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Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FM Sami Viljanmaa
kaivautti 23.-29.6.2011 asuinpaikalta Enontekiö Juovvagielas 1.
Ks. Sami Viljanmaan kaivauskertomus Museoviraston arkistossa.
Luettelointi ja piirrokset: Sami Viljanmaa
Diariointipäivä: 14.11.2011
Palaneet luut on analysoinut FT Anna-Kaisa Salmi, ja löytöluettelossa olevat
luihin liittyvät kommentit perustuvat hänen raportistaan saatuihin tietoihin.
Kvartsiittilöytöjen raekokoa on löytöluettelossa luonnehdittu seuraavasti:
-raekoko erittäin hieno = rakeisuus ei paljain silmin erotettavissa
raekoko hieno = rakeisuus vain heikosti erotettavissa paljain silmin
-raekoko melko karkea = rakeisuus selvästi erotettavissa,
mutta murtumapinnat tuntuvat kuitenkin varsin sileiltä
raekoko karkea = yksittäisetkin rakeet erottuvat selvästi,
murtumapinnat tuntuvat karkeilta
RUUTU 351/869
Kerros 480,95
1

Liuskeiskos, 1 kpl, 18,4 g.

2

Kvartsi-iskos, 1 kpl, 0,8 g.

3

Kvartsiitti-iskos, 1 kpl, 3,9 g.
Keskiharmaata, hienorakeista kvartsiittia.
Kerros 480,90

4

Liuskeiskos, 1 kpl, < 0,1 g.

5

Kvartsiitti-iskoksia, 2 kpl, 5,4 g.
Keskiharmaata, melko karkearakeista kvartsiittia, kookkaammassa
iskoksessa muuta raaka-ainetta vaaleampi, läpikuultava juova.
RUUTU 351/870
Kerros 481,05

6

Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1,1 g.
Kerros 481,00

7

Liuskeiskoksia, 2 kpl, 0,2 g.

8

Kvartsiitti-iskoksia, 4 kpl, 3,6 g.
Kolme iskosta lähes mustaa, melko karkearakeista kvartsiittia, jossa vaaleampia,
erittäin hienorakeisia, läpikuultavia juovia; iskoksista kookkain on yhteensopiva
numerolla KM 38940:57 olevan kookkaan iskoksen kanssa. Joukossa on myös
yksi iskos vaaleanharmaata, erittäin hienorakeista kvartsiittia.
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Kerros 480,95
9

Liuskeiskoksia, 2 kpl, 10,8 g.

10

Kvartsiitti-iskoksia, 4 kpl, 9,2 g.
Keskiharmaata kvartsiittia. Kaksi iskosta erittäin hienorakeista kvartsiittia,
muiden kahden iskoksen materiaali puolestaan melko karkearakeista.
Yksi iskoksista on hyvin pienikokoinen, mahdollisesti retusointi-iskos.

11

Palanutta luuta, 1 kpl, 0,1 g.
Nisäkkään luun kappale.

12

Punamultakokkare, 1 kpl, 2,0 g.
Löydettäessä yhtenäinen, puhdistettaessa murtunut kahteen osaan.
Kerros 480,90

13

Liuskeiskos, 1 kpl, 16,5 g.

14

Palanutta luuta, 6 kpl, 0,4 g.
Viisi nisäkkäiden luiden kappaleita, yksi tunnistamaton.
Kerros 480,85

15

Liuskeiskos, 1 kpl, < 0,1 g.

16

Kvartsiittikaavin, 1 kpl, 15,3 g.
X=351,23 / Y=870,41 / Z=480,87. Mitat: 48 mm x 22 mm x 10 mm.
Tummanharmaata, melko karkearakeista kvartsiittia.

17

Kvartsiitti-iskos, 1 kpl, 1,2 g.
Tummanharmaata, melko karkearakeista kvartsiittia.

18

Palanutta luuta, 3 kpl, 0,6 g.
Nisäkkäiden luiden kappaleita, ainakin yksi kappale suuresta nisäkkäästä.
RUUTU 351/871
Kerros 481,05

19

Kvartsi-iskoksia, 4 kpl, 8,3 g.
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Kerros 481,00
20

Liuskeiskoksia, 2 kpl, 5,2 g.

21

Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 2,2 g.
Kerros 480,95

22

Kvartsiydin, 1 kpl, 63,6 g.
Mitat: 56 mm x 55 mm x 22 mm.
Kappale on osittain ulkopintainen, ilmeisesti moreenin seassa pyöristyneestä
kimpaleesta lohkaistu. Kappaleen yhdeltä reunalta on selvästi lyöty iskoksia.

