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Kaivauslöytöjä
Kaarinan,
Littoisten
Muikunvuorelta, jota FK Teija Tiitinen tutki
virkatyönään museoviraston aluesuunnittelijana
29.5.-8.6. ja 5.-8.7.1993.
Ks. Teija Tiitisen kaivauskertomus arkeologian
osaston topografisessa arkistossa.
åar: 8.3.1993 19 9 4
Luetteloinut Teija Tiitinen
1 KERROS
1

PRONSSIKIERUKKA PALA ruutu 449/453, x = 57, y = 72, z = 141.
Paino 0,50g, pituus 8 mm, paksuus 6 mm.

Turpeen alta
2

RAUTATANGON PALA lkpl, ruutu 447/457, x = 45, y = 38, paino
13,96,
pituus 84 mm, leveys 11 mm, paksuus 4 mm.

3

RAUTANIETTI 1 kpl, ruutu 448/460, pituus 52 mm, pituus kokonaan
559 mm, paksuus 6 mm.

1 KERROS
4

RAUTANAULAN KANTA lkpl, (ilmeisesti moderni), ruutu 445/458,
paino 1,06g pituus 21 mm, paksuus 5 mm.

5

RAUTANAULA lkpl, ruutu 445/459, x = 70, y = 45, z = 170, paino
5,63, pituus 3,2g, kannan leveys 18 mm, varren poikkileikkaus on neliön
muotoinen ja sen paksuus on 4 mm.

6

RAUTALEVYN KATKELMA lkpl, ruutu 446/459, x = 00, y =50,
z = 163, paino 4,30g, leveys 119 mm, paksuus 3 mm.

7

RAUTALEVYN PALA lkpl, ruutu 447/457, paino 0,62g, pituus 22 mm,
leveys 14 mm, paksuus 3 mm.

8

VÄÄNTYNYT RAUTATANGON PALA lkpl, ruutu 447/458,
x = 10 -40, y = 90 - 100, paino 5,09g, pituus 70 mm, leveys 4 mm,
paksuus 3 mm.

9

RAUTANAULAN KATKELMA lkpl, ruutu 449/457, x = 80, y = 25,
z =155, paino 5,38g, pituus 29 mm, kannan leveys 18 mm, varren
poikkileikkaus lievästi suorakulmainen, leveys 6 mm, paksuus 5 mm.
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RAUTANAULAN KATKELMA lkpl, ruutu 450/457, x = 15, y = 50,
z = 153, paino 1,01g, pituus 30 mm, varren poikkileikkaus
suorakulmainen, leveys 6 mm, paksuus 3 mm.

11

RAUTANAULAN VARSI lkpl, ruutu 450/457, x = 80, y = 80, paino
4,31g, pituus 41 mm, poikkileikkaus suorakulmainen, leveys 6 mm,
. paksuus 3 mm.

12

RAUTANAULAN KATKELMA lkpl, ruutu 450/458, paino 4,42g,
pituus38 mm, varren poikkileikkaus suorakulmainen, leveys 6 mm,
paksuus 2,5 mm.

2 KERROS
13

RAUTANAULA lkpl, ruutu 446/458, x = 60 - 90, y = 45 - 70, z = 167,
paino 7,91g,kannan leveys 16 mm, pituus 42 mm, varren poikkileikkaus
epämääräisen muotoinen, paksuus 4 mm.

14

RAUTANAULAN VARSI lkpl, ruutu 449/456, x = 10, y = 40-50,
z = 151, paino 22,31g, pituus 114 mm, poikkileikkaus suorakulmainen,
leveys 8 mm, paksuus 5 mm.

15

RAUTARENGAS lkpl, ruutu 450/459, x = 35, y = 15, z = 163, paino
1,33g, korrosoitunut rautarengas, jonka yhdessä sivussa näyttäisi olevan
kiinnitysniitin jälki, leveys 6 mm, reiän halkaisija 8 mm, vartaan
poikkileikkaus pyöreähkö, paksuus 3 mm.

16

RAUTANAULA lkpl, ruutu 450/459, x = ?, y = 170, z = 171, paino
3,46g, pituus 52 mm, kanta vääntynyt, leveys 14 mm, varren
poikkileikkaus suorakulmainen, paksuus. 5 mm.

3 KERROS
17

RAUTANAULAN KATKELMA 11cpl, ruutu 445/459, x = 60, y =70,
z = 187, paino 3,11g, pituus 24 mm, kannan leveys 15 mm, varren
poikkileikkaus suorakulmainen, paksuus 6 mm, pahasti korrosoitunut.

18

RAUTANAULA lkpl, ruutu 448/453, x = 20, y = 20, z = 143, paino
6,66g, pituus 39 mm, kannan leveys 19 mm, paksuus 5 mm, varren
poikkileikkaus suorakulmainen.

LÖYTÖKORKEUS TUNTEMATON
19

RAUTANAULAN KATKELMA lkpl, ruutu 448/457, x = 58, y = 81,
paino 4,33g, muodoltaan litteä, pituus 26 mm, kannan leveys 18 mm.
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RAUTANAULAN TAI NIITIN KANTA lkpl, ruutu 449/457, x = 06,
y = 37, kannan muoto neliskulmainen, keskellä kohouma, leveys 18 x
17 mm, varren poikkileikkaus pyöreähkö, paksuus 4 mm.

TURPEEN ALTA
21

SAVIASTIAN REUNAPALA lkpl, ruutu 448/460, väri vaalean ruskea,
sekoite erittäin hienojakoiSta, pala on ilmeisesti Maljainaisesta löivasti
profiloidusta astiasta. Reuna kaareutuu vajaan millin ulospäin, seinämän
paksuus 7 mm, pinnalla pieniä nokipilkkuja, seinämän sisus harmahtava.
paino 3,90g, koko 26 x 19 mm.

22

SAVIASTIAN REUNAPALA lkpl, ruutu 448/453, paino 3,89g, väri
ruskea, seinämän sisus harmaa, pinnalla pieniä nokipilkkuja, sekoitteena
erittäin hienojakoista mineraalikiteitä, pala on maljamaisesta loivasti
profiloidusta astiasta, paksuus 7 mm.

23

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 450/457, paino 0,80g, pieni vaalean
ruskea, seinämän sisus ruskea, sekoitteena hienojakoisia mineraalikiteitä,
sekoitetta melko runsaasti, paksuus 5 mm, koko 16 x 10 mm.

1 KERROS
24

SAVIASTIAN PALOJA 2kpl, ruutu 446/457, rapautuneita, toisessa
palassa vain sisäpinta ehjä, toisessa molemmat, pinnat rapautuneita,
ulkopinta ruskea, sisäpinta musta, seinämän sisus tumman harmaa,
sekoitteena karkeita mineraalirakeita, paino 3,79g, koko 12 x 17 mm,
paksuus 10 mm.

25

SAVIASTIAN REUNAPALA lkpl, ruutu 448/453, x = 32, y =35,
z = 135, paino 2.43g, saviaines tasajakoista, sekoitteena harvakseltaan
pieniä mineraalikiteitä, pintojen väri tasaisen ruskea, seinämän sisus
harmaa, palan alareunassa viivakoristelua, paksuus 5 mm, koko 23 x
19 mm.

26

SAVIASTIAN PALOJA 7kp1, ruutu 448/453, paino 5,37g, palat ovat
pieniä ja tyypiltään heterogeenisiä, viidessä palassa on suurirakeisia
mineraalipaloja sekoitteena, sisäpinnalla on hienojakoista naarmutusta,
kaksi paloista on ruskeaa tasajakoista keramiikkaa, näistä toinen on
reunapala. Koko max 27 x 19 mm, min 8 x 12 mm.

27

SAVIASTIAN PALOJA 31cpl, ruutu 448/454, paino 2,09g, kaksi paloista
on pieniä siruja, suurimmassa palassa on molemmat pinnat ehjät, ulkopinta
on ruskea ja sisäpinta musta, saviaines on tiivistä sekoitteena harvakseltaan
pieniä mineraalisiruja, seinämän paksuus 6 mm. Koko max 19 x 15 mm,
min 7 x 10 mm.
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28

SAVIASTIAN REUNAPALA lkpl, ruutu 448/455, paino 1,04g, pala on
pahasti rapautunut, sisäpinnan, sekä seinämän sisus harmaa, ulkopinta
punertavan ruskea, sekoitteena mineraalikiteitä, saviaines tiivistä, seinämän
paksuus 6 mm, koko 16 x 20 mm.

29

SAVIASTIAN PALOJA 3kpl, ruutu 448/457, paino 6;12g, kaikki palat
ovat ilmeisesti eri astioista, yksi.paloista on reunapala, väriltään,
punertavari ruskea, sekoitteena runsaasti pieniä Mineraaliräkeita, reuna
paksunnettu, seinämän paksuus 7 mm, reunan 9 mm, kahdessa muussa
palassa vain toinen pinta ehjä, toisen väri ruskea, toisen harmahtava
sekoitteena mineraalirakeita, koko max 23 x 18 mm, min 23 x 12 mm.

30

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 448/458, paino 1,69g, vain toinen pinta
harmahtavan ruskea, sekoitteena pieniä mineraalikiteitä, seinämän paksuus
7 mm, koko 12 x 14 nun.

