=499,95, z=4 1,96 m mpy
KVARTSIESINE? 1 kpl, paino 3,0 g
Kaartuvaa retusoitua terää rikkinäinen kaavin? Kvartsin koko 28 x 18 mm.
x97,80, y=499,65, z42,21 m mpy
-

KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 3,4 g
x=97,15, y=499,85, z=42,19 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 3,1 g
x=97,30, y=499,20, z42,19 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 38,0 g
x=97,50, y499,IO, z42,16 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 1,0 g
x97,60, y=479,75, z42,13 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 2,7 g
x=97,80, y==499,50, z=42,09 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1,3 g
x=97,50, y=499,00- 10, z=42,07 m mpy
KVARTSI-ISKOKS1A, 1 kpl, paino 1,9 g
x=97,99, y=499.IO, z42,05 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 8,7 g
x97,70, y499,20, z42,01 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 12,6 g
x=97,20, y=499,90, z=41,96 m mpy
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KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl paino 5,0 g
x=97,70, y=499,1 0, z=41,94 m mpy

KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 4,6 g
=97,00-20, y=499,75-95, z41,74 m mpy

KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 0,7 g
kaksi harmahtavan ruskeaa pinnatonta palaa.
x=97,60, y=499,50, z=42,07 m mpy

KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 3,1 g
Toinen paloista astian reunasta: reuna ollut ainakin ulkopuolelta suoraan seinämästä
Jjatkuva, reunan päällinen on lähes suoraksi tasoitettuja sen päällä on osia kahdesta
ampaleimapainanteesta. Väri pinnalta vaaleanruskea, sisältä harmahtava. Sekoite
orgaanista. Palan koko 25 x 23, seinämän paksuus 9mm< Toinen paloista lienee samasta
astiasta pieni murunen.
x=97,80, y=499,90, z=42,03 m mpy
.

KERAMIIKKAA, paino 5,8 g
Vaaleanruskeitalaavistuksen punertavia sekä harmaita paloja, Muutamassa palassa toista
pintaa, joista yhdessä pinta poikkeuksellisen sileä. Kiillotetulla pinnalla kahden soikean
'leimapainanteen osia näkyvissä aivan palan reunassa. Sekoitteen näkyy hiekkaa, joissakin
paloissa ollut myös orgaanista ainesta. Suurimman, leimakoristellun palan koko 22 x 12
mm.
=97,50, y=499,1 0, z42,02 m mpy
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KERAMIIKKAA, 3 kpl, paino 2,0 g
Harmahtavan vaaleanruskeaa keramiikkaa, joista kahdessa palassa toista pintaa.
Suurimman palan koko 22 x 18 mm
x=97,30, y=499,60, z41,94 m mpy
KERAMIIKKAA, paino 9,1 g.
Vaaleanruskeaa!harmahtavaa keramiikkasilppua, joista yhdessä palassa toista pintaa.
Sekoitteena hiekkaja mahd. orgaanista ainesta. Suurimman palan koko 18 x 13 mm.
x97,90, y499,45, z41,94 m mpy
KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 2,2 g
Molemmat palat harmahtavan ruskeita, myös ulkopinta. Sekoite hiekkaa / orgaanista
ainesta.
x=97,95, y=499,95, z41,88 m mpy

KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 7,2 g
Vaaleanruskea, hieman harmahtava pala, jossa toista pintaa. Sekoite hiekkaa / orgaanista
ainesta. Palan koko 50 x 25 mm.
x=97,75-95, y=499,40-60, z41,82 m mpy

PALANUTTA LUUTA, paino 0,9 g
x=97,50, y=499,15, z=42,16 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,6 g
x=97,90, y=r499,20, z=42,I6 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,3 g
x97,30, y=499,10, z42,13 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g
x=97,85, y=499,80, z=42,12 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 2,3 g
x=97,15, y499,05, z=42,08 m mpy
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PALANUTTA LUUTA, paino 0,3 g
x=97,50, y=499,00-I0, z=42,07 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,7 g
97,70, y499,95, z42,07 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x97,85, y499,50, z42,07 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,2 g
x=97,99, y=499,1 0, z=42, 05 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,8 g
97,60, y499,90, z42,03 m mpy
• PALANUTTA LUUTA, paino 0,7 g
7,40, y499,20, z42,02 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
97,70, y499,20, z42,01 m mpy
PALANUTTA LU!
paino 0,8 g
7,90, y=499,65, z41, 94 m mpy

UUTU x=98, y=499
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino alle 0,1 g
x=98,20, y=499,80, z42,19 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 3,2 g
x98,05-10, y499,60, z42,I5 m mpy
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KIVILAJI-ISKOKSL&, 1 kpl, paino 5,8 g
x=98,30, y=499,15, z=42,10 m mpy

KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1,0 g

Käytetty esineenä?

x98,80, y=499,10, z=42,02 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,6 g
x98,15, y499,99, z42,01 m mpy

KIVILAJI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 8,1 g
x98,50, y=499,35, z41,96 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 15,9 g
x98,00, y=499,99, z=4 1,94 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 6 kpl, paino 22,7 g
xr=98,40, y=499,95, z41,86 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,8 g
x98,50, y=499, 10, z-41,74 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 13,7 g
x=98,35, y=499,65, z41,68 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 1,8 g
x=98,10-20, y=499,40-50, zr=42,18 m mpy

KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,2 g
x=98,05, y=499,I5, z=42,16 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 0,5 g
x=98,20, y=499,50, z=42,15 m mpy
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KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1,0 g
98,60, y499,40, z42,10 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,8 g
x98,40, y499,70, z42,09 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,5 g
x98,70, e1499,50, z42,09 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,7 g
x98,40, y=499,95, z42,06 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 12,4 g
x=98,70, y=499,55, z=42,06 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 2,5 g

k=
i 98,l0, y499,00, z42,04 m mpy

KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0.3 g
x=98,15, y=499, 10, z42,03 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 1,1 g
x=98,15, y499,99, z=42, 01 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 4,7 g
x98,45, y=499,85, z42,00 m mpy
KVARTSIESINE?, 1 kpl, paino 2,4 g
Kaavin? Koko 26 x 17 mm.
x=98,85, y=499,65, z42,00 m mpy

KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 10,0 g
x=98,25, y=499,30, z41, 98 m mpy
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KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,7 g
x98,20, y=499,90, 41,96 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,1 g
x=98,50, y=499,35, z41,96 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 9.3 g
x98.10, y=499.15, z41,93 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA , 2 kpl, paino 3,3 g
x98,85, y=499,85, z41,89 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 24,1 g
x=98,30, y=499,20, z=41,87 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, paino 4,0 g
x=98,40, y=499,95, z=41,86 m mpy
KVARTSI-ISKOKSLk, 6 kpl, paino 4,9 g
x=98,20, y=499,55, z41,76 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 8 kpl, paino 38,1 g
x=98,40, y=499,95, z41,76 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA / ESINE, 3 kpl, paino 2,4 g
Yksi kvartseista mahdollisesti naskali. Koko 26 x 17 mm.
x=98,50, y=499,I0, z=41,74 m mpy

KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 7,4 g
x=98,35, y499,65, z41,68 m mpy
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KERAMIIKKAA, 7 kpl, paino 17,6 g
-1armahtavanruskeaa keramiikkaa: 2 reunapalaa, toisessa reunan pinta tasainen, toisessa
yöreämpi. Kaikissa paloissa jotain pintaa jäljellä. Kookkaammissa paloissa näkyy jälkiä
orgaanisesta sekoitteesta. Suurimman palan koko 32 x 23 mm. Toisen, mitattavan
reunapalan reunan/seinämän paksuus 9 mm.
98,45, y=499,50, z42,00 m mpy

KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 1,8 g
-luokoinen, harmahtava pala, jossa toista pintaa jäljellä. Sekoite orgaanista, pinnassa
näkyvä hiekka lienee rapautumisvaiheessa siihen takertunutta. Palan koko 21 x 19 mm.
=98,85, y=499,99, z42,00 m mpy
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 1,8 g
Huokoinen, vaaleanruskea pala jossa toista pintaa. Pinta sileä, sekoite orgaanista, palan
:koko 25 x 22 mm.
=98,20, y=499,15, z=41,98 m mpy
KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 0,2 g
Harmahtava palat, joissa toista pintaa. Suuremman palan koko 19 x 15 mm.
x=98,65, y499,20, z41,96 m mpy
KERAMIIKKAA, 3 kpl, paino 6,1 g
Huokoista, harmahtavanruskeaa keramiikkaa. Kaikissa paloissa toista pintaa. Sekoitteena
ainakin orgaanista ainesta. Suurimman palan koko 24 x 23 mm.
x98,50, y499,70, z41,95 m mpy
KERAMIIKKAA, 3 kpl, paino 7,2 g
F-Iuokoista, vaaleanruskeaa keramiikkaa, kaikissa paloissa toista pintaa, yksi paloista
reunan taitteesta, joskaan itse reunan pinta ei ole säilynyt. Sekoitteena ollut orgaanista
Elinesta. Suurimman palan koko 37 x 29 mm.
K=98,80, y=499,95, z=41,94 m mpy
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KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 0,4 g
Kaksi vaaleanruskeaa keramiikanmurusta.
x98,20, y499,30, z41,93 m mpy
KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 1,4 g
Vaaleanruskeaa, osin huokoista keramiikkaa, molemmissa paloissa toista pintaa,
sekoitteena ainakin toisessa palassa orgaanista ainesta. Yhdessä palassa leimapainanteen
pohjaa. Suuremman palan koko 21 x 12 mm.
x98,50,y=499,45,z=41,91 mmpy

KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 0,9 g
Harmahtavanruskeaa keramiikkaa, molemmissa paloissa toista pintaa, joka melko sileä.
Suuremman palan koko 15 x 12 mm.
x=98, 10, y=499,45, z=4 1,89 m mpy
KERAMIIKKAA, 7 kpl, paino 6,5 g
Harmahtavanruskeaa, paikoin huokoisempaa keramiikkaa, viidessä palassa toista pintaa,
näistä yhdessä mahdollisesti koristeeseen liittynyt painanne. Sekoite orgaanista.
Suurimman palan koko 23 x 12 mm.
x=98. 10, y=499.80-90, z41,87 m mpy

KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 4,8 g
Vaaleanruskea pala, jonka reunassa hieman mustaa tai harmaata väriä (nokijuova?). Palat
pinnalla soikea, kahdesta kuopanteesta muodostuva koristepainanne tai sellaisen osa.
Sekoitetta ei juuri havaittavissa hyvin hienoa hiekkaa tai niukasti orgaanista aineista?
Molempia pintoja jäljellä: astian seinämän paksuus 7 mm, palan koko 37 x 21 mm.
x=98,60, y=499,90, z41,86 m mpy
-

KM 36813

HARJAVALTA HIITTENHARJU 2007

KM 36813

174. KERAMIIKKAA, 5 kpl, paino 8,3 g
Vaaleanruskeaa keramiikkaa. Kaksi kookkaampaa palaa, joissa toista pintaa. Näistä
pienemmässä kahden kampaleiman osat. Sekoittetta näkyy niukalti, ehkä orgaanista.
uurimman palan koko 38 x 29 mm.
Sx98,80,
y=499,80, z41,82 m mpy

75. KERAMIIKKAA, 3 kpl, paino 4,3 g.
[aaleanruskeaa, paikoin harmahtavaa tiivistä, sileäpintaista keramiikkaa, kaikissa
a1oissa toista pintaa. Yhdessä palassa kuopanne, joka voisi olla leimapainanteen pää.
ekoitetta ei juuri näy, mahd. orgaanista. Suurimman palan koko 22 x 17 mm.
:=98,25, y=499,85, z41,76 m mpy

KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 5,1 g
Kaksi vaaleanruskeaa palaa, joissa toista pintaa jäljellä. Suuremman palan koko 35 x 26
mm.
xr=98,30, y499,50, z41,76 m mpy
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 5,4 g
Pala, jossa molempia pintoja; seinämän paksuus 11 mm. Ulkopinta vaaleanruskea,
sisäpinta harmahtava. Palan koko 37 x 34 mm.
x=98,15, y=499,40, z41,68 m mpy
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 2,1g
Vaaleanruskeaa, melko haurasta keramiikkaa, jossa toista pintaa jäljellä. Sekoite
orgaanista. Palan koko 25 x 18 mm.
:x=98,80, y=499,45, z=41,66 m mpy
KERAMIIKKAA, 4 kpl, paino 4,7 g
Harmahtavanruskeaa, yhdessä palassa toista pintaa, jossa ohutta naarmua. Sekoite
orgaanista? Suurimman palan koko 33 x 25 mm.
x98,95, y499,15, z41,64 m mpy
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KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 5,2 g
Molemmilta pinnoilta vaaleanruskea, sisältä harmahtava pala, jonka sekoitteena
orgaanista ainesta. Seinämän paksuus 10 mm, palan koko 36 x 24 mm.
x=98,50, y=499,50, z41,58 m mpy

PALANUTTA LUUTA, paino 0,2 g
x=98,10, y=499,30, z42,15 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,4 g
x98,20, y=499,10, z41,98 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,7 g
x98,90, y499,50, z41,98 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 1,3 g
x98,20, y=499,90, z41, 97 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,5 g
x=98,80, y=499,80, z=41,96 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 1,0 g
x=98,20, y=499,15, z=41,94 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,9 g
x=98,40, y=499,20, z=41,92 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 2,7 g
x=98,30, 499,80-90, z=41,91 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g
x=98,85, y499,85, z41,89 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,6 g
x98,20, y499,95, z41,87 m mpy
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PALANUTTA LUUTA, paino 1,3 g
x=98,40, y=499,20, z=41,87 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g
x=98,40, y499,95, z41,86 m mpy
:193. PALANUTTA LUUTA, paino 1,5 g
x98,25, y499,60, z=41,77 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 2,3 g
x=98,50, y=4991 55, z41,77 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x=98,70, y=499,15, z41,74 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x=98,90, y=499,75, z41,74 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,5 g
x=98,45, y=499,95, z=4 1,66 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,7 g

x=98,65, y=499,35, z=41,66 m mpy

:199. PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, paino 2,3 g.
Muutama työstöjäljeltä näyttävä kohta. Koko 33 x 11 mm.
x=98,25, y499,I0, z=41,58 m mpy

200. PALANUTTA LUUTA, paino 1,2 g
x98,35, y499,95, z=41,58 m mpy
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RUUTU x=99, y=499
KIVILAJIESINEEN KATKELMA, paino 10,0 g
Hiekkakivisen hioimen katkelma, koko 35 x 34 mm, paksuus 4 mm.
x999,0, y=499,90, z=4 1,99 m mpy

KIVILAJI-ISKOKS1A, 1 kpl, paino 2,7 g
x=99,50, y=499,50, z41,83 m mpy
KiVILAJI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 25,0 g
x=99,20, y=499,15, z=41,61 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 2,5 g
x=99,00, y=499,00, z=42,27 m mpy
KVARTSI-ISKOKSL&, 3 kpl, paino 0,7 g
x=99,60, y=499,75, z=42,23 m mpy
KVARTSI-ISKOKSL&, 1 kpl, paino 1,3 g
x99,20, y=499,30, z42,20 m mpyl
KVARTSI-ISKOKSL&, 1 kpl, paino 0,4 g
x99,00, y499,95, z42,06 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,4 g
x99,60, y499,25, z42,00 m mpy
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KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 5,2 g
x99,20, y499,50, z41,97 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 25,4 g
x99,20, y=499,50, z=41,94 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 2,0 g
k99,00, y499,95, z=41,93 m mpy
12. KVARTSI-ISKOKSIA , 1 kpl, paino 1,2 g
=99,80, y499,50, z41,91 m mpy
213. KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 17,0 g
x=99,30, y=499,80, z=41,89 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, paino 3,6 g
,60, y=499,55, z41,86 m mpy
SI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 3,8 g
x=99,50, y=499,50, z=41,83 m mpy
21ö. KVARTSI-ISKOKSIA / KVARTSIESINEITA, 5 kpl, paino 8,8 g
2 —3 mahdollista kaavinta. Koot 26 x 16 mm, 22 x 19 mmja 20 x 16 mm.
=99,70, y=499,90, z=4 1,83 m mpy
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KERAMIIKKAA, 3 kpl, paino 11,0 g
Kaksi kookkaampaaja yksi pienempi, harmahtava pala, joissa kaikissa toista pintaa
jäljellä. Keramiikka on haurasta, sekoite ollut orgaanista. Suurimman palan koko 43 x 23
mm.
x=99,10-30, y=499,75, z=42,02 m mpy
KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 1,8 g
Harmahtavaalvaaleanruskeaa keramiikkaa, toisessa, kookkaammassa palassa pintaa.
Sekoite orgaanista? Suuremman palan koko 18 x 16 mm.
x99,70, y499,40, z=42,01 m mpy
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 2,9 g
Huokoista, harmahtavan ruskeaa keramiikkaa, jossa toista pintaa jäljellä. Sekoite
orgaanista. Palan koko 32 x 15 mm.
x99,05, y=499,95, z=42,00 m mpy
KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 5,3 g
Huokoista, harmahtavan vaaleanruskeaa keramiikkaa, jossa toista pintaa jäljellä.
Sekoitteena orgaanista ainesta. Toisella pinnalla näkyy myös valkea kiiltävä sekoitemuru:
simpukan kuorta, maasälpää tms.? Suuremman palan koko 37 x 27 mm.
x=99,50, y=499,50, z=42,00 m mpy
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 1,1 g
Vaaleanruskeaa keramiikkaa, jossa toista pintaa. Sekoitteena hiekkaa ja mahd. jotain
orgaanista ainesta. Palan koko 23 x 15 mm.
x=99,65, y=499,90, z=41,99 m mpy
KERAMIIKKAA, paino 24,7 g
Pääosin haurasta keramiikkasilppua, joukossa pari kookkaampaa palaa, joissa toista
pintaa jäljellä. Väri vaaleanruskea, sekoite orgaanista (?). Suurimman palan koko 36 x 25
mm.
x=99,20, y=499,50, z41,96 m mpy
KERAMIIKKAA, paino 5,3 g
Vaaleanruskeaa, paikoin harmahtavaa, hieman huokoista keramiikkaa. Yksi reunapala,
reuna suorahko, hieman kapeneva, reunan päällinen puolipyöreä, seinämän paksuus 7
mm. Viidessä palassa toista pintaa jäljellä. Sekoitteena orgaanista ainesta. Suurimman
palan koko 18x15m.
x=99,45, y=499,30, z41,92 m mpy
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KERAMIIKKAA, paino 9,6 g
Harmahtavan vaaleanruskeaa, melko huokoista keramiikkaa. Yksi reunapala: reuna
suorahko, hieman reunan pyöreää päällistä kohden kapeneva. Astian seinämän paksuus 9
mm, aivan reunasta 7 mm, palan koko 32 x 27 mm. Muut palat pieniä, muutamassa toista
pintaa jäljellä. Sekoite orgaanista ainesta.
x=99,50, y=499,55, z41,92 m mpy