23

Kvartsiitti-iskoksia, 2 kpl, 2,7 g.
Keskiharmaita, toinen hienorakeista ja toinen erittäin hienorakeista kvartsiittia.

24

Palanutta luuta, 2 kpl, 0,1 g.
Nisäkkäiden luiden kappaleita.
Kerros 480,90

25

Palanutta luuta, 1 kpl, 0,3 g.
Suuren tai keskikokoisen nisäkkään pitkän luun varren kappale.
RUUTU 352/869
Kerros 480,95

26

Kvartsiitti-iskoksia, 17 kpl, 13,8 g.
Useimmat vaaleanharmaita, raekoko vaihtelee erittäin hienosta melko karkeaan.
Joukossa myös tummanharmaa melko karkearakeinen iskos sekä keskiharmaa
erittäin hienorakeinen iskos.

27

Simpukankuori, 1kpl, 8,2 g.
X=352,43 / Y=869,56 / Z=480,96. Mitat: 42 mm x 33 mm x 25 mm.
Cerastoderma edule -lajin simpukankuori, jonka molemmat puoliskot ovat yhä
kiinni toisissaan. Cerastoderma edule on sydänsimpukoihin lukeutuva merellinen
simpukkalaji, jota esiintyy Koillis-Atlantin rannikolla. Kuori löytyi kaivausalueen
pintaturvetta poistettaessa, turpeen ja huuhtoutumiskerroksen rajapinnasta.

28

Palanutta luuta, 1 kpl, 0,2 g.
Nisäkkään luun kappale.
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Kerros 480,90
29

Kvartsiittikaavin, 1 kpl, 5,5 g.
X=353,55 / Y=869,98 / Z=480,90. Mitat: 32 mm x 21 mm x 8 mm.
Keskiharmaata, melko karkearakeista kvartsiittia.

30

Palanutta luuta, 127 kpl, 14,2 g.
Yksi peuran ylemmän tai keskimmäisen sorkkakuun distaalipään fragmentti, yksi
suuren nisäkkään selkänikaman luutumattoman epifyysin fragmentti, kolme
suurten nisäkkäiden pitkien luiden varsien kappaleita, kahdeksan muita suurten
nisäkkäiden luiden kappaleita, 104 tarkemmin määrittelemättömiä nisäkkäiden
luiden kappaleita ja kymmenen tunnistamatonta luuta.
Kerros 480,85

31

Saviastian kappale, 1 kpl, 1,4 g.
X=352,50 / Y=869,50 / Z=480,85.
Kappaleessa saven sekoitteena on kiillettä.

32

Liuskeiskoksia, 5 kpl, 5,0 g.

33

Kvartsiittikaavin, 1 kpl, 8,1 g.
X=352,53 / Y=869,12 / Z=480,89. Mitat: 29 mm x 28 mm x 11 mm.
Raidallista, hienorakeista kvartsiittia. Yleissävyltään melko tumma,
väri vaihtelee lähes valkoisesta tummanharmaaseen kapeina,
paksuimmillaan noin 2 mm paksuisina juovina.

34

Nuolenkärjen teelmän katkelma, 1 kpl, 4,5 g.
X=352,83 / Y=869,67 / Z=480,88. Mitat: 29 mm x 19 mm x 7 mm.
Vaaleanharmaata, hienorakeista kvartsiittia. Poikkileikkaukseltaan
linssimäisen, kaksipuoleisesti retusoidun nuolenkärjen katkelma.
Viimeistelemätön, vaikuttaa keskeneräisenä rikkoutuneelta.
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35

Nuolenkärjen kantakatkelma, kvartsiittia, 1 kpl, 0,2 g.
X=352,90 / Y=869,10 / Z=480,88. Mitat: 8 mm x 8 mm x 4 mm.
Keskiharmaata, erittäin hienorakeista, piikiveä muistuttavaa kvartsiittia.
Katkelma on kaksipuoleisesti retusoitu, poikkileikkaus linssin muotoinen.
Mahdollisesti osa samaa kärkeä kuin katkelma KM 38940:72.

36

Kvartsiittikaavin, 1 kpl, 5,0 g.
X=352,59 / Y=869,28 / Z=480,87. Mitat: 24 mm x 20 mm x 8 mm.
Raidallista, hienorakeista kvartsiittia. Yleissävyltään keskiharmaa;
väri vaihtelee lähes valkoisesta keskiharmaaseen hyvin kapeina,
paksuimmillaan noin 1 mm paksuisina juovina.