31

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 449/453, x = 00, y = 30, z = 135, paino
3,88g, vaaleanruskea, seinämän sisus harmaa, ristikkokuviolla koristeltu
pala, saviaines tasaista ja hienojakoista, koristeena harvakseltaan pieniä
mineraalikiteitä, ristikkokuviointi muodostuu kolmesta vierekkäin
sijaitsevasta hiusviivasta, jotka muodostavat rombimaista
ristikkokuviointia, seinämän sisuksen väri harmaa, seinämän paksuus
7 mm, koko 22 x 20 mm.

32

SAVIASTIAN PALOJA 2kp1, ruutu 450/457, paino 0,91g, kaksi pientä
rapautunutta ruskeaa saviastian palaa, sekoitteena mineraalirakeita, koko
13 x 8 mm, toinen 10 x 8 mm.

33

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 450/458, paino 0,83g, pieni
ulkopinnaltaan ruskeasisäpinnaltaan rapautunut keramiikan pala,
sekoitteena mineraalirakeita, seinämän sisus harmaa, koko 16 x 10 mm.

34

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 450/460, x = 39, y = 07, z = 164, paino
4,51g, karkearakeista keramiikkaa, väri tasainen läpi seinämän, sekoitteena
karkeita mineraalirakeita ulkopinnalla näyttäisi olevan karstaa, seinämän
paksuus 8 mm, koko 25 x 21 mm.

2 KERROS
35

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 445/457, paino 0,48g, pieni punaisen
ruskea ja rapautunut, sekoitteena mineraalirakeita, koko 12 x 10 mm,
paksuus 4 mm.

36

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 446/457, paino 3,94g, ulkopinnaltaan
kiillotettua mustaa keramiikkaa, seinämän sisus harmaa, saviaines tiivistä,
sekoitteena pieniä mineraalirakeita, seinämän paksuus 7 mm,
koko 25 x 19 mm.
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37

SAVIASTIAN PALOJA 244, ruutu 446/458, paino 6,49g, toisessa
palassa molemmat pinnat ehjät, toisessa molemmat rapautuneet, ehjän
palan ulkopinta ruskea, sisäpintamusta, seinämän sisus harmahtava,
sekoitteena mineraalirakeita, saviaines karkeahkon tuntuista, seinämän
paksuus 8 mm, koko 28 x 23 mm, toinen 21 x 16 mm.

38

SAVIASTIAN REUNAPALA lkpl, ruutu 446/457-458, paino 3,60g,
mustaa kiillotettua keramiikkaa, seinämän sisus harmaa, saviaines tiiVistä,
sekoitteena erittäin pienirakeista mineraalikidettä, reunan ulkosyrjä hieman
sisäsyrjää korkeammalla, seinämän paksuus 7 mm, koko 27 x 13 mm.

39

SAVIASTIAN REUNAPALA lkpl, ruutu 447/457, x = 05, y =75,
z = 170, paino 3,46g, harmahtavan ruskea reunapala, seinämän sisus
harmaa, saviaines tiivistä, sekoitteena pienirakeisia mineraalikiteitä,
maljamaisesta ulospäin kaareutuvasta astiasta, jonka halkaisija on ollut
suhteellisen pieni, n.7-8 cm, seinämän paksuus 6 mm, koko 24 x 19 mm.

40

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 447/457, x = 90, y = 65, z = 170, paino
0,95g, pieni ohutseinäisen saviastian pala, jonka toisella pinnalla on
viivakoristelua, seinämänpaksuus 5 mm, väri harmahtava, seinämän sisus
harmaa, koko 16 x 13 mm.

41

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 447/459, x = 80, y = 20, z = 182, paino
5,77g, koristeltu viivakuvioinnilla, molempien pintojen väri vaalean ruskea,
seinämän sisus harmahtava, sekoitteena pienirakeisia mineraalikiteitä,
saviaines tiivis, seinämän paksuus 7 mm, koko 33 x 26 mm.

42

SAVIASTIAN PALOJA 4kp1, ruutu 448/453, paino 5,58g, vain yhdessä
palassa on molemmat pinnat ehjät, palat ovat kuitenkin peräisin ainakin
kahdesta eri tyyppisestä astiasta, ehjän palan pinnat ovat ruskeita,
saviaines on tiivistä, sekoitteena on erittäin hienorakeisia mineraalikiteitä,
seinämän paksuus 6 mm, rapautuneista paloista ainakin yhdessä sisäpinta
on ehjä, väri musta ja näkyvillä hiukan karstaa, pituus max 19 x 17 mm,
min 12 x 10 mm.

43

SAVIASTIAN PALOJA 6kpl, ruutu 448/455, paino 3,55g, rapautuneita
väriltään harmahtavia, vain yhdessä molemmat pinnat ehjät, seinämän
paksuus 6 mm, paloissa karkearakeista mineraalisekoitetta, koko
18 x 13 mm.

44

SAVIASTIAN PALOJA 3kp1, ruutu 448/456, paino 1,40g, pieniä ja
rapautuneita todennäköisesti ovat peräisin ainakin kahdesta eri tyyppisestä
astiasta, kaksi paloista karkearakeista, sisäpinnaltaan mustasta astiasta,
yksi paloista punertavanruskea, koko max 16 x 12 mm, min 12 x 10 mm.
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SAVIASTIAN PALOJA 8kpl, ruutu 448/458, paino 14,83g, palat ovat
peräisin eri tyyppisistä astioista, yksi paloista on maljamaisen suuosastaan
loivasti ulos-päin profiloituvan astian reunapala, saviaines palassa on
tiivistä, sekoitteena pienirakeisia mineraalikiteitä, seinämän paksuus 7 mm,
pintojen väri ruskea, seinämän sisus harmaa, paloista yksi on paksusta ja
runsas sekotteisesta ruskeasta saviastiasta, palassa on myös näkyvillä
voimakasta profilointia ja ulkopinnalla hiushalkeamia, sisäpinta on
rapauturiut. PaksuuS 9 Mrri, köko max 29 X 20 mm, min 11 x 9 mm.

46

SAVIASTIAN PALA 11(131, ruutu 449/454, x = 64, y = 21, z = 148, paino
5,81g,molemmat pinnat ruskeat, seinämän sisus harmaa, ulkopinnalla
kolmesta vierekkäisestä hiusviivasta muodostuva ristikkokoristelu,
saviaines tasajakoista ja tiivistä, sekoitteena erittäin pieniä mineraalikiteitä,
seinämän paksuus 7 mm, koko 33 x 24 mm.

47

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 449/459, x = 23, y = 94, z = 179, paino
4,76g, tiivistä saviainesta, pintojen väri punertavan ruskea, seinämän sisus
harmaa, sekoitteena erittäin hienorakeisia mineraalikiteitä, seinämän
paksuus 9 mm, ulkopinnalla erittäin keveästi vedettyjä naarmutuksia, koko
27 x 20 mm.

48

SAVIASTIAN PALOJA 2kpl, ruutu 450/457, paino 2,18g, rapautuneita,
väriltään ruskeita, sekoitteena mineraalikiteitä, toisen pinnat pyöristyneet,
koko20 x 17 mm, toinen 11 x 9 mm.

49

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 450/458, x = 15, y = 57, z = 170, paino
2,61g,viivakoristelua, joka muodostaa ruudukkokuvioita, ulkopinnan väri
harmahtavan ruskea, sisäpinta ruskea, seinämän sisus harmaa, sekoitteena
pienirakeisia mineraalikiteitä, seinämän paksuus 6 mm, koko 25 x 18 mm.

50

SAVIASTIAN PALOJA 3kp1, ruutu 450/458, paino 4,09g, palat ovat
peräisin ainakin kahdesta eri tyyppisestä saviastiasta, vain yhdessä palassa
molemmat pinnat ehjät, väri tasaisesti läpi saviastianpalan tummanharmaa,
sekoitteena karkearakeisia mineraalirakeita, seinämän paksuus 8 mm,
pituus max 23 x 15 min 15 x 12 mm.

51

SAVIASTIAN PALOJA 2kp1, ruutu 450/460, x = 25, y = 00, z = 179,
paino 3,11g, palat ovat peräisin kahdesta eri tyyppisestä saviastiasta,
toisessa palassa pintojen väri on ruskea, seinämän sisus harmahtavan
ruskea. Sekoitteena pieniä mineraalirakeita, seinämän paksuus 7 mm,
toinen paloista on mustaa, ilmeisesti kiillotettua keramiikkaa, jonka pinnat
ovat mustat ja sisus tumman harmaa, sekoitteena pieniä mineraalikiteitä,
seinämän paksuus 5 mm, koko 19 x 16 mm, toinen 17 x 13 mm.

52

SAVIASTIAN PALAlkpl, ruutu 450/460, x = 66, y = 04, z = 177, paino
2,41g, saviaines tiivistä, sekä pinnat, että sisus ruskeaa, näkyvillä melko
runsaasti pieniä mineraalirakeita, seinämän paksuus 8 mm, koko
24 x 13 mm.
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3 KERROS
53

SAVIASTIAN PALOJA 3kp1, ruutu 445/457, x = 20, y = 97, z = 180,
paino 5,79 g, melko karkea sekoitteista rapautunutta keramiikkaa, yhdessä
pinnat ehjät, ulkopinnat ovat tumman punertavan ruskeita, sisäpinnat ovat
mustia tai tumman harmaita, sekoitetta on runsaasti, koko max 32 x
26 mm, min 20 x 16 mm.