KERAMIIKKAA, 6 kpl, paino 11,3 g
Harmahtavan vaaleanruskeaa, huokoista keramiikkaa, kaikissa paloissa toista pintaa
jäljellä. Sekoite orgaanista. Suurimman palan koko 25 x 23 mm.
x=99,90, y=499,35, z=41,91 m mpy
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 9,1 g
Harmahtavan vaaleanruskea pala, jossa molempia pintoja jäljellä. Astian ulkopinnalla on
aksi 6-7 mm pituista soikeaa painannetta, sisäpinnalla muutama naarmu. Saviaines on
liivistä, sekoitetta ei ole selvästi näkyvissa. Seinämän paksuus 10-1 1 mm, palan koko 38
x29mm.
x=99,05, y=499,15, z=41,90 m mpy
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227. KERAMIIKKAA, 13 kpl, paino 51,9 g
Toiselta pinnalta vaaleanruskeaa, muuten harmahtavaa keramiikkaa. Kaksi reunapalaa:
astian reuna ollut melko suora ja reunan päältä tasoitettu. Toisessa reunapalassa soikeita
koristepainanteita, yksi reunan päällä ja viisi ulkopinnalla, sisäpinta tästä palasta puuttuu.
Toisen reunapalan paksuus 9 mm. Useita paloja, joissa molempia pintoja säilynyt, näissä
seinämän paksuus 9-12 mm. Muutamassa muussakin palassa on soikea leimapainanne tai
sellaisen jäänne, mutta reunapalan painanteet selkeimpiä; niiden pituus 7-9 mm.
Sekoiteaineena on käytetty ainakin orgaanista ainesta, jotkut palat huokoisempia, jotkut
tiivimpiä. Suurimman palan koko 31 x 28 mm.
x=99,20, y=499,50, z41,89 m mpy

KERAMIIKKAA, 3 kpl, paino 8,6 g
1-luokoista, vaaleanruskeaa keramiikkaa, kaikissa paloissa toista pintaa. Kookkaimman
palan pinnalla soikea koristepainanne, jonka pit. 7 mm. Sekoite orgaanista. Suurimman
palan koko 36 x 27 mm.
x=99,50, y=499,50, z41,89 m mpy

KERAMILKKAA, 7 kpl, paino 7,4 g
Toiselta puolen vaaleanruskeaa, toiselta harmahtavaa keramiikkaa, joista suurin osa on
peräisin astian reunasta ainakin kaksi paloista kuuluu yhteen. Reunan päällys on melko
tasainen, reunan sisäpuoli puuttuu paloista. Sekoitteena on käytetty orgaanista ainesta.
Suurimman palan koko 19 x 16 mm.
x=99,60, y=499,40, z=41,89 m mpy
-
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230. KERAMIIKKAA, 3 kpl, paino 3,3 g
Vaaleanruskeaa, paikoin harmahtavaa keramiikkaa, yhdessä palassa toista, sileää pintaa
jäljellä. Kahdessa muussa palassa myös toista pintaa, mutta karkeampaa, ilm. sisäpintaa.
Melko tiivistä, sekoitetta ei näy paljain silmin. Suurimman palan koko 20 x 14 mm.
x99,00, y499,60, z41,83 m mpy
31. KERAMIIKKAA, paino 55,4 g
Paikoin selvästi huokoista keramiikkaa, joka ulkopinnalta vaaleanruskea, sisältä
harmahtava. Yksi reunapala: reuna toiselle puolelle hieman kaartuva, reunan päällinen
melko suora, seinämän paksuus aivan reunasta 10 mm, sen alta 9 mm. Kuusi palaa, joissa
molempia pintoja, seinämä paksuus 12-13 mm. Yhden palan pinnalla soikea, 7 mm
pituinen koristepainanne, vastaavan painanteen osia myös parissa muussa palassa. Muissa
paloissa toista pintaa jäljellä. Kahdessa palassa hieman nokikarstaa. Keramiikan
sekoiteaineena ainakin orgaaninen aines. Suurimman palan koko 37 x 32 mm.
x99,40, y499,30, z==41,83 m mpy

KERAMIIKKAA, 5 kpl, paino 10,6 g
Vaaleanruskeaa, osin myös hieman punertavaa, osin harmahtavaaja osin huokoista
keramiikkaa. Neljässä palassa toista pintaa. Sekoitteena ainakin orgaanista ainesta.
Suurimman palan koko 30 x 20 mm.
x=99,80, y499,15, z41,83 m mpy
KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 4,9 g
Vaaleanruskeaa, melko tiivistä keramiikkaa. Molemmissa paloissa toista pintaa, toinen
pinnoista melko sileä. Sekoitteesta näkyvissä (kvartsin tai maasälvän?) kiiltäviä, vaikeita
murusia. Suuremman palan koko 31 x 22 mm.
x=99,10, y=499,10, z41,79 m mpy
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KERAMIIKKAA, 3 kpl, paino 11,7
Vaaleanruskeaa, pahasti juurten rapauttamaa keramiikkaa. Kahdessa palassa toista pintaa
jäljellä. Sekoitetta ei ole selvästi näkyvissä. Suurimman palan koko 43 x 32 mm.
x=99,60, y499,40, z41,73 m mpy
KERAMIIKKAA, paino 7,5 g
Harmahtavan vaaleanruskeaa, haurasta keramiikkaa, joista vain yhdessä palassa selvästi
toista pintaa jäljellä. Sekoite orgaanista? Suurimman palan koko 23 x 19 mm
x=99,15, y499,95, z=41,72 m mpy

KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 0,7 g
Ruskea pala, jossa mahdollisesti toista pintaa. Palan koko 15 x 13 mm.
x=99,10, y=499,60, z=41,52 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 2,1 g
x=99,30, y=499,40, z=42,26 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,3 g
x=99,60, y=499,75, z=42,23 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0.8 g
x=99,70, y=499,65, z=42,23 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g
x=99,90, y499,30, z41,95 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,3 g
x=99,00, y=499,1 0, z=42,94 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 2,0 g
x=99,60, y=499,40, z=41,92 m mpy
PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, paino 0,2 g
x=99,20, y=499,50, z=41,89 m mpy
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PALANUTTA LUUTA, paino 2,8 g
x=99,40, y=499,75, z=41,86 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 3,6 g
x99,90, y=499,60, z=41,80 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 4,8 g
x99,60, y499,90, Z4 1,72 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 1,4 g
x99,15, y499,90, z=41,62 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 1,1 g
x99,60, y499,40, z=41,61 m mpy
49. HIILTYNYTTÄ ORGAANISTA AINESTA, paino alle 0,1 g
Pähkinän ilm. hasselpähkinän kuoren huiltyneitä palasia. Löytyi yhtenä palana, mutta
mureni kuivuessa.
x=99,80, y==499,85, z=41,86 m mpy
-

-

UUTU x100, y499
250. HIOIN/ALASINKWI, paino 305,9 g.
Hieman kolmiomainen hiekkakivilaaka, jonka toinen pinta erittäin sileä. Hakkausjälkiä.
1-lioinlalasinkivi. Koko 135 x 77 x 25 mm.
x=100,50, y=499,30, z=41,87 m mpy
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KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 6,1 g
x=100,05, y=499,20, z=42,01 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 21,4 g
x=100,50, y=499,35, z=42,01 ui mpy
KIVILAJI-LSKOKSIA, 1 kpl, paino 6,8 g
x100,50, y499,45, z41,92 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 7,4 g
x=100,50, y=499,50, z41,87 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 1,5 g
x100,50, yr=499,40, z41,83 m mpy

KIVILAJI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 12,2 g
x= 100,50, y=499,50, z41,77 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, paino 12,2 g
x=100,OO-1O, y=499, 10, z42,02 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 7,3 g
x=100,50. y=499,50, z41,96 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 1,5 g
x100,10, y=499,45, z=41,95 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 29,4 g
Yhdellä sivulla iskujälkiä. Koko 37 x 38 mm.
x=100,60, y=499,60, zz=41,92 m mpy

KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, paino 2,3 g
x100,50, y499,40, z41,87 m mpy
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62. KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 98,9 g
=100,25, y499,95, z=41,84 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 14,0 g
{hdellä reunalla iskujälkiä? Koko 36 x 21 mm.
100,50, y499,70, z41,81 m mpy

KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, paino 1,0 g
x100,50, y499,50, z41,77 m mpy

257. KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 1,5 g
Säilyneeltä pinnalta vaaleanruskea, muuten harmahtava pala, jonka sekoitteena ilm.
rgaanista ainesta. Palan koko 21 x 17 mm.
k=100,40, y=499,55, z=4 1,92 m mpy
6. KERAMILKKAA, 1 kpl, paino 1,1 g
ilyneeltä pinnalta vaaleanruskea, muuten harmaa pala. Pinnalla soikea koristepainanne,
7 mm. Sekoite orgaanista. Palan koko 16 x 12 mm.
100,20, y=499, 10, z41,90 m mpy

67. KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 5,0 g
;äilyneeltä pinnalta vaaleanruskeaja sileä, soikein leimapainantein koristeltu pala, sisus
tarmaa. Leimat ovat pohjalta kolmiosaisiin kuopanteihinjakautuneitaja niiden pituus on
0 mm. Palan sekoitteena ilmeisesti hyvin hienoa hiekkaa. Palan koko 32 x 31 mm.
:100,20, y=499,20, z41,86 m mpy
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KERAMIIKKAA, 3 kpl, paino 2,9 g
Vaaleanruskean harmahtavaa keramiikkaa, joista yhdessä palassa toista pintaa, jossa
tiheässä samansuuntaisia uria! viivapainanteita. Sekoitteena ehkä hienoa hiekkaa.
Suurimman, cm. pintapalan koko 20 x 18 mm.
x=100,20, y=499,80, z41, 81 m mpy

KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 1,8 g
Vaaleanruskea reunapala, jonka pinnat ja osa reunaa kuitenkin kuluneet pois. Reuna
lienee ollut hieman kapenevaja päältä pyöreähkö. Leimapainanteiden pohjia?
Sekoitteesta näkyvissä yksi kvartsin siru. Toisaalta rikkonaisella pinnalla on pieni
höyhentä muistuttava kuvio. Palan koko 20 x 15 mm.
x=100,00, y=499,50, z=41,80 m mpy

KERAMIIKKAA, 5 kpl, paino 3,7 g
Vaaleanruskeaa keramiikkaa, kahdessa palassa toista, sileää pintaa jäljellä. Suurimman
palan koko 19x 10 mm.
x=100,40, y=499,50, z=41,76 m mpy
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 1,1 g
Kolmiomainen pala, jossa sileä vaaleanruskea pinta, muuten harmaa. Voi olla esim. astian
reunasta, josta astian sivujen pinnat olisivat kuluneet pois. Hiekkasekoite? Palan koko 14
x 12 mm, mahd. reunan päällisen leveys 12 mm.
x100,10, y=499,20, z41,73 m mpy

PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, paino 0,5 g
x=100,25, y=499, 10, z=41,96 m mpy
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3. PALANUTTA LUUTA, paino 6,2 g
100,25, y499,95, z41,83 m mpy
74. PALANUTTA LUUTA, paino 0,6 g
100, y=499, z=41,77 m mpy hajanaisesti koko ruudun alueelta

=

-

275. PALANUTTA LUUTA, paino 0,3 g
=100,20, y=499,20, z41,73 m mpy

x1O1,y=499
K1VILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 13,0 g
=101,80, y=499,20, z42,06 m mpy
IUVTLAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 1,6 g
=101,15,y=499,45, z41,87 m mpy
KIVILA.H-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 0,6 g
101,30-50, y499,50-60, z41,84 m mpy
.

79. KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 6,8 g
=101,20, y=499,1 0, z42,00 m mpy
0. KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 3,4 g
101,50, y=499,45, z41,98 m mpy
81. KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,7 g
101,10, y499,20, z41,97 m mpy
Z. KVARTSI-ISKOKSIA , 1 kpl, paino 0,7 g

101,60, y499,65, z41,95 m mpy

83. KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 3,4 g
=10 1,70, y499,50, z41,95 m mpy
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KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,7 g
x=10 1,75, y=499,65, z=41,95 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,2 g
x10 1, 15, y=499,40, z41,94 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,6 g
x10 1,70, y=499,40, z41,94 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,5 g
x=101,30,y=499,70, z41,92 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 5,0 g
x101,10, y=499,15, z41, 89 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,9 g
x=101,70, y=499,70, z=41,89 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 3,2 g
Kapea kolmiomainen kvartsi, jonka leveässä reunassa mahdollisesti retusointia. Koko 32
x 15 mm.
x101,00, y499,05, z41,83 m mpy

KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 0,4 g
x10 1,5 0, y499,20, z41,79 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,5 g
x=101,20, y499,80, z=41,66 m mpy
KERAMIIKKAA,3 kpl, paino 1,6 g
Kaikissa paloissa toista pintaa; yhdessä tumma ja kaareutuva, yhdessä harmahtavan
vaaleanruskea, yhdessä punertava. Sekoite ei näy selvästi, ehkä hienoa hiekkaa.
Suurimman palan koko 25 x 16 mm.
x=10 1,70, y=499,70, z41,89 m mpy
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94. KERAMIIKKAA, paino 12,4 g
'ääasiassa harmahtavan vaaleanruskeaa silppua, niissä paloissa joissa on toista pintaa,
innan väri on aavistuksen punertavan ruskea. Sekoite orgaanista ainesta. Suurimman
)alan koko 18 x 17 mm.
101,30, y=499,25, z41,87 m mpy
KERAMIIKKAA, paino 44,2 g
Todennäköisesti samasta astiasta peräisin olevia paloja, jotka jo nostettaessa hajosivat
pieniksi kappaleiksi (vrt, myös edellinen ja seuraavat alanumerot). Useassa palassa toista
pintaa, yhden pienen palan reunassa osa kampaleimaa. Erittäin haurasta, usein vain
paremmin palanut, ruskeampi pinta näyttää pysyvän jossain määrin koossa. Sekoite
orgaanista ainesta. Suurimman palan koko 35 x 26 mm.
101,20-30, y=499,20-35, z41,83 m mpy

KERAMIIKKAA, paino 38,8 g
Haurasta vaaleanruskean harmahtavaa keramiikkaa, toistakymmentä palaa joissa toista
pintaa, pinta muuta väritystä punertavampi. Sekoitteena käytetty ainakin orgaanista
ainesta. Suurimman palan koko 31 x 23 mm.
x=101,10-35, y499,0-40, z=41,82 m mpy
KERAMIIKKAA, 7 kpl, paino 10,3 g
Haurasta, pinnalla vaaleanruskeaa, sisältä harmahtavaa keramiikkaa. Yhdessä palassa
molempia pintoja, seinämän paksuus 11 mm. Muissa paloissa ilm. toista pintaa.
Sekoitteena ainakin orgaanista ainesta. Suurimman palan koko 40 x 25 mm.
x=101,50, y=499,50, z=41,80 m mpy
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 0,5 g
Harmaa, pinnaton pala. Palan koko 16 x 8 mm.
x10 1, 10, y=499,25, z=41,74 m mpy
9. PALANUTTA LUUTA, paino 1.3
101,55-75, y=499,10-15, z=42,00 m mpy
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PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g
x101,60, y=499,65, z=41,95 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g,
x=101,80, y=499,95, z41,95 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g
x=10 1,90, y=499,20, z41,95 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x101,15, y=499,40, z41,94 m mpy

PALANUTTA LUUTA, paino 0,4 g
x101,50, y=499,40, z41,94 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x=101,60, y=499,25, z41,94 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x101,90, y=499,25, z41,90 m mpy

PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x101,40, y=499,15, z41, 88 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,5 g
x=101,45, y=499,25, z=41,88 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g
x101,15, y499,95, z41,87 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x=101,20, y=499,70, z41,86 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,3 g
x101,30-50, y=499,50-60, z41, 84 m mpy
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PALANUTTA LUUTA, paino 0,3 g
Keramiikkakeskittymän joukossa.
x101,20-30, y=499,20-35, z41,83 m mpy

RUUTU x102, y499
KIVILAJI-ISKOKSIÄ, 1 kpl, paino 8,7 g
=102,10, y499,60, z42,01 m mpy
M. KIVILAJFISKOK
kpl, paino 0,5 g
102,05, y499,15, z41,97 m mpy
115. KWILAJI-ISKOK
2 kpl, paino 14,8 g
=102,50, y499,25-30, z41,97 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 9,4 g
k=102,80, y499,I0, z41,96 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 9,1 g
=102,85, y=499,45, z=4 1,96 m mpy
KIVILAJI-ISKOKS1A, 1 kpl, paino 0,1 g
102,20, y=499,20, z41,92 m mpy