37

Kvartsiittikaavin, 1 kpl, 1,4 g.
Mitat: 20 mm x 16 mm x 4 mm.
Vaaleanharmaata, melko karkearakeista kvartsiittia.

38

Kvartsiittikaavin, 1 kpl, 0,9 g.
Mitat: 18 mm x 12 mm x 4 mm.
Keskiharmaata, hienorakeista kvartsiittia.

39

Kvartsiitti-iskoksia, 36 kpl, 29,8 g.
Iskosten väri vaihtelee vaaleanharmaasta tummanharmaaseen ja raekoko
erittäin hienosta melko karkeaan. Erittäin hienorakeiset iskokset ovat väriltään
keskiharmaita, karkeampirakeiset puolestaan tumman- tai vaaleanharmaita.
Joissakin tummanharmaissa kappaleissa on vaaleampia, läpikuultavia juovia.
Muutamat iskokset ovat hyvin pienikokoisia, mahdollisesti retusointi-iskoksia.

40

Palanutta luuta, 429 kpl, 44,1 g.
Yksi peuran ylemmän tai keskimmäisen sorkkaluun proksimaalipään luutunut
fragmentti, kahdeksan suuren nisäkkään pitkien luiden varsien kappaleita, 14
muita suurten tai keskikokoisten nisäkkäiden luiden kappaleita, 311 tarkemmin
määrittelemättömiä nisäkkäiden luiden kappaleita ja 95 tunnistamatonta luuta.
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Kerros 480,80
41

Liuskeiskoksia, 2 kpl, 1,6 g.

42

Kvartsikaavin, 1 kpl, 14,3 g.
Mitat: 38 mm x 37 mm x 9 mm.
Huonolaatuista, halkeillutta, ilmeisesti palanutta kvartsia,
kuitenkin esineessä havaittavissa selvästi retusoitu terä.
Kaavin on osittain tummanruskeaksi värjäytynyt.

43

Kvartsiitti-iskoksia, 6 kpl, 10,8 g.
Kaikki kuusi iskosta melko karkearakeisia, viisi iskoksista
väriltään vaaleanharmaita ja yksi tummanharmaa.

44

Palanutta luuta, 44 kpl, 5,2 g.
Kaksi suurten tai keskikokoisten nisäkkäiden pitkien luiden varsien
kappaleita, 36 tarkemmin määrittelemättömiä nisäkkäiden luiden
kappaleita ja viisi tunnistamatonta luuta.
Kerros 480,75

45

Liuskeiskos, 1 kpl, 2,6 g.

46

Kvartsiitti-iskoksia, 3 kpl, 2,0 g.
Yksi iskos tummanharmaata melko karkearakeista kvartsiittia, yksi keskiharmaata melko karkearakeista, yksi vaaleanharmaata hienorakeista.

47

Palanutta luuta, 40 kpl, 3,3 g.
Yksi suuren nisäkkään luun kappale, 34 tarkemmin määrittelemättömiä
nisäkkäiden luiden kappaleita ja viisi tunnistamatonta luuta.
Kerros 480,70

48

Palanutta luuta, 16 kpl, 0,7 g.
X=352,35/Y=869,98/Z=480,75-480,70.
Nisäkkäiden luiden kappaleita.
RUUTU 352/870
Kerros 481,00

49

Liuskeiskos, 1 kpl, 0,1 g.

50

Kvartsiitti-iskoksia, 2 kpl, 0,5 g.
Melko karkearakeisia, toinen tummanharmaa, toinen vaaleanharmaa.
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Kerros 480,95
51

Liuske-esineen teelmä, 1 kpl, 10,9 g.
Mitat: 87 mm x 16 mm x 7 mm.
Pitkänomainen, yleisolemukseltaan iskosmainen kappale tummaa, tiivistä
liusketta. Kappaleen kaarevaa sivua on retusoitu. Mahdollisesti kyseessä on
keskeneräiseksi jäänyt veitsen teelmä. Kappaleen suora sivu on luontainen,
harmaaksi hapettunut liuskeen lohkopinta. Murtunut kahteen osaan, liimattu.

52

Liuskeiskos, 1 kpl, 0,7 g.