54

SAVIASTIAN PALOJA 6 1[131, ruutu 445/457, paino 3,33g, pieniä,
harmaita sekä tumman harmaita ja vahvasti rapautuneita, koko max
16 x 12 mm, mini° x 9 mm.

55

SAVIASTIAN PALOJA 2kpl, ruutu 445/458, paino 3,52g, rapautuneita ja
karkearakenteisia, kummassakaan palassa ei ole molemmat pinnat ehjät,
sekoitteena mineraalirakeita, toisen väri tumman punertavan ruskea ja
toisen tumman harmaa, koko 20 x 18 mm, toinen 17 x 17 mm.

56

SAVIASTIAN PALOJA 21(1)1, ruutu 446/458, paino 5, 17g, palat ovat
peräisin kahdesta eri tyyppisestä astiasta, toinen paloista on reunapala
astiasta, jonka suu osa on profiloitu ulospäin. Palan ulkopinnan väri on
ruskea, sisäpinnan väri tummanharmaa kuten myös seinämän sisustan,
sekoitteena mineraalirakeita, seinämän paksuus 6 mm, koko 22 x 20 mm,
toinen 22 x 15 mm.

57

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 446/459, paino 1,33g, vain toinen
pintaehjä, väri ruskea, sekoitteena mineraalirakeita, koko 18 x 15 mm.

58

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 447/457, paino 4,24g, sekoitteena
runsaasti mineraalirakeita, ulkopinta ruskea, sisäpinta harmaanruskea,
seinämän sisus harmaa, seinämän paksuus 7 mm, koko 27 x 20 mm.

59

SAVIASTIAN PALOJA 3kp1, ruutu 447/458, paino 2,29g, palat
rapautuneita vain toinen pinta ehjä, väri ruskea, sekoitteena
mineraalirakeita, koko max 18 x 10 mm, min 15 x 13 mm.

60

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 447/459, x = 00, y = 35, z = 188, paino
2,38g, vain toinen pinta ehjä, pinnan väri ruskea, näkyvissä heikkoa
naarmutusta seinämän sisus tumman harmaa, sekoitteena mineraalirakeita,
koko 24 x 21 mm.

61

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 447/459, paino 2,10g, vain toinen
pinta ehjä, väri ruskea, seinämän sisus tumman harmaa, lähes musta,
sekoitteena mineraalirakeita, koko 20 x 16 mm.
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62

SAVIASTIAN PALOJA 31cp1, ruutu 448/453, paino 4,35g, kaikki palat
ilmeisesti peräisin eri tyyppisistä saviastioista, palat ovat rapautuneita, kaikissa vain toinen pinta ehjä, yksi paloista astian reunasta, pituus max
26 x 20 mm, min 13 x 10 mm.

63

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 448/454, paino 1,78g, pieni rapautunut,
ulkopinnan väri ruskea, sisäpinnan väri tumman harmaa, seinämän sisus
harmaa, sekoitteena mineraalirakeita, seinämän paksuus 6 mm, koko
18 x 13 mm.

64

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 448/455, x = 80, y = 70, z = 167, paino
3,89g, melko haurasrakenteista saviainesta, sekoitteena karkeahkoja
mineraalirakeita, ulkopinta ruskea, sisäpinta tumman harmaa, seinämän
sisus harmaa, sekä ulko- että sisäpinnalla naarmutusta, seinämän paksuus
4-5 mm, koko 34 x 23 mm.

65

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 448/455, paino 1,92g, sekoitteena
runsaasti pienikokoisia mineraalirakeita, ehjän pinnan väri, tumman
harmaa, seinämän sisus harmaa, koko 20 x 18 mm.

66

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 448/455, paino 1,65g, vain sisäpinta
ehjä, väri tumman harmaa, sekoitteena mineraalirakeita, näkyvillä kevyttä
naarmutusta, koko 21 x 17 mm.

67

SAVIASTIAN PALOJA 21cp1, ruutu 448/457, paino 1,91g, molemmissa
paloissa vain toinen pinta ehjä, toisessa pinnan väri punertavan ruskea ja
seinämän sisus musta, toisessa pinnan väri musta ja seinämän sisus ruskea,
sekoitteena mineraalikiteitä, koko 21 x 13 mm, toinen 13 x 10 mm.

68

SAVIASTIAN PALOJA 21cp1, ruutu 448/458, paino 2,94g, vain
toisessa pinnat ehjät, pintojen väri harmahtava, seinämän sisus ruskea,
seinämän paksuus 7 mm, saviaines tiivis, sekoitteena pieniä
mineraalikiteitä, koko2l x 12 mm, toinen 16 x 15 mm.

69

SAVIASTIAN PALOJA 3kpl, ruutu 448/459, x = 86, y = 94, z = 186,
painol9,52g, palat ovat karkearakenteista saviastiasta, yksi paloista on
reunapala, reunaa on profiloitu jonkinverran sisäänpäin, jonka jälkeen se
kaareutuu uudestaan ulospäin, reuna on seinämää ohuempi, seinämän
paksuus 9 mm, reunan paksuus 5 mm, ulkopinnan väri vaihtelee
tummanharmaasta punertuvan ruskeaan, sisäpinta nokeentuneen musta ja
näkyvillä on karstaa, sekoitteena on mineraalirakeita, pituus max 48 x
42 mm, min 24 x 18 mm.

70

SAVIASTIAN PALOJA 2Icpl, ruutu 449/454, x = 66, y = 47, z = 150,
paino 3,61g, palat ovat rapautuneita, vain toinen pinta ehjä, pinnan väri
harmahtavan ruskea, seinämän sisus tumman harmaa, sekoitteena
pienikokoisia mineraalirakeita, koko 21 x 20 mm, toinen 23 x 20 mm.
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SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 449/455, x = 40, y = 49, z = 162, paino
5,96g, vain ulkopinta ehjä, väri musta ja pinta on kiillotettu, seinämän sisus
ruskea ja näkyvillä on runsaasti pienikokoisia mineraalirakeita, koko 38
x 33 mm.

72

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 449/455, paino 1,43g, pieni rapautunut
vain sisäpinta ehjä, väri musta ja pinnalla näyttäisi olevan karstaa,
seinämän sisus ruskea ja näkyvillä mineraalirae, koko 16 x 15 mm.

73

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 449/456, x = 75, y = 10, z = 163, paino
2,22g, saviaines tiivistä, pintoja on mahdollisesti loppukäsittelyssä
kiillotettu, ulkopinnan väri vaihtelee ruskeasta mustaan, sisäpinta
musta,seinämän sisus harmaa, sekoitteena mineraalirakeita, seinämän
paksuus 6 mm, koko 24 x 15 mm.

74

SAVIASTIAN PALOJA 2kp1, ruutu 449/456, paino 2,57g, vain toisessa
palassa pinnat ehjät, ulkopinnan väri harmaan ruskea, sisäpinta musta,
seinämän sisus harmaa, sekoitteena mineraalirakeita, seinämän paksuus
7 mm, pituus17 x 15 mm, toinen 13 x 11 mm.

75

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 449/457, paino 2,29g, rapautunut, vain
sisäpinta ehjä, väri musta, näkyvillä kevyttä naarmutusta, sekoitteena
karkeita mineraalirakeita. Koko 26 x 16 mm.

76

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 449/458, paino 0,91g, pieni,
rapautunut,väri tumman harmaa, koko 19 x 11 mm.

77

SAVIASTIAN PALOJA 4131, ruutu 450/457, paino 3,87g, palat peräsin
ainakin kahdesta eri saviastiasta, kaksi paloista on karkearakeisia ja
mustia, yhdessä tumman harmaa sileä pinta, vain yhdessä palassa
molemmat pinnat ehjät, väri vaalean harmaan ruskea, saviaines tiivistä ja
sekoitteena pienirakeisia mineraalikiteitä, seinämän paksuus 5 mm, koko
max 22 x 13 mm, min 14 x 9 mm.

78

SAVIASTIAN PALOJA 2kp1, ruutu 450/458, x = 94, y = 26, z = 184,
paino 7,11g, palat peräisin kahdesta astiasta, vain toisessa molemmat
pinnat ehjät, ulkopinta punertavan ruskea, sisäpinta harmahtavan
ruskea, seinämän sisus harmaan ruskea saviaines tiivistä, sekoitteena
mineraalirakeita, seinämän paksuus 7 mm, toisessapalassa vain toinen
pinta ehjä, väri tumman harmaa, lähes musta, samoin seinämän sisus,
sekoitteena mineraalirakeita, koko 33 x 25 mm, toinen 25 x 19 mm.

79

SAVIASTIAN PALOJA 2kp1, ruutu 450/458, paino 3,33g, palat
rapautuneista ja pinnat ovat pyöristyneet, koko 21 x 15 mm, toinen
23 x 17 mm.
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80

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 450/459, paino 0, 72g, pieni rapautunut
vain toinen pinta ehjä, näkyvillä karstaa, väri tumman harmaa, koko
15 x 11 mm.