=

KIVILAJI-P
2 kpl, paino 1,2 g
102,60, y=499,20, z41,92 m mpy
320. KIVILAJI-ISKOKS1A, 1 kpl, paino 0,3 g
x=102,25, yr=499,45, z41,91 m mpy
21. KWILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 13,4 g
=102,65, y=499,I5, z41,85 m mpy
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KIVILAJI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 17,7 g
x=102, y=499, 8.krs, seulasta
KVARTSI-ISKOS TAI -ESINE, 1 kpl, paino 0,7 g
Yhdellä sivulla retusointia rikkonainen nuolenkärki? Koko 17 x 12 mm.
x= 102,20, y=499, 10, z=42,02 m mpy
-

KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 3,2 g
x=102,05, y=499,20, z=41,98 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 2,4 g
x102,10, y=499,15, z41,98 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 21,4 g
x102,05, y499,15, z41,97 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 1,4 g
x=102,40, y=499,35, z=41,97 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,9 g
x102,95, y499,70, z41,96 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,5 g
x102,95, y499,05, z=41,94 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 11, 4 g
x=102,50, y=499,90, z=41,92 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,4 g
x102,35, y=499,20, z41,85 m mpy
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32. KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 5,6 g
102,7 5, y499,130, z=4 1,85 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 41,8 g
102,80, y499,30, z41,76 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,7 g
k=102,40, y499,80, z41,69 m mpy
35. KVARTSI-ISK(
3 kpl, paino 2,6 g
102, yr=499, 8.krs, seulasta
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 17,6 g
paksu pinnoilta vaaleanruskea, sisältä harmaa pala, jonka toisella -sisä?- puolella pinta
hieman kaartuu. Toisella puolella pykälämäinen, kapea painannne. Mahdollisesti astian
pohjasta. Sekoite orgaanista ainesta. Seinämän paksuus 18 mm, palan koko 40 x 38 mm.
=102,15, y499,30, z=41,86 m mpy

KERAMIIKKAA, 2 kpl, paino 1,4 g
Toinen paloista astian reunan taitteesta, toisessa hieman toista pintaa. Väri pinnalta
aaleanruskea, sisältä harmaa. Sekoitteena käytetty orgaanista ainesta. Suuremman palan
oko 15 x 7 mm.
=102,40, y=499,45, z41,86 m mpy
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 5,4 g
-1armahtavan vaaleanruskea huokoinen pala astian reunasta, jossa toista pintaa. Reuna on
päältä tasainen. Reunan paksuus 9mm<. Sekoite orgaanista ainesta. Koko 34 x 24 mm.
x=102,55, y=499,45, z=41,84 m mpy

PALANUTTA LUUTA, paino 0,3 g
x102,40, y=499,35, z41,97 m mpy
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PALANUTTA LUUTA, paino 0,4 g
x=102,40, y=499,45, z41,90 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x=102,60, y=499,50, z41,85 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 1,5 g
x=i 02,80, y=499,20, z41,85 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
x= 102,60, y=499,20, z=41,70 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g
x=102, y=499, 8.krs, seulasta

RUUTU x103, y=499
KIVILAJI-ISKOKSL4, 2 kpl, paino 1,7 g
x103,50, y499,20, z42,03 m mpy
KIVILAJI-ISKOKSIA. 1 kpl, paino 3,4 g
x=103,80, y=499,80, z41,83 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 2,1 g
x103,50, y499,20, z=42,03 m mpy
KVARTSI-ISKOKSL&. 1 kpl, paino alle 0,1 g
Pieni terävä kvartsi, joka löytyi luiden joukosta, yhdessä kookkaammassa luussa on
tämän kvartsinsirun mentäviä reikiä (ks. :352). Mikroliitti? Koko 11 x 3 mm.
x103,80-104,30, y499,0-20, z=42,02 m mpy
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349. KVARTSI-ISKOKSIA, 9 kpl, paino 3,9 g
x103,80-104,30, y=499,00-20, e142,00 m mpy.
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 12,6 g
x=103,95, y=499,25, z41,97 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA. 1 kpl, paino 3,5 g
103,40, y499,IO, z41, 82 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 2,4 g
Kookkaimmassa luussa (kallosta?) kolme, neljä pientä reikää. Samassa löytösikermässä
oli erittäin pienikokoinen, kapea, kärjestä terävä kvartsinsiru, jonka kärki sopisi kooltaan
eikien aiheuttajaksi.
103,80-104,30, y499,0-20, z42,02 m mpy
PALANUTTA LUUTA. paino 0,3 g
=103,70, y499,60, z41,89 m mpy
4. PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, paino 0,1 g
meekö toista palaa työstetty; kärkimäinen, kapea luu. Koko 13 x 3 mm.
103,30, y=499,1 0, z=41,87 m mpy
55. PALANUTTA LUUTA, paino 0,2 g
=103,10, y499,lO, z41, 83 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino alle 0,1 g
x=103,30, y=499,95, z41,75 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,1 g
103, y=499, 8.krs, seulasta

RUUTU x=104, y=499
KIVILAJI-ISKOKSL4, 1 kpl, paino 21,9 g
x= 104,99, y499,00, z42,02 m mpy
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KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 46,80 g
Iskos tai raaka-ainepala.
x=104,70, y=499,30, z42,03 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, paino 9,0 g
x104,99, y=499,90, z=42,01 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 5 kpl, paino 9,1 g
x=104,95, y=499,00, z=41, 93 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 4,9 g
Kookkaammassa kvartsissa leikkaava terä? Koko 35 x 12 mm.
x= 104,99, y=499,99, z=41,92 m mpy

KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, paino 7,1 g
x104,00, y=499,50, z41,89 m mpy
KVARTSI-ISKOKSIA, 1 kpl, paino 0,2 g
x=104,00, y=499,50, z=41,70 m mpy
KERAMIIKKAA, 1 kpl, paino 0,5 g
Vaaleanruskea pala, jossa toista pintaa. Palan koko 16 x 12 mm.
x104,50, y=499,05, z41,94 m mpy
KERAMIIKKAA, 3 kpl, paino 0,8 g
Harmahtavan vaaleanruskeaa, yhdessä palassa toista pintaa. Sekoite hienoa hiekkaa?
Suurimman palan koko 21 x 10 mm.
x= 104,99, y499,00, z=41,94 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 1,6 g
x104,20, y499,lO, z41,97 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 1,2 g
x=104,50, y=499,00-05, z41,94 m mpy
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PALANUTTA LUUTA, paino 1,6 g
x=104,00-15, y=499,00-10, Z=41,89 m mpy
PALANUTTA LUUTA, paino 0,3 g
x104,00, y499,50, z41,70 m mpy

Koeojan päältä, irtomaakasasta, kohdasta x101,70 103,50,
y499,00 —99 , z=42,21 42,41 m mpy taltioidut löydöt:
-

-

KIVILAJI-ISKOKSIA, 18 kpl, paino 73 g
KVARTSI-ISKOKSIA, 28 kpl, paino 128 g
Joukossa lienee esineitä tai niiden katkelmia. Yhden mahd. esineen koko 19 x 14 mm.

KERAMIIKKAA, paino 6,1 g.
Harmahtavanruskeaa, paikoin punertavaa keramiikkaa, joissa yksi pala reunan sivusta tai

pinnalta, pala hieman kaareva. Muutamassa palassa toista pintaa. Tässä alanumerossa

ainakin hiekkasekoitteisia paloja. Suurimman palan koko 20 x 12 mm.

PALANUTTA LUUTA, paino 17,0 g
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KOERUUTU 1
375. NUOLENKÄRKI, paino 8,4 g.
Pitkä, kapea, poikkileikkaukseltaan rombin muotoinen, kannasta litteä kivinen
nuolenkärki, joka on katkennut aivan kärjestä. Pyheensillan tyypin liuskenuolenkärki
Koko 100 x 10 mm.
x105,45, y505,60, z=41,90

376. HIOIMEN KATKELMA, paino 2,5 g
Pienen, litteän hioimen katkelma, toinen laakea pinta ja sivut hiotut. Laakapinnalla lisäks
ohuita uria. Löytyi nuolenkärjen vierestä. Koko 37 x 17 mm.
x105,65, y505,SO, z41,90

KIVILAJI-ISKOKSL&, 10 kpl, 30,1 g
KVARTSI-ISKOKSIA, 21 kpl, 20,6 g
Mahdollisia esineitä ei ole tunnistettu.
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379. KERAMIIKKAA, paino 53,3 g.
Lähinnä pieneksi murentunutta keramiikkaa, joka väriltään harmaata tai punertavan
vaaleanruskeaa. Sekoite lähinnä orgaanista, joukossa myös muutama vähemmän
iuokoinen ja sileäpintaisempi pala. Yksi paloista kaareutuva, ilm. astian reunasta.
Kahdessa palassa kampaleiman reunaa näkyvissä. Yhdessäkään palassa ei ole molempia
pintoja jäljellä, suurimman palan koko 32 x 18 mm.

380. KERAMIIKKAA, 3 kpl, paino 26,8 g.
Huokoista keramiikkaa, jonka ulkopinta vaaleanruskea, sisäpinta harmaa. Yhden palan
ulkopinnal la kaksi kampaleimapainanteen osaa näkyvissä. Sekoitemateriaal i orgaanista.
Kahden palan seinämän paksuus 7 mm, yhden 10 mm. Suurimman palan koko 49 x 38
mm. x=105,90-99, y505,60-70, z41,84

paino 5,4 g
, paino noin 1 g.
41,80-42,00 m mpy

Jos koordinaatteja ei ole erikseen mainittu, löydöt on taltioitu koeruudusta vain
ruudun tarkkuudella. Koeruudun 1 löydöt tulivat esiin 5 cm syvyydestä alaspäin,
mutta keskittyivät 20-40 cm syvyyteen, ent. z=41,84 41,90 m mpy.
-
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KOERUUTU 2
KIVILAJI-ISKOKSIA, 10 kpl, paino 51,6 g
KVARTSI-ISKOKSIA, 27 kpl, paino 14,4 g

KERAMIIKKAA, paino 72,4 g
Sileäpintaista, vaaleanruskeaa, osin hyvin haurasta, juurten hajottamaa keramiikkaa, osin
tiiviimpää. Neljässä palassa näkyvissä soikea koristepainanne tai painanteen osa, yhden
palan pinnalla painanne tai ura. Joidenkin palojen pinnassa nokilaikkuja. Kaksi osittaista
reunapalaa, joissa reuna pyöreä ja aavistuksen profiloitu Sekoite ilm, hienoa hiekkaa.
Suurimman palan koko 28 x 32 mm. Pala huokoista keramiikkaa, joissa molempia pintoj
jäljellä. Väri toiselta puolen vaaleanruskea, toiselta harmaa.Seinämän paksuus 6 mm,
palan koko 8 x 7 mm.

386. PALANUTTA LUUTA, paino 8,7 g
Löytöjä tuli jonkin verran jo 5-10 cm syvyydestä, mutta runsaammin 20-40 cm
syyvydestä. Ainoastaan keramiikkaa löytyi keskittymänä ruudun länsinurkan likamaaalueelta.Löydöt on taltioitu ruudun tarkkuudella.
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OERUUTU 3
87. KIVILAJI-ISKOKSIA, 9 kpl, paino 87,8 g
87. KVARTSI-ISKOKSIA, 10 kpl, paino 44,5 g

389. KERAMIIKKAA,
"aurasta, vaalean harmahtavanruskeaa pientä keramiikanmurenta. Muutamassa palassa
oista pintaa jäljellä, pinta sileä. Ainakin joidenkin palojen sekoitteessa orgaanista ainesta
karvaa?). Suurimman palan koko 19 x 17 mm. Paino 18,2 g.

paino 2,3 g
tuli melko tasaisesti pinnasta löydöttömään tasoon noin 40 cm syvyydessä.
lun löydöt on taltioitu ruudun tarkkuudella.

ahde sijaitsee Harjavallan keskustan ja Kokemäenjoen länsipuolella,
arjavallan kirkolta noin 1.8 km lounaaseen.