53

Kvartsiitti-iskoksia, 6 kpl, 5,2 g.
Vaaleanharmaata ja keskiharmaata kvartsiittia, kaksi kappaleista raidallisia.
Iskosten raekoko vaihtelee erittäin hienorakeisesta hienorakeiseen. Kolme
iskoksista hyvin pienikokoisia, mahdollisesti retusointi-iskoksia.
Kerros 480,90

54

Kvartsiitti-iskoksia, 4 kpl, 1,1 g.
Kaksi iskosta vaaleanharmaata ja kaksi keskiharmaata hienorakeista kvartsiittia.
Kerros 480,85

55

Liuskeiskoksia, 4 kpl, 15,4 g.

56

Nuolenkärjen teelmä, kvartsiittia, 1 kpl, 2,1 g.
Mitat: 33 mm x 15 mm x 5 mm.
Vaaleanharmaata, hienorakeista kvartsiittia. Kärki on ilmeisesti keskeneräiseksi
jäänyt, valmistusvaiheessa rikkounut. Kaksipuoleisesti retusoitu, poikkileikkaus
linssinmuotoinen. Kärki löytyi kahdessa osassa, kappaleet tunnistettiin kvartsiittiiskosten joukosta vasta kaivauslöytöjen puhdistamisen ja luetteloinnin aikana.
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57

Kvartsiitti-iskoksia, 8 kpl, 17,4 g.
Iskosten väri vaihtelee läpikuultavasta vaaleanharmaasta tummanharmaaseen,
raekoko erittäin hienosta melko karkeaan. Kookkain iskos tummanharmaata ja
melko karkearakeista kvartsiittia, mutta lisäksi kappaleessa on vaaleampia,
erittäin hienorakeisia, läpikuultavia juovia. Kyseisen kappaleen todettiin olevan
yhteensopiva numerolla KM 38940:8 olevan kookkaan iskoksen kanssa.

58

Palanutta luuta, 17 kpl, 2,0 g.
Yksi peuran kämmen- tai jalkapöydänluun distaalipään fragmentti,
16 tarkemmin määrittelemättömiä nisäkkäiden luiden kappaleita.
Kerros 480,80

59

Saviastian kappale, 1 kpl, 4,1 g.
X=352,99 / Y=870,20 / Z=480,84.
Reunakappale astiasta, jonka suuaukon halkaisija on ollut noin 30 cm. Reunan
päällys on ollut suora, ulkolaidaltaan hiukan pyöristetty, noin 10 mm levyinen, ja
pienillä kahteen riviin painetuilla painanteilla koristelu. Kauempana reunasta
kappaleen seinämä ohenee noin 7 mm paksuiseksi. Ulkopinnan koristeluna on
ollut vajaan 10 mm päässä astian reunasta vaakasuorassa rivissä kolme
pyöreää, halkaisijaltaan noin 5 mm kokoista kuoppaa noin 10 mm etäisyydellä
toisistaan. Kyseiset kuopat ulottuvat miltei seinämän läpi asti ja ovat poikkileikkaukseltaan suppilomaisia. Keskimmäinen kuoppa on säilynyt kokonaan ja
kahdesta muusta kuopasta vajaat kolmannekset. Savimassan sekoitteena on
ainakin kiillettä ja kivimurskaa. Kappaleen sisäpinnalla on tummaa karstaa, josta
yritettiin teettää radiohiiliajoitus Hela-2809. Kappaleesta ei kuitenkaan saatu
riittävästi materiaalia ratifiointiin. Reunakappale numerolla KM 38940:114 on
ilmeisesti peräisin samasta astiasta.

60

Kvartsiittikaavin, 1 kpl, 2,1 g.
Mitat: 17 mm x 16 mm x 6 mm.
Tummanharmaata, erittäin hienorakeista kvartsiittia.

61

Kvartsiitti-iskoksia, 6 kpl, 2,7 g.
Iskosten väri vaihtelee vaaleanharmaasta lähes mustaan ja
raekoko hienosta melko karkeaan.

62

Palanutta luuta, 1 kpl, 0,5 g.
Suuren tai keskikokoisen nisäkkään pitkän luun varren kappale.
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RUUTU 352/871
Kerros 480,95
63

Palanutta luuta, 3 kpl, 0,2 g.
Nisäkkäiden luiden kappaleita.
Kerros 480,90

64

Liuskeiskos, 1 kpl, 0,5 g.

65

Kvartsiitti-iskoksia, 4 kpl, 2,3 g.
Yksi iskos erittäin hienorakeista keskiharmaata kvartsiittia, yksi hienorakeista
lähes mustaa kvartsiittia, yksi melko karkearakeista tummanharmaata kvartsiittia
ja yksi vaaleanharmaata karkearakeista kvartsiittia.