81

SAVIASTIAN PALOJA 31cp1, ruutu 451/457, paino 3,36g, palat
rapautuneita vain yhdessä palassa molemmat pinnat ehjät, ulkopinnan väri
ruskea, sisäpinnan väri tumman harmaa, seinämän sisus harmaan ruskea,
seinämän paksuus 6 mm, pituus max 19 x 14 mm, min 15 x 12 mm.

82

SAVIASTIAN PALA 14)1, ruutu 451/458, x = 37, y = 20, z = 183, paino
4,44g,ulkopinnan väri ruskea, sisäpinnan väri ruskea, mutta näkyvillä
nokea, seinämän sisus harmaa, sekoitteena mineraalikiteitä, ulkopinnalla
näkyvillä loivaa naarmutusta, seinämän paksuus 6 mm, koko 33 x 21 mm.

83

SAVIASTIAN PALA lkpl, ruutu 452/457, x = 15, y = 43, z = 184, paino
2,63g, ulkopinta ruskea, naarmutettu, sisäpinta tumman harmaa, seinämän
sisus harmaa, sekoitteena mineraalirakeita, seinämän paksuus 8 mm, koko
19 x 16 mm.

4 KERROS
84

SAVIASTIAN PALOJA 2kpl, ruutu 446/459, paino 4,53g, vain toisessa
palassa molemmat pinnat ehjät, ulkopinta punertavan ruskea ja näkyvillä
kevyttä naarmutusta, sisäpinnan väri musta, näkyvillä naarmutusta,
seinämän sisus harmaa, sekoitteena mineraalirakeita, seinämän paksuus
9 mm, koko 24 x 16 mm, toinen 14 x 13 mm.

85

SAVIASTIAN PALOJA 2kp1, ruutu 449/460, paino 4,60g, molemmat
palat rapautuneita ja vain toinen pinta ehjä, ulkopinnan väri ruskea,
sekoitteena karkeita mineraalirakeita, sisäpinta musta, seinämän sisus
harmaan ruskea, koko 28 x 23 mm, toinen 19 x 15 mm.

SAVIKIEKKOKESKITTYMÄ RUUTUJEN 450-451/460 ALUEELLA
86

SAVIKIEKKO JA PALOJA 25Icp1, ruutu 450-451/460, paino 426,32g,
kiekonhalkaisija 113 mm, paksuus 40 mm, reiän halkaisija 18 mm, väri
pinnalla vaihtelee punertavan ruskeasta harmaaseen, molemmilla sivuilla
sormenpäällä tehtyjä painanteita, joissa näkyy myös kynnen jälki, reikä
lähes suora, pussitettu löytöpaikalta yhtenä kokonaisuutena, pienempiä
paloja ei ole kyetty liimaamaan yhteen, alkuperäisestä on 70% tallella.

87

SAVIKIEKKO 244, ruutu 450-451/460, paino 623,50g, kiekon halkaisija
121 nun, paksuus 52 mm, reiän halkaisija 20 mm, toiselta reunaltaan
paksumpi kuin toiselta, tallennettu löytöpaikalta yhtenä kasana ja liimattu
jälkitöiden yhteydessä, reikä lähes suora, väri vaihtelee punertavan
ruskehtavasta tumman harmaaseen, toisella sivulla saviaines on erittäin
huokoista ja karstoitunutta, alkuperäisestä n. 90%, saatu talteen.
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88

SAVIKIEKKO lkpl, ruutu 450-451/460, paino 498,34g, kiekon halkaisija
116 mm, paksuus 45 mm, reiän halkaisija 15 mm, muoto melko
säännöllinen, reikä hieman lähempänä toista kylkeä, väri vaihtelee
kellertävän ruskeasta tummanharmaaseen, toisella sivulla saviaines on
karstoittunutta, tallennettu löytöpaikalta yhtenä kasana ja liimattu
jälkitöiden yhteydessä, reikä lähes suora, alkuperäisestä lähes 90% tallella.

89

SAVIKIEKKO lkpl, ruutu 450-451/460, paino 548,60g, kiekon halkaisija
125 mm, paksuus 42 mm, reiän halkaisija 15 mm, muoto lähes
säännöllinen, reikä hieman soikea, väri vaihtelee kellertävän ruskeasta
harmaaseen, tummalla pinnalla saviaines huokoista ja karstoitunutta,
tallennettu löytöpaikalta yhtenä kasana ja liimattu jälkitöiden yhteydessä,
alkuperäisestä n. 80% saatu talteen.

90

SAVIKIEKKO lkpl, ruutu 450-451/460, paino 708,40g, kiekon halkaisija
127 mm, paksuus 48 mm, reiän halkaisija 17 mm, muoto melko tasainen,
reikä lähes keskellä kiekkoa, reiän muoto pyöreä ja suoraseinäinen, kiekon
väri vaihtelee kellertävänruskeasta tumman harmaaseen, tumma osa erittäin
huokoista ja karstoittunutta, tallennettu löytöpaikalta yhtenä kasana,
liimattu jälkitöiden yhteydessä, alkuperäisestä saatu n. 95% talteen.

91

SAVIKIEKKO lkpl, ruutu 450-451/460, paino 576, 04g, kiekon halkaisija
123 mm, paksuus 46 mm, reiän halkaisija 18 mm, muoto melko
säännöllinen, reikä lähes keskellä kiekkoa, reiän muoto pyöreä ja se on
suoraseinäinen, kiekon väri vaihtelee ruskeasta noenharmaaseen, harmaalla
syrjällä saviaines huokoista ja karstoittunutta, tallennettu löytöpaikalta
yhtenä kasana ja liimattu kokoon jälkitöiden yhteydessä, alkuperäisestä
saatu n. 85% talteen.

92

SAVIKIEKKO 31cpl, ruutu 450-451/460, paino 579,77g, kiekon halkaisija
121 mm, paksuus 47 mm, reiän halkaisija 16 mm, alkuperäinen muoto
ollut hieman litistetty ympyrä, myös reiän muoto lievästi soikea, huonosti
palanut, väri vaihtelee ruskeasta harmaaseen ja toinen sivu on kokonaan
harmaa, tällä puolella saviaines on huokoista ja karstoittunut, tallennettu
löytöpaikalta yhtenä kasana ja liimattu jälkitöiden yhteydessä,
alkuperäisestä saatu 80% talteen.

93

SAVIKIEKKO 31cp1, ruutu 450-451/460, paino 520,79g, kiekon halkaisija
123 mm,paksuus 44 mm, reiän halkaisija 21 mm, pyöreähkö toiselta
sivulta rapautunut, reikä lähes keskellä kiekkoa, reikä lievästi soikeahko ja
suorasivuinen, väri harmahtavan ruskeasta tumman harmaaseen, poltettu
huonosti, molemmilla sivuilla saviaines huokoista ja karstoittunut
paikoitellen, tallennettu löytöpaikalta yhtenä kasana ja liimattu jälkitöiden
yhteydessä, alkuperäisestä n. 85% saatu talteen.

94

SAVIKIEKKO SEKÄ PALOJA 6 kpl, ruutu 450-451/460, paino 504,13g,
pieninpala 22 x 24 mm, kiekon halkaisija 121 mm, paksuus 43 mm, reiän
halkaisija 20 mm, alkuperäinen muoto ollut melko säännöllinen, reikä lähes
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pyöreä ja tasasivuinen, väri toisella sivulla kellertävän ruskea, toisella
sivulla lähes musta, saviaines tiivistä, tallennettu löytöpaikalta yhtenä
kasana ja liimattu jälkitöiden yhteydessä, alkuperäisestä saatu talteen n.
70%, viittä palaa ei ole voitu sovittaa kokonaisuuteen.
95

SAVIKIEKKO lkpl, ruutu 450-451/460, paino 495,12g, kiekon halkaisija
119 mm, paksuus 36 mm, reiän halkaisija 16 mm, alkuperäinen muoto
melko säänriöllinen, reikä lieVästi pitkänomainen ja suoraseinäinen, värivaihtelee kellertävän ruskeasta punertavan ruskeaan, tallennettu
löytöpaikalta yhtenä kasana ja liimattu jälkitöissä yhteen, alkuperäisestä
saatu talteen n. 65%.

96

SAVIKIEKKO JA PALOJA 12kpl, ruutu 450-451/460, paino 440,76g,
pienin pala 12 x 10 mm, kiekon halkaisija 129 mm, paksuus 47 mm, reiän
halkaisija 17 mm, muoto säännöllinen ja reikä hiukan lähempänä toista
syrjää, reikä pyöreähkö ja suoraseinäinen, väri toisella puolella kellertävän
ruskeasta harmahtavan ruskeaan, toisella (huonommin säilyneellä) väri on
musta, tallennettu yhtenä kasana löytöpaikalta, liimattu jälkitöiden
yhteydessä, mutta paloista yhtätoista ei saatu sovitettua yhteen,
alkuperäisestä n. 50% saatu talteen.

97

SAVIKIEKKO lkpl, ruutu 450-451/460, paino 273,98g, kiekon halkaisija
117 mm, paksuus 48 mm, reiän halkaisija 22 mm, alkuperäistä muotoa ei
enää voi täysin päätellä, poltto on huono, reiän muoto ei aivan pyöreä, väri
vaihtelee punertavasta harmahtavaan, saviaines on huokoista ja
karstoittunutta tallennettu löytöpaikalla yhtenä kokonaisuutena ja liimattu
jälkitöiden yhteydessä yhteen, alkuperäisestä saatu talteen n. 50%.

98

SAVIKIEKKO JA PALOJA 6kp1, ruutu 450-451/460, paino 455,28g,
pienin pala 39 x 26 mm, suurin halkaisija 118 mm, paksuus 42 mm, reiän
halkaisija 21 mm, alkuperäinen muoto ollut lähes pyöreähkö, samoin reikä,
väri vaihtelee kellertävän ruskeasta hannahtavaan, osittain saviaines
huokoista ja karstoittunutta, tallennettu löytöpaikalta yhtenä
kokonaisuutena ja liimattu jälkitöiden yhteydessä yhteen viittä palaa ei ole
saatu sovitettua kokonaisuuteen, alkuperäisestä on saatu talteen. 50%.

99

SAVIKIEKKO lkpl, ruutu 450-451/460, paino 386,82g, kiekon halkaisija
122 mm, paksuus 40 mm, reiän halkaisija 18 mm, alkuperäisen kiekon
muoto melko säännöllisen pyöreä samoin reikä, toinen puoli lähes
kokonaan tuhoutunut, väri vaihtelee punertavan ruskeasta harmaaseen ja
huonosti säilyneellä puolella saviaines on huokoista ja karstoittunutta,
kiekko on tallennettu löytöpaikalta yhtenä kokonaisuutena ja palat on
liimattu yhteen jälkitöiden yhteydessä, alkuperäisestä on saatu talteen
n. 45%.

100

SAVIKIEKKO lkpl, ruutu 450-451/460, paino 288,10g, kiekon halkaisija
84 mm, paksuus 41 mm, reiän halkaisija 20 mm, vain toinen syrjä säilynyt,
reikä pyöreähkö ja suorareunainen, väri kellertävän ruskeasta tumman
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harmaaseen, kerätty kaivauspaikalta yhtenä kokonaisuutena ja palat on
liimattu jälkitöiden yhteydessä, alkuperäisestä saatu talteen n.45%.
101

SAVIKIEKKO lkpl, ruutu 450-451/460, paino 220,00g, kiekon halkaisija
112 mm, paksuus 27 mm, reiän halkaisija 20 mm, alkuperäinen muoto
pyöreähkö, samoin reiän muoto, huonosti poltettu, väri vaihtelee
kellertävän ruskeasta harmaaseen. Paikoitellen saviaines on huokoista ja
karstoitUnutta, keiätty kaivauspaikalta yhtenä kokonaisuutena ja pålat on
liimattu jälkitöiden yhteydessä, alkuperäisestä on saatu talteen 40%.

102

SAVIKIEKKO JA PALOJA 12kpl, ruutu 450-451/460, paino 349,34g,
pienin: 15 x 14 mm, kiekon halkaisija 86 mm, paksuus 35 mm, reiän
halkaisija 18 mm, alkuperäinen muoto ollut pyöreähkö, reiän muoto on
hiukan pyöreähkö ja suoraseinäinen, väri vaihtelee kellertävän ruskeasta
harmaaseen, paikoitellen saviaines on erittäin huokoista, kerätty
kaivauspaikalta yhtenä kokonaisuutena talteen ja liimattu jälkitöiden
yhteydessä, tällöin 10 palaa ei saatu sovitettua kokonaisuuteen,
alkuperäisestä saatu n. 40% talteen.

103

SAVIKIEKON PALA lkpl, ruutu 450-451/460, paino 177,84g, kiekon
halkaisija 87 mm, paksuus 25 mm, reiän halkaisija 17 mm, alkuperäinen
muoto ollut pyöreähkö, reikä pyöreä ei säännöllinen, väri vaihtelee
punertavan ruskeasta harmaaseen, vain toisen sivun pinta jäljellä, palat
kerätty talteen löytöpaikalta yhtenä kokonaisuutena ja liimattu jälkitöiden
yhteydessä, alkuperäisestä on saatu n. 25%talteen.

104

SAVIKIEKON KATKELMA lkpl, ruutu 450-451/460, paino 197,45g,
kiekonhalkaisija 79 mm, paksuus 31 mm, reiän halkaisija 17 mm,
alkuperäinen muoto pyöreähkö, muodon säännöllisyyttä ei enää voi
päätellä, reikä pyöreähkö ja suoraseinäinen, väri vaihtelee ruskeasta
mustaan, yhdellä syrjällä näkyvillä huokoista saviainesta, palat on kerätty
yhtenä kokonaisuutena ja ne on liimattu yhteen jälkitöiden yhteydessä,
alkuperäisestä on saatu talteen n. 35%

105

SAVIKIEKON PALA lkpl, ruutu 450-451/460, paino 208,60g, halkaisija
58 mm, paksuus 45 mm, reiän halkaisija 18 mm, koottu useasta palasta,
jotka on löytöpaikalta kerätty yhtenä kokonaisuutena talteen, väri vaihtelee
punertavan ruskeasta harmaan ruskeaan, reikä pyöreähkö ja
suoraseinäinen, alkuperäisestä n. 25% tallella.

106

SAVIKIEKON PALA lkpl, ruutu 450-451/460, paino 231,43g, halkaisija
82 mm, paksuus 30 mm, reiän halkaisija 15 mm, koottu useasta palasta,
jotka on koottu löytöpaikalta yhtenä kokonaisuutena, reikä lähes
säännöllisen pyöreä ja suoraseinäinen, saviaines huokoista ja
karstoittunutta, väri vaihtelee kellertävän ruskeasta tumman harmaaseen,
alkuperäisestä n. 25% saatu talteen.
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107

SAVIKIEKON PALA lkpl, ruutu 450-451/460, paino 150,30g, halkaisija
86 mm, paksuus 30 mm, reiän halkaisija 14 mm, alkuperäinen muoto ollut
pyöreähkö, reikä kapea ja hieman suppilomainen, saviaines toisella syrjällä
tiivistä ja toisella erittäin huokoista ja karstoittunutta, väri vaihtelee
punertavan ruskeasta tumman harmaaseen, alkuperäisestä n. 15% tallella.

108

SAVIKIEKON PALA lkpl„ ruutu 450-451/460, paino 249,92g, halkaisija
56 mm,paksuus 46 Mm.; alkuperäinen'inuoto pyöreähkö, :'reikä vain puoliksi
säilynyt, väri vaihtelee kellertävän ruskeasta harmaaseen, saviaines on
koko palassa haurasta ja useasta kohtaa huokoista ja karstoittunutta,
alkuperäisestä on n. 35% tallella.

109

SAVIKIEKON KATKELMA lkpl, ruutu 450-451/460, paino 314,38g,
halkaisija 111 mm, paksuus 46 mm, koottu jälkitöiden yhteydessä useasta
palasta, alkuperäinen muoto on pyöreähkö, reiän ympärillä on toisella
sivulla ollut kehän muotoinen ura, joka muodostaa reiän ympärille
pantamaisen kohouman, väri vaihtelee punertavan ruskeasta tumman
harmaaseen, toisella syrjällä on runsaasti haurasta ja karstoittunutta
saviainesta, alkuperäisestä on saatu 35% talteen.

110

SAVIKIEKON KATKELMA lkpl, ruutu 450-451/460, paino 176,69g,
halkaisija 62 mm, paksuus 46 mm, koottu useammasta palasta jälkitöiden
yhteydessä, palat on peräisin pyöreähköstä savikiekosta, väri vaihtelee
kellertävän ruskeasta harmaaseen, kerätty löytöpaikalta yhtenä
kokonaisuutena talteen, saviaines melko tiivistä, alkuperäisestä n. 15%
saatu talteen.

111

SAVIKIEKON PALOJA 3131, ruutu 450-451/460, paino 250,07g, pienin
31 x 15 mm, suurimman halkaisija 55 mm, paksuus 45 mm, suurin pala
koottu useasta palasta, otettu talteen yhtenä kokonaisuutena, kahta paloista
ei ole voitu liittää kokonaisuuteen, väri vaihtelee harmahtavan ruskeasta
harmaaseen, saviaines paikoitellen tiivistä ja paikoitellen huokoista ja
karstoittunutta, jäljellä oleva reikä on suhteellisen tasasivuinen,
alkuperäisestä on saatu talteen n. 35%.

112

SAVIKIEKON PALA lkpl, ruutu 450-451/460, paino 203,48g, halkaisija
60 mm, paksuus 32 mm, alunperin pyöreähköstä savikiekosta, reiän
alkuperäinen muotoon myös ollut pyöreähkö ja suorasivuinen, saviaines
paikoitellen tiivistä ja paikoitellen huokoista ja karstoittunutta, väri
vaihtelee kellertävän ruskeasta harmaaseen alkuperäisestä on n. 25% saatu
talteen.

113

SAVIKIEKON PALA 1 kpl, ruutu 450-451/460, paino 266,73g, halkaisija
54 mm, paksuus 35 mm, alkuperäinen muoto pyöreä samoin reiän, joka on
suorasivuinen, muodostuu kahdesta yhteen liimatusta palasta, jossa väri
vaihtelee punertavan ruskeasta harmaaseen, saviaines on kauttaaltaan
suhteellisen tiivistä, alkuperäisestä on n. 20% saatu talteen.
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114

SAVIKIEKKO lkpl, ruutu 450-451/460, paino 98,47g, halkaisija 70 mm,
paksuus 15 mm, alkuperäinen muoto on pyöreä samoin reiän, koottu
kolmesta yhteen liimatusta palasta, saviaines melko tiivistä, väri pinnalla
ruskea sisällä harmahtava, alkuperäisestä saatu n. 15% talteen.