66

Palanutta luuta, 2 kpl, 0,4 g.
Nisäkkäiden luiden kappaleita.
Kerros 480,85

67

Palanutta luuta, 5 kpl, 0,7 g.
Nisäkkäiden luiden kappaleita.
RUUTU 353/869
Kerros 480,90

68

Liuskeiskos, 1 kpl, 8,1 g.

69

Kvartsiitti-iskoksia, 9 kpl, 2,3 g.
Iskosten väri vaaleanharmaasta tummanharmaaseen ja raekoko hienosta melko
karkeaan. Pienikokoisia, mutta eivät kuitenkaan vaikuta retusointi-iskoksilta.
Kerros 480,85

70

Liuskeiskoksia, 8 kpl, 2,8 g.

71

Kvartsi-iskos, 1 kpl, 0,6 g.

72

Nuolenkärjen katkelma, kvartsiittia, 1 kpl, 0,6 g.
X=353,45 / Y=869,50 / Z=480,87. Mitat: 12 mm x 10 mm x 4 mm.
Keskiharmaata, erittäin hienorakeista, piikiveä muistuttavaa kvartsiittia.
Katkelma on kaksipuoleisesti retusoitu, poikkileikkaus linssin muotoinen.
Mahdollisesti osa samaa kärkeä kuin katkelma KM 38940:35.

73

Kvartsiittikaavin, 1 kpl, 2,6 g.
X=353,04 / Y=869,83 / Z=480,85. Mitat: 27 mm x 22 mm x 4 mm.
Vaaleanharmaata, hienorakeista kvartsiittia. Kaapimen terä on karkeasti
retusoitu, ja kaikkiaan esine on melko viimeistelemättömältä vaikuttava.
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74

Kvartsiittikaavin, 1 kpl, 1,3 g.
X=353,18 / Y=869,08 / Z=480,85.
Mitat: 15 mm x 12 mm x 5 mm.
Vaaleanharmaata, läpikuultavaa,
hienorakeista kvartsiittia.

75

Kvartsiitti-iskoksia, 31 kpl, 7,0 g.
Iskosten väri vaihtelee vaaleanharmaasta tummanharmaaseen ja raekoko
erittäin hienosta melko karkeaan. lskokset ovat enimmäkseen pienikokoisia,
ja joukossa on ilmeisesti toistakymmentä retusointi-iskosta. Todennäköisistä
retusointi-iskoksista useimmat ovat keskiharmaita ja raekooltaan hienorakeisia
tai erittäin hienorakeisia.

76

Palanutta luuta, 6 kpl, 0,8 g.
Yksi peuran ylemmän tai keskimmäisen sorkkakuun distaalipään fragmentti,
viisi tarkemmin määrittelemättömiä nisäkkäiden luiden kappaleita.
Kerros 480,80

77

Liuskeiskoksia, 13 kpl, 22,4 g.

78

Kvartsiittikaavin, 1 kpl, 3,5 g.
Mitat: 24 mm x 20 mm x 9 mm.
Vaaleanharmaata, hienorakeista kvartsiittia.

79

Kvartsiitti-iskoksia, 77 kpl, 121,3 g.
Iskosten väri vaihtelee vaaleanharmaasta tummanharmaaseen ja raekoko
erittäin hienosta karkeaan. Joukossa on useita pienikokoisia todennäköisiä
retusointi-iskoksia, mutta myös koko löytöaineiston kookkain kvartsiitti-iskos,
kooltaan 94 mm x 50 mm x 14 mm, massaltaan 54,3 g. Kookkain iskos on
karkearakeista ja väriltään tummanharmaata kvartsiittia.

80

Palanutta luuta, 6 kpl, 0,4 g.
Nisäkkäiden luiden kappaleita.
Kerros 480,75

81

Liuskekaavin, 1 kpl, 5,8 g.
Mitat: 48 mm x 29 mm x 4 mm.
Valmistettu litteästä, hyvin ohuesta liuskeenkappaleesta. Esineen materiaali
on tummanharmaata ja tiivistä, ja kappale yleisolemukseltaan iskosmainen.
Esineen terä on muotoiltu retusoimalla kaarevaksi.

82

Liuskeiskoksia, 5 kpl, 2,4 g.