115

SAVIKIEKON PALOJA 4kp1, ruutu 450-451/460, paino 360,57g,
halkaisija max 50 mm, paksuus max 37 mm, halkaisija min 50 mm,
paksuus min 20 mm, paloista kolme on koottu yhteen useammasta palasta,
kaikki palat on koottu löytöpaikalta yhtenä kokonaisuutena talteen, ovat
alunperin muodostaneet pyöreän savikiekon, näitä vain yksi on reikäpala,
vaikka palat ilmeisesti ovat samasta kiekosta ei niistä ole voitu koota
täydellisempää, tämä johtuu osittain siitä, että palojen pinnat ovat melko
pyöristyneet, palojen väri vaihtelee kellertävän ruskeasta hannaaseen,
saviaines on melko tiivistä, yhdessä palassa on huokoista ja karstoittunutta
saviainesta näkyvillä.

116

SAVIKIEKON PALA lkpl, ruutu 450-451/460, paino 122,18g, koko
94 x 60 mm, paksuus 42 mm, alunperin pyöreänmuotoisesta savikiekosta,
palat on koottu kahdesta toisiinsa liimatusta palasta, näkyvillä myös osa
reikää, saviaines vaihtelee tiiviistä huokoiseen ja väri ruskeasta
harmaaseen, alkuperäisestä on 15% saatu talteen.

117

SAVIKIEKON PALA lkpl, ruutu 450-451/460, paino 44,78g, halkaisija
83 x 51 mm,paksuus 13 mm, reiän halkaisija 18 mm, tumman harmaa
pala, jossa reiän muoto on pyöreä, saviaines melko tiivistä, alkuperäisestä
kiekosta n. 10% saatu talteen.

118

SAVIKIEKON PALA lkpl, ruutu 450-451/460, paino 24,92g, koko
38 x 25 mm, palan pinnassa on näkyvillä naarmuja, mutta koska pala on
pieni ei voi päätellä ovatko ne koristeita vai tahattomia painanteita.

119

SAVIKIEKON PALOJA 45kp1, ruutu 450-451/460, paino 536,90g, koko
max 78 x 53 mm, min 16 x 10 mm, kaikki löytönumerolle kootut palat ovat
reikäpaloja, yhdessäkään ei reikä ole täydellinen.

120

SAVIKIEKON PALA lkpl, ruutu 450-451/460, paino 12,58g, koko
43 x 25 mm, palassa on kolme sormenpäällä tehtyä painannetta, palan väri
kellertävän ruskea ja saviaines on tiivistä.

121

SAVIKIEKON PALOJA 1044, ruutu 450-451/460, paino 723,00g, koko
max 64 x 47 mm, min 42 x 36 mm, numerolle koottu isokokoisia
yksittäisiä paloja, joiden koko vaihtelee max -niin välillä, osa paloista
liimattu useammasta palasta yhteen.

122

SAVIKIEKON PALOJA 43kp1, ruutu 450-451/460, paino 1296,69g, koko
max 62 x 48 mm, min 40 x 26 mm, löytönumerolle on koottu nk.
keskikokoisia paloja, joiden koot vaihtelevat max -min välillä.
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SAVIKIEKON PALOJA 455kp1, ruutu 450-451/460, paino 2354,45g,
koko max 70 x 35 mm, min 18 x 13 mm, löytönumerolle on koottu nk.
pienikokoisia paloja, joiden koot vaihtelevat suurista pieniin muruihin.

TURPEEN ALTA
124

PALANUTTA SAVEA 2kp1. ruutu 445/457, paino 2,36g.

125 PALANUTTA SAVEA lkpl, ruutu 445/458, paino 0,30g.
126

PALANUTTA SAVEA 2kpl, ruutu 446/458, paino 0,31g.

127

PALANUTTA SAVEA lkpl, ruutu 447/457, paino 0,84g.

128

SAVIKIEKON PALOJA 2kp1, ruutu 448/453, paino 4,81g.

129

PALANUTTA SAVEA lkpl, ruutu 450/458, paino 1,34.

1KERROS
130

PALANUTTA SAVEA 111cp1, ruutu 445/457, paino 12,75g.

131

PALANUTTA SAVEA 4kp1, ruutu 445/458, paino 4,16g.

132

SAVIKIEKON PALOJA 91cp1, ruutu 446/457, paino 5,18.

133 PALANUTTA SAVEA JA SAVIKIEKON PALOJA 35kp1,
ruutu 446/458, paino 38,53g.
134

PALANUTTA SAVEA JA SAVIKIEKON PALA l lkpl, ruutu 447/457,
paino 9,90g.

135 PALANUTTA SAVEA JA SAVIKIEKON PALA 171cpl, ruutu 448/453,
paino 9,93g.
136

PALANUTTA SAVEA 251cp1, ruutu 448/454, paino 14,26g.

137

PALANUTTA SAVEA (TIILTÄ) 41cp1, ruutu 448/455, paino 1,34g.

138 PALANUTTA SAVEA TIILIÄ JA SAVIKIEKON PALOJA 164)1, ruutu
'
448/456, paino 56,96g.
139 PALANUTTA SAVEA JA SAVIKIEKON PALOJA 3541, ruutu
448/457, paino 36,82g.
140 PALANUTTA SAVEA JA SAVIKIEKON PALOJA 9kp1, ruutu 448/458,
paino 10,82g.
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141

PALANUTTA SAVEA JA SAVIKIEKON PALOJA 7kpl, ruutu 450/457,
paino 6,21g.

142

PALANUTTA SAVEA 321cp1, ruutu 450/458, paino 73,88g, suurin osa
savikiekon paloja.

143 PALANUTTA SAVEA JA SAVIKIEKON PALOJA 4kpl, ruutu 450/460,
paino 7,14g.
2 KERROS
144 PALANUTTA SAVEA 7244, ruutu 445/457, paino 63,62g, suurin osa
savikiekonpaloja, joukossa ainakin yksi reikäpala.
145 PALANUTTA SAVEA JA SAVIKIEKON PALA 2kpl, ruutu 445/458,
x = 110, y = 018, z = 187, paino 3,25g.
146 PALANUTTA SAVEA 241cp1, ruutu 445/458, paino 29,56g, suurin osa
savikiekonpaloja.
147 PALANUTTA SAVEA 4kpl, ruutu 445/449, paino 3,84g, todennäköisesti
savikiekonpaloja.
148 PALANUTTA SAVEA 2kpl, ruutu 446-457/458, paino 2,64g,
todennäköisesti savikiekon paloja.
149 PALANUTTA SAVEA 37kp1, ruutu 446/458, paino 59,88g, suurin osa
savikiekonpaloja.
150

PALANUTTA SAVEA 431cp1, ruutu 446/457, paino 70,99g, suurin osa
savikiekon paloja.

151

PALANUTTA SAVEA 14kpl, ruutu 447/4 58, paino 28,1 lg, suurin osa
savikiekonpaloja.

152 PALANUTTA SAVEA 34kp1, ruutu 448/453, paino 19,93g, suurin osa
savikiekon paloja.
153

PALANUTTA SAVEA 271cp1, ruutu 448/454, paino 16,92g, suurin osa
savikiekon paloja.

154

SAVIKIEKON PALOJA 1161cpl, ruutu 448/455, paino 147,06g, joukossa
myös yksireikäpala.

155

PALANUTTA SAVEA 9kpl, ruutu 448/456, paino 7,05g, suurin osa
savikiekon paloja.
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156 PALANUTTA SAVEA 31cp1, ruutu 448/458, paino 24,38g,
todennäköisesti savikiekon paloja:
157

PALANUTTA SAVEA 5kp1, ruutu 449/455, paino 1,36g.

158

PALANUTTA SAVEA lkpl, ruutu 449/456, x = 010, y = 041, z = 151,
paino 1,82g, todennäköisesti savikiekon pala.

159

PALANUTTA SAVEA 6kpl, ruutu 449/459, paino 19,06g, suurin osa
savikiekon paloja.

160 PALANUTTA SAVEA lkpl, ruutu 449/460, paino 4,41g, todennäköisesti
savikiekonpaloja.
161

PALANUTTA SAVEA 31kp1, ruutu 450/457, paino 24,72g, suurin osa
savikiekon paloja.

162

PALANUTTA SAVEA 45kp1, ruutu 450/458, paino 44,48g, suurin osa
savikiekon paloja ainakin yksi reikäpala.

163

PALANUTTA SAVEA 31cp1, ruutu 450/460, x = 25, y = 00, z = 179,
paino 9,65g, suurin osa savikiekon paloja.

164

PALANUTTA SAVEA 21cp1, ruutu 450/458, x = 100, y = 90, z = 180,
paino 33,34g, savikiekonpaloja.

3 KERROS
165

PALANUTTA SAVEA 9kpl, ruutu 445/457, paino 5,14g, suurin osa
savikiekon paloja.