KM 38940

2011
Enontekiö Juovvagielas 1

KM 38940

83

Kvartsiitti-iskoksia, 10 kpl, 5,4 g.
Iskosten väri vaihtelee vaaleanharmaasta lähes mustaan ja raekoko erittäin
hienosta melko karkeaan. Joukossa on 52 mm mittainen, kahteen osaan
murtunut, siro hienorakeinen säle, joka on lähes musta, sekä kaksi pientä,
hienorakeista, keskiharmaata iskosta, mahdollisia retusointi-iskoksia.

84

Palanutta luuta, 15 kpl, 0,8 g.
Yksi suuren tai keskikokoisen nisäkkään pitkän luun varren kappale,
kaksitoista tarkemmin määrittelemättömiä nisäkkäiden luiden kappaleita.
Kerros 480,70

85

Saviastian kappaleita, 2 kpl, 0,5 g.

86

Liuskeiskoksia, 3 kpl, 2,4 g.

87

Kvartsiitti-iskoksia, 3 kpl, 7,5 g.
Kaksi iskosta melko karkearakeista tummanharmaata kvartsiittia,
yksi hienorakeista, vaalean harmaata, lähes valkoista kvartsiittia.

88

Palanutta luuta, 2 kpl, 1,1 g.
X=353,99/Y=869,35/Z=480,74
Yksi suuren nisäkkään luun kappale, yksi tarkemmin
määrittelemätön nisäkkään luun kappale.

89

Palanutta luuta, 2 kpl, 1,1 g.
X=353,92/Y=869,52/Z=480,70
Yksi peuran kämmen- tai jalkapöydänluun varren kappale,
yksi tarkemmin määrittelemätön nisäkkään luun kappale.

90

Palanutta luuta, 6 kpl, 2,1 g.
X=353,93/Y=869,63/Z=480,70
Yksi suuren nisäkkään pitkän luun varren kappale, viisi tarkemmin
määrittelemättömiä nisäkkäiden luiden kappaleita.

91

Palanutta luuta, 16 kpl, 1,8 g.
Nisäkkäiden luiden kappaleita.
Kerros 480,65

92

Kvartsiitti-iskos, 1 kpl, 0,4 g.
Keskiharmaata, melko karkearakeista kvartsiittia.

93

Palanutta luuta, 2 kpl, 0,4 g.
Nisäkkäiden luiden kappaleita.
RUUTU 353/870
Kerros 480,90

94

Kvartsiittikaavin, 1 kpl, 8,9 g.
X=353,00 / Y=870,65 / Z=480,90.
Mitat: 32 mm x 18 mm x 12 mm.
Vaaleanharmaata, hienorakeista
kvartsiittia. Myös terään nähden
vastakkaista reunaa on retusoitu.
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Kvartsiitti-iskoksia, 7 kpl, 6,8 g.
lskosten väri vaihtelee vaaleanharmaasta tummanharmaaseen ja
raekoko hienosta melko karkeaan.
Kerros 480,85

96

Kvartsi-iskos, 1 kpl, 0,7 g.

97

Kvartsiitti-iskoksia, 4 kpl, 1,4 g.
Yksi iskos tummanharmaata karkearakeista kvartsiittia, kaksi keskiharmaata
erittäin hienorakeista ja yksi keskiharmaata hienorakeista.
Kerros 480,80

98

Liuskeiskoksia, 2 kpl, 0,4 g.

99

Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2,7 g.

100 Kvartsiitti-iskoksia, 16 kpl, 25,3 g.
Iskosten väri vaihtelee vaaleanharmaasta tummanharmaaseen ja raekoko
erittäin hienosta melko karkeaan. Yhdessä erittäin hienorakeisessa tummanharmaassa iskoksessa on myös vaaleampia, läpikuultavia juovia.
Kerros 480,75
101 Saviastian kappale, 1 kpl, 0,5 g.
102 Liuskeiskoksia, 9 kpl, 8,0 g.
103 Kvartsiitti-iskoksia, 7 kpl, 7,2 g.
Keskiharmaata ja tummanharmaata kvartsiittia, jonka raekoko vaihtelee
hienorakeisesta karkearakeiseen. Karkearakeisin iskos lähes on musta.
Kerros 480,70
104 Kvartsiittikaavin, 1 kpl, 23,5 g.
Mitat: 52 mm x 40 mm x 10 mm.
Keskiharmaata, osittain läpikuultavaa, melko karkearakeista kvartsiittia.

105 Kvartsiitti-iskoksia, 2 kpl, 2,2 g.
Tummanharmaata, melko karkearakeista kvartsiittia.
106 Palanutta luuta, 4 kpl, 0,2 g.
Kaksi nisäkkäiden luiden kappaleita, kaksi tunnistamatonta luuta.
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RUUTU 353/871
Kerros 480,90
107 Kvartsiitti-iskoksia, 2 kpl, 1,9 g.
Vaaleanharmaata, läpikuultavaa, erittäin hienorakeista kvartsiittia,
kookkaammassa iskoksessa lisäksi tummemmanharmaita alueita.
Kerros 480,85
108 Liuskeiskoksia, 2 kpl, 0,9 g.
109 Kvartsiitti-iskoksia, 4 kpl, 7,2 g.
Kaksi iskosta erittäin hienorakeista keskiharmaata kvartsiittia, yksi hienorakeista
lähes mustaa kvartsiittia, yksi hienorakeista vaaleanharmaata kvartsiittia.
Kerros 480,80
110 Saviastian kappale, 1 kpl, 2,3 g.
Kappaleessa on koristeluna yksi halkaisijaltaan noin 3 mm kokoinen kuoppa
ja puolikas toisesta samanlaisesta kuopasta. Saven sekoitteena on kiillettä.

111 Palanutta luuta, 4 kpl, 0,7 g.
Kolme nisäkkäiden luiden kappaleita, yksi tunnistamaton luu.
Kerros 480,75
112 Saviastian kappaleita, 75 kpl, 13,5 g.
X=353,58 / Y=871,60 / Z=480,75.
Kookkaimmassa kappaleessa sisäpinnalla tummaa karstaa, josta on teetetty
rahiohiiliajoitus Hela-2810 (5810 + 47 BP) Kyseinen kappale on reunakappale
astiasta, jonka suuaukon halkaisija on ollut noin 17 cm. Reuna on ollut
pyöristetty ja noin 7 mm paksuinen. Kappaleen ulkopintaa ei ole säilynyt.
Ilmeisesti saman astian reunakappaleita on myös numeroilla KM 38940:113 ja
KM 38940:119. Kahdessa kappaleessa ovat kolmannekset halkaisijaltaan
noin 5 mm kokoisista kuopista ja kahdessa muussa ilmeisesti neljännekset
kookkaammista kuopista, joiden halkaisija on ollut noin 8 mm. Savimassan
sekoitteena on melko karkeaa kivimurskaa, enimmäkseen vaaleaa kivilajia,
mahdollisesti talkkia.
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113 Saviastian kappaleita, 5 kpl, 7,0 g.
X=353,60 / Y=871,15 / Z=480,75.
Kookkain kappale on reunakappale astiasta, jonka suuaukon halkaisija on ollut
noin 17 cm. Reuna on ollut pyöristetty ja noin 7 mm paksuinen. Kappaleen ulkopintaa ei ole säilynyt, mutta kappaleessa erottuu kuitenkin osa halkaisijaltaan
noin 5 mm kokoisesta suppilomaisesta kuopasta, joka on sijainnut noin 15 mm
etäisyydellä astian reunasta. Ilmeisesti saman astian reunakappaleita on myös
numeroilla KM 38940:112 ja KM 38940:119. Savimassan sekoitteena on melko
karkeaa kivimurskaa, enimmäkseen vaaleaa kivilajia, mahdollisesti talkkia.