166 PALANUTTA SAVEA 15411, ruutu 445/458, paino 15,78g, suurin osa
savikiekon paloja.
167 PALANUTTA SAVEA 15 kpl, ruutu 445/459, paino 48,29g, suurin osa
savikiekon paloja.
168

PALANUTTA SAVEA 464)1, ruutu 446/458, paino 48,62g, suurin osa
savikiekon paloja.

169 PALANUTTA SAVEA 6kp1, ruutu 447/457, paino 2,78g, todennäköisesti
savikiekonpaloja.
170

PALANUTTA SAVEA 24kp1. ruutu 447/458, paino 41,96g, suurin osa
savikiekon paloja.

171

SAVIKIEKON PALA lkpl, ruutu 447/459, x = 80, y = 99, z = 182, paino
4,73g.

KM 28205

1993
Kaarina Littoinen Muikunvuori

KM 28205

172

PALANUTTA SAVEA lkpl, ruutu 447/459, paino 5,59g, todennäköisesti
savikiekonpala.

173

PALANUTTA SAVEA 101cpl, ruutu 448/453, paino 8,53g, suurin osa
savikiekon paloja.

174 PALANUTTA SAVEA 13 kpl, ruutu 448/454, paino 16,57g, suurin osa
savikiekon paloja.
175 PALANUTTA SAVEA 151cp1, ruutu 448/455, paino 20,28g, suurin osa
savikiekon paloja.
176

PALANUTTA SAVEA 15kpl, ruutu 448/456, paino 14,85g, suurin osa
savikiekon paloja,joukossa yksi reikäpala.

177

SAVIKIEKON PALA lkpl, ruutu 448/456, x = 50, y = 70, z = 164, paino
6,11g.

178 PALANUTTA SAVEA 13kpl, ruutu 448/457, paino 38,73g, ainakin osa
savikiekonpaloja.
179

PALANUTTA SAVEA 611cpl, ruutu 448/458, paino 56,08g, suurin osa
savikiekon paloja.

180

PALANUTTA SAVEA 2kp1, ruutu 449/453, paino 2,14g, todennäköisesti
savikiekonpaloja.

181

PALANUTTA SAVEA 2kpl, ruutu 449/455, paino 1,92g, todennäköisesti
savikiekonpaloja.

182 PALANUTTA SAVEA 8kpl, ruutu 449/456, paino 7,36g, suurin osa
savikiekon paloja.
183 ' PALANUTTA SAVEA 7kp1, ruutu 449/457, paino 5,30g, suurin osa
savikiekon paloja.
184 PALANUTTA SAVEA 81cpl, ruutu 449/458, paino 9,10g, suurin osa
savikiekon paloja.
185

PALANUTTA SAVEA 21cp1, ruutu 449/460, x = 16, y = 45, z = 183,
paino 21,40g.todennäköisesti savikiekon paloja.

186

PALANUTTA SAVEA 51(p1, ruutu 449/460, paino 51,84g, suurin osa
savikiekon paloja.

187 PALANUTTA SAVEA llkpl, ruutu 450/457, paino 12,73g, suurin osa
savikiekon paloja.
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188

PALANUTTA SAVEA 21kpl, ruutu 450/458, paino 29,51g, suurin osa
savikiekon paloja.

189

SAVIKIEKON PALA lkpl, ruutu 450/459, paino 3,42g.

190

SAVIKIEKON PALOJA 311[0, ruutu 450/460, x = 00 - 30, y = 10 - 30,
z = 184-188, paino153,76g, savikiekon paloja kaksi reikäpalaa.

191

PALANUTTA SAVEA 141(pl, ruutu 450/460, paino 19,18g, suurin osa
savikiekon paloja.

4 KERROS
192

PALANUTTA SAVEA 3kp1, ruutu 449/460, paino 3,86g, todennäköisesti
savikiekon paloja.

193

SAVIKIEKON REIKÄPALA lkpl, ruutu 450/457, x = 50, y = 50,
paino 8,43g.

LÖYTÖSYVYYS TUNTEMATON
194 1110TUN KIVIESINEEN PINTAPALA lkpl, ruutu 447/459, paino 1,38g,
koko 2,2 x 1,3 mm, paksuus 4 mm.
2 KERROS
195

PII-ISKOS lkpl, ruutu 450/458, paino 1,26g, koko 24 x 10 mm.

6 KERROS
196 PII-ISKOS lkpl, ruutu 447/459, paino 0,76g, koko 18 x 15 mm.
PINTA
197

KIVILAJI-ISKOS lkpl, ruutu 445/457, paino 8,95g, koko 35 x 20 mm,
paksuus 6 mm.

198 KIVILAJI-ISKOS lkpl, ruutu 446/458, paino 9,05g, koko 41 x 15 mm,
paksuus 5 mm.
199 KIVILAJI-ISKOS 11cpl, ruutu 445/457, paino 5,71g, koko 37 x 20 mm.
1 KERROS
200 KIVILAJI-ISKOS lkpl, ruutu 445/457, paino 0,33g, koko 13 x 10 mm.
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rfnezracamo.

201

KIVILAJI-ISKOS lkpl, ruutu 445/459, paino 5,46g, koko 35 x 27 mm.

202 KIVILAJI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 448/454, paino 2,94g, koko 24 x
mm, 21 x 10 mm.

16

203

KIVILAJI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 448/457, paino 7,66g, koko
24 x 21 mM, 31 x 24 mM.

204

KIVILAJI-ISKOS 11cpl, ruutu 450/457, paino 0,47g, koko 13 x 10 mm.

205

KIVILAJI-ISKOS 11cp1, ruutu 448/455, paino 8,96g, koko 39 x 22 mm.

206

KIVILAJI-ISKOS 1411, ruutu 448/456, paino 3,51g, koko 31 x 18 mm.

207

KIVILAJI-ISKOS 11cp1, ruutu 450/458, paino 13,10g, koko 36 x 23 mm.

208

KIVILAJI-ISKOS 11(1)1, ruutu 450/458, paino 0,35g, koko 13 x 11 mm,

3 KERROS
209

KIVILAJI-ISKOS 141, ruutu 447/457, x = 85, y = 30, z = 178, paino
24,76g, koko 42 x 25 mm.

210

KIVILAJI-ISKOS 11cp1, ruutu 448/455, x = 10, y = 82, z = 161,
paino 9,51g, koko 40 x 23 mm.

211

KIVILAJI-ISKOS lkpl, ruutu 448/457, paino 2,91g, koko 27 x 16 mm.

212

KIVILAJI-ISKOS lkpl, ruutu 449/455, paino 67,97g, koko 60 x 44 mm.

213 KIVILAJI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 449/457, paino 3,77g, koko
24 x 16 mm, 18 x 11 mm.
214

KIVILAJI-ISKOS 11cp1, ruutu 450/459, x = 45, y = 70, z = 184, paino
6,24g, koko 31 x 29 mm.

215

KIVILAJI-ISKOKSIA 2kp1, ruutu 451/457, paino 4,43g, koko
29 x 18 mm, 22 x 16 mm.

216

KIVILAJI-ISKOS lkpl, ruutu 451/458, x = 29, y = 93, z = 193, paino
9,78g, koko 36 x 30 mm.

4-6 KERROS
217
x

KIVILAJI-ISKOKSIA 31cp1, ruutu 447/459, paino 31,87g, koko max 57
29 mm, min 29 x 29 mm.
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218 KIVILAJI-ISKOS lkpl, ruutu 449/460, paino 5,93g, koko 31 x 24 mm.
TURPEEN ALTA
219 KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 445/457, paino 1,70g, koko 15 x 13 mm.
220

KVARTSI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 446/458, paino 6,67g, koko
37 x 13 m.m.

221

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 447/457, paino 0,71g, koko 16 x 11 mm.

222

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 448/453, paino 0,96g, koko 3 x 6 mm.

1 KERROS
223

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 446/458, paino 7,63g, koko 38 x 21 mm.

224

KVARTSI-ISKOKSIA 3kpl, ruutu 447/457, paino 3,95g, koko max 23 x
12 mm, min 12 x 10 mm.

225

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 448/453, x = 032, y = 035, z = 135, paino
7,40g, koko 30 x 18 mm.

226 KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 448/453, paino 25,38g, koko 31 x 27 mm.
227 KVARTSI-ISKOKSIA 4kpl, ruutu 448/454, paino 4,83g, koko max
22 x 13 mm, min 9 x 6 mm.
228

KVARTSI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 448/457, paino 3,78g, koko
10 x 9 mm, 25 x 11 mm.

229

KVARTSI-ISKOKSIA 21cp1, ruutu 448/458, paino 3,66g, koko max
21 x 19 mm, min 12 x 9 mm.

230

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 450/457, paino 0,86g, koko 15 x 12 mm.

231

KVARTSI-ISKOKSIA 4kpl, ruutu 450/458, paino 6,31g, koko max
23 x 14 mm, min 17 x 9 mm.

2 KERROS
232 KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 445/457, paino 0,81g, koko 15 x 11 mm.
233

KVARTSI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 445/459, paino 1,38g, koko
19 x 13 mm, 12 x 7 mm.

234

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 445/458, x = 99, y = 10, z = 168, paino
2,12g, koko 25 x 11 mm.
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235

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 445/458, paino 0,69g, koko 11 x 11 mm.