114 Saviastian kappaleita, 30 kpl, 22,8 g.
X=353,80 / Y=871,25 / Z=480,79.
Kappaleet ovat olleet ilmeisesti alkujaan samaa kookkaampaa kappaletta, mutta
löytöjen puhdistuksen yhteydessä todettiin, että ne eivät enää olleet koottavissa
yhteen. Kappaleiden joukossa on kaivauksen löytöaineiston kookkain saviastian
kappale, kooltaan 50 mm x 40 mm x 11 mm. Kyseessä on reunakappale
astiasta, jonka suuaukon halkaisija on ollut noin 30 cm. Astian reunan päällys on
ollut suora, ulkolaidaltaan hiukan pyöristetty, noin 10 mm levyinen, ja pienillä
kahteen riviin painetuilla painanteilla koristelu. Kappaleen toinen laita on
ohuempi, kauimpana astian reunasta kappaleen seinämä on noin 7 mm
paksuinen, koristepainanteiden kohdalla ohuempikin. Ulkopinnan koristeluna on
vajaan 10 mm päässä astian reunasta vaakasuorassa rivissä kolme pyöreää,
halkaisijaltaan noin 5 mm kokoista kuoppaa noin 10 mm etäisyydellä toisistaan.
Kuopat ovat poikkileikkaukseltaan suppilomaisia ja ne ulottuvat miltei seinämän
läpi asti. Kuoppien alapuolella astiankappaleen koristeluna on kaksi noin 6 mm
levyistä loivasti viistoa valekierrenuorapainannetta noin 4 mm etäisyydellä
toisistaan. Savimassan sekoitteena on ainakin kiillettä ja kivimurskaa. Reunakappale numerolla KM 38940:59 on ilmeisesti peräisin samasta astiasta.
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115 Saviastian kappale, 1 kpl, 1,4 g.
X=353,80 / Y=871,28 / 480,76.
Savimassan sekoitteena on melko karkeaa kivimurskaa,
enimmäkseen vaaleaa kivilajia, mahdollisesti talkkia.
116 Saviastian kappaleita, 2 kpl, 0,4 g.
117 Liuskeiskos, 1 kpl, 1,1 g.
118 Kvartsiitti-iskos, 1 kpl, 0,2 g.
Tummanharmaata kvartsiittia, jossa vaaleita raitoja. Raekoko melko karkea.
Kerros 480,70
119 Saviastian kappale, 1 kpl, 11,3 g.
X=353,90 / Y=871,83 / Z=480,70. Mitat: 50 mm x 31 mm x 10 mm.
Reunakappale astiasta, jonka suuaukon halkaisija on ollut noin 17 cm. Astian
reuna on ollut pyöristetty ja noin 7 mm paksuinen; paksuimmillaan kappaleen
paksuus on 10 mm. Kappaleen ulkopinnalla on koristeluna yksi halkaisijaltaan
noin 5 mm kokoinen kuoppa sekä puolikkaat kahdesta muuta samanlaisesta
kuopasta. Kuopat ovat ilmeisesti muodostaneet kaksi riviä, jotka ovat sijainneet
noin 15 mm ja 25 mm etäisyydellä astian reunasta. Ainakin lähempänä astian
reunaa olleessa rivissä kuoppien keskinäinen etäisyys on ollut noin 20 mm.
Kokonaisena säilyneestä kuopasta alkaa viisto valekierrenuorapainanne.
Ilmeisesti saman astian reunakappaleita on myös numeroilla KM 38940:112 ja
KM 38940:113. Savimassan sekoitteena on melko karkeaa kivimurskaa,
enimmäkseen vaaleaa kivilajia, mahdollisesti talkkia.

120 Saviastian kappaleita, 88 kpl, 20,7 g.
X=353,74 / Y=871,64 / Z=480,72.
Kappaleet lienevät peräisin yhtenäisestä kookkaammasta kappaleesta, joka on
rapautunut pääosin hyvin pieniksi murusiksi. Kookkaimmassa kappaleessa on
sisäpinnalla tummaa karstaa. Muutamissa kappaleissa on osia halkaisijaltaan
5 mm — 8 mm kokoisista kuopista. Savimassan sekoitteena on melko karkeaa
kivimurskaa, enimmäkseen vaaleaa kivilajia, mahdollisesti talkkia.
121 Saviastian kappaleita, 33 kpl, 6,0 g.
122 Liuskeiskos, 1 kpl, 0,3 g.
X=353,65 / Y=871,30 / Z=480,74.
lskoksen toisella lappeella on mahdollisia hiontajälkiä.
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123 Kvartsiitti-iskoksia, 5 kpl, 17,0 g.
Tummanharmaata kvartsiittia, raekoko melko karkeasta karkeaan.
124 Palanutta luuta, 3 kpl, 0,3 g.
Nisäkkäiden luiden kappaleita.
Kerros 480,65
125 Saviastian kappaleita, 5 kpl, 3,7 g.
Savimassan sekoitteena on melko karkeaa kivimurskaa,
enimmäkseen vaaleaa kivilajia, mahdollisesti talkkia.
Kerros 480,60
126 Saviastian kappaleita, 41 kpl, 17,0 g.
X=353,91 / Y=871,53 / Z=480,64.
Kahdessa kappaleessa on varsin heikosti erottuvaa koristelua, ilmeisesti valekierrenuorapainanteita kahtena vyöhykkeenä. Savimassan sekoitteena on melko
karkeaa kivimurskaa, enimmäkseen vaaleaa kivilajia, mahdollisesti talkkia.
Kookkaimman kappaleen koko on noin 41 mm x 28 mm x 8 mm. Kyseisessä
kappaleessa vain astian sisäpintaa on säilynyt, ja sisäpinnalla on hiukan
tummaa karstaa. Astian halkaisija kappaleen tasalla on ollut noin 25 cm.