236

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 446/457, paino 33,23g, koko 47 x 31 mm.

237

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 446/458, x = 10, y = 18, z = 187, paino
6,44g, koko 30 x 22 mm.

238 KVARTSI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 446/458, paino 3,88g, koko
18 x 17 mm, 16 x 12 mm.
239 KVARTSI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 448/454, paino 2,40g, koko
19 x 12 tnm, 14 x 12 mm.
240 KVARTSI-ISKOKSIA 51cp1, ruutu 448/455, paino 12,88g, koko max
27 x 21 mm, min 10 x 9 tnm.
241

KVARTSI-ISKOKSIA lkpl, ruutu 448/456, paino 1,32g, koko
14 x 13 mm.

242

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 448/457, paino 76,00g, koko 62 x 49 mm.

243

KVARTSI-ISKOKSIA 6kpl, ruutu 448/458, paino 55,09g, koko max
39 x 20 mm, min 14 x 11 mm.

244

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 449/455, x = 25, y = 00, z = 160,
paino 3,67g, koko 28 x 18 mm.

245

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 449/456, x = 10, y = 41, z =151, paino
2,89g, koko 19 x 17 mm.

246

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 449/455, x = 05, y = 45, z = 154, paino
1,07g, koko 18 x 13 mm.

247

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 449/456, x = 46, y = 21, z = 127, paino
4,44g, koko 27 x 16 mm.

248 KVARTSI-ISKOKSIA 31cp1, ruutu 450/457, paino 9,28g, koko max
28 x 15 mm, min 15 x 12 mm.
249

KVARTSI-ISKOKSIA 4kpl, ruutu 450/458, paino 5,52g, koko max
22 x 14 mm, 11 x 6 mm.

250

KVARTSI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 450/460, x = 25, y = 00, z = 179,
paino 1,51g, koko 15 x 8 mm,12 x 8 mm.
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3 KERROS
251

KVARTSI-ISKOKSIA 4kpl, ruutu 445/457, paino 9,29g,
koko max 34 x 2 1 trun, min 14 x 9 tnm.

252

KVARTSI-ISKOKSIA 4kpl, ruutu 445/458, paino 17,52g, koko max
34x 19 mm, niin 16 x 7 num

253

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 446/458, x = 66, y = 95, z = 190, paino
11,93g, koko 52 x 22 mm.

254

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 446/458, paino 3,56g, koko 21 x 16 mm.

255

KVARTSI-ISKOKSIA 341, ruutu 446/459, paino 15,67g, koko
max 27 x 17 mm, min 17 x 12 mm.

256

KVARTSI-ISKOKSIA 3kpl, ruutu 4477457, paino 4,16g, koko
max 17 x 13 mm, min 8 x 6 mm.

257

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 447/458, paino 21,46g, koko 42 x 37 mm.

258

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 447/458, paino 3,12g, koko 21 x 12 mm.

259

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 448/454, paino 0,96g, koko 11 x 7 mm.

260

KVARTSI-ISKOKSIA 8kpl, ruutu 448/455, paino 14,68g, koko max
22 x 15 mm, min 12 x 7 mm.

261

KVARTSI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 448/456, paino 1,70g, koko 21 x
12 mm, 10 x 9 mm.

262

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 448/457, paino 0,88g, koko 17 x 12 mm.

263

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 449/454, x = 025, y= 030, z = 154, paino
8,49g, koko 35 x 28 mm.

264

KVARTSI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 449/455, x = 008, y = 058, z =164,
paino 9,56g, koko 26 x 20 mm, 30 x 20 mm.

265

KVARTSI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 449/456, x = 049, y = 098, z = 170,
paino 17,41g, koko 29 x 25 mm, 28 x 15 mm.

266

KVARTSI-ISKOKSIA 41(131, ruutu 449/459, paino 56,83g, koko
max 36 x 34 trun, min 18x 11 mm.

267

KVARTSI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 450/457, paino 8,06g, koko
34 x 23 tnm, 14 x 12 mm.
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268

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 450/458, paino 2,11g, koko 20 x 13 mm.

269

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 450/459, x = 030, y = 025, z = 183, paino
8,77g, koko 42 x 36 mm.

270 KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 450/460, paino 2,70g, koko 19 x 12 mm.
271 KVARTSI-ISKÖS 144, ruutu 451/457, paino 2,92g, koko 23 x 19 mm.
272

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 452/457, x = 17, y = 45, z = 185, paino
5,09g, koko 24 x 14 mm.

273

KVARTSI-ISKOKSIA 2kpl, ruutu 451/458, x = 28, y = 74, z = 186,
paino 19,58g, koko 43 x 33 mm, 24 x 19 mm.

274

KVARTSI-ISKOKSIA 2kp1, ruutu 452/458, x = 09, y = 75, z = 196,
paino 7,86g, koko 23 x 21 mm, 23 x 14 mm.

4 KERROS
275 KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 445/459, paino 1,60g, koko 18 x 12 mm.
276

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 446/459, paino 23,72g, koko 39 x 29 mm.

277

KVARTSI-ISKOKSIA 19kp1, ruutu 447/459, paino 53,24g, koko max
36 x 26mm,min 15 x7mm.

278

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 449/456, x = 049, y = 099, z = 196, paino
2,05g, koko 23 x 15 mm.

279 KVARTSI-ISKOKSIA 2kp1, ruutu 449/460, paino 2,36g, koko
21 x 15 mm, 13 x 10 mm.
280

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 450/457, x = 63, y = 52, z = 188, paino
19,14g, koko 40 x 36 mm.

281

KVARTSI-ISKOKSIA 3kpl, ruutu 450/460, paino 0,84g, koko
max 12 x 8 mm, min 6 x 4 mm.

282

KVARTSI-ISKOS lkpl, ruutu 452/457, x = 20, y = 70, z = 192, paino
28,25g, koko 46 x 25 mm.

1 KERROS
283

PALANUTTA LUUTA lkpl, ruutu 448/454, paino 0,25g, koko
11 x 8 mm.
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2 KERROS
284 PALANUTTA LUUTA lkpl, ruutu 445/458, paino 0,23g, koko 6 x 4 mm.
285 PALANUTTA LUUTA lkpl, ruutu 446/457, paino 1,46g, koko
22 x 10 mm.
286 PALANUTTA LUUTA lkpl, ruutu 446/458, paino 0,93g, koko
16 x 10 mm.
287 PALANUTTA LUUTA lkpl, ruutu 448/456, paino 0,18g, koko 8 x 5 mm.
288 PALANUTTA LUUTA lkpl, ruutu 448/458, paino 0,47g, koko
15 x8 mm.
289 PALANUTTA LUUTA lkpl, ruutu 450/458, paino 0,45g, koko
15 x 10 mm.
3 KERROS
290 PALANUTTA LUUTA lkpl, ruutu 447/458, paino 1,76g, koko
21 x 15 mm.
291 PALANUTTA LUUTA lkpl, ruutu 449/456, paino 0,15g, koko 9 x 7 mm.
292 PALANUTTA LUUTA lkpl, ruutu 450/458, paino 0,23g,
koko 14 x 6 mm.
PINTA
293

SIMPUKAN KUORTA lkpl, ruutu 448/453, paino 0,35g, koko
12 x 10 mm.

1 KERROS
294

SIMPUKAN KUORTA 21cpl, ruutu 448/453, paino 1,67g, koko
28x 14 mm, 18 x 9mm.

1 KERROS
295 RAUTAKUONAA lkpl, ruutu 448/453, paino 31,57g, koko 42 x 26 mm.
TARKKA LÖYTÖPAIKKA JA SYVYYS TUNTEMATON,
296 HlEKKAKIVEÄ lkpl, paino 101,12g, koko 60 x 36 x 31 mm, mahdollinen
falloskivi.
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LÖYDÖT KOEKUOPISTA
297 KIVILAJI-ISKOS lkpl, koekuoppa 380/490, paino 2,56g.
298

PALANUTTA SAVEA 6kp1, koekuoppa 380/490, paino 7,10g, palanutta
osittain kuonaantunnutta savea.

299 KVARSTI-ISKOKSIA 5kp1, koekuoppa 380/490, paino 20,62g.
300

PALANUT LUU lkpl, koekuoppa 380/490, paino 0,49g.

301

RAUTAKUONAA 6kp1, koekuoppa 380/490, paino 14,82g.

302

SAVIASTIAN PALA lkpl, koekuoppa 390/500, paino 18,90g, nuorta
punasavikeramiikkaa.

303

RAUTAKUONAA 8kp1, koekuoppa 390/500, paino 77,32g.

304

KVARTSI-ISKOKSIA 2kpl, koekuoppa 400/500, paino 12,49g.

305 RAUTAKUONAA 31)1, koekuoppa 400/500, paino 4,06g.
306

SAVIASTIAN PALOJA 2kpl, koekuoppa 420/500, paino 6,85g, koko
3,0 x 2,4 mm, paksuus 6 mm,.22 x 18 mm, paksuus 6 mm, tumman
ruskeaa ohutta, mutta karkeasekoitteista keramiikkaa, sisäpinnanväri lähes
musta, toinen paloista reunapala, jossa reunaa on taivutettu jonkin verran
ulospäin ja ainakin paikoitellen paksunnettu pari millimetriä.

