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Luettelo löydöistä, jotka on saatu talteen Laitilan Untamalasta Museoviraston
arkeologian osaston koekaivauksilla 15.5. - 9.7.2002. (Diar. 20.8.2002) Tutkittujen alueiden laajuus oli yhteensä noin 4,8 ha, joka käsitti useita aikaisempien inventointien ja tarkastusten perusteella mahdollisina tai varmoina
muinaisjäännöksinä pidettyjä kohteita suunnitteilla olevan arkeologisen
opastuskeskuksen ympäristössä. Kaivauskertomus on talletettu Museoviraston arkeologian osaston arkistoon. Kaivauksenjohtajana toimi FM Marja
Sipilä. Löydöt on luetteloinut FM Virva Lompolo.
Löydöt 1-19 ovat koeruuduista 31-38, jotka kaivettiin topografisin perustein
valittuihin kohtiin. Ne on luetteloitu koeruuduittain löytökerroksen mukaan.
Löytö 20 on pintapoimintalöytö alueen pellolta. Löytöjen luetteloinnissa on
noudatettu seuraavaa materiaalin mukaista järjestystä: rauta, savi (keramiikka, palanut savi), kivi (esine, iskos), kuona, orgaaninen aine (palanut ja palamaton luu ym.).
KOERUUTU 31
1,1 g
1 Palanutta savea, 2 kpl
Pieniä paloja, joista toinen pala mahdollisesti tiiltä ja väriltään punertavan
ruskea. Toinen on puolestaan väriltään vaaleanruskea. Sekoitteena molemmissa hiekkaa. Pintakrs.
KOERUUTU 32
0,7 g
2 Palanutta savea, 9 kpl
Pieniä palaneen saven paloja, joista osa on tiiltä. Palat ovat väriltään punaruskeita. Sekoitteena on hiekkaa. 1. krs.
0,3 g
3 Keramiikkaa, 1 kpl
Sekä ulko- että sisäpinta puuttuvat. Saviaines harmaata ja sekoitteena hiekkaa. Mitat: 12 x 10 x 4 mm.
2. krs., x=1,27-37, y=0,24-33, z=21,68 m mpy
105,3 g
4 Keramiikkaa, 85 kpl
Keramiikka karkeatekoista ja koristelematonta. Vajaassa puolessa (37 kpl)
paloista on jäljellä joko ulko- tai sisäpintaa, yhdessä palassa on jäljellä molemmat pinnat. Sisäpinnan väri vaihtelee vaaleanruskeasta tummanharmaaseen. Ulkopinta on vaalea punertavanruskea. Viisi palaa on astianpohjan
taitepaloja. Sisäosan väri vaihtelee vaaleanharmaasta tummanharmaaseen.
Sekoitteena karkeaa hiekkaa ja kiillettä. Isoimman palan mitat ovat 46 x 37 x
10 mm.
2. krs., x=0,78-1,24, y=0,60-99, z=21,70 m mpy,
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7,3 g
5 Keramiikkaa, 2 kpl
Keramiikka karkea tekoista ja koristelematonta. Isommassa palassa jäljellä
molempia pintoja, pienessä vain sisäpintaa. Sisäpinta on ruskeaa, ulkopinta
vaalean ruskeaa. Sisäosan väri vaihtelee vaalean ruskeasta tumman harmaaseen. Sekoitteena karkeaa hiekkaa ja kiillettä. Isomman palan mitat: 29
x 29 x 10 mm. 2. krs., seulalöytö
6 Hammas
Lampaan tai vuohen hampaiden kiilteen paloja.
2. krs., x=1,27-37, y=0,24-33, z=21,68 m mpy

2,6 g

18,0 g
7 Palamatonta luuta
Suuri ungulaatti (lannenikama / nauta) ja sen paloja. Luu haurasta. Löytyi
noen ja hiilen sekaisesta soramaasta.
2. krs., x=1,39-48, y=0,95-100, z=21,82 m mpy
0,5 g
8 Keramiikkaa, 1 kpl
Keramiikka karkeatekoista ja koristelematon. Palassa sisäpinta jäljellä. Pala
on väriltään vaalea punertavanruskea, sekoitteena karkeaa hiekkaa. Mitat:
14 x 12 x 5 mm.
Löytynyt n. 47 cm maan pinnasta, 3. krs., x=0,92, y=0,68
KOERUUTU 33
6,7 g
9 Hammas
Naudan poskihampaan kappaleita (3 palaa). Löytynyt nokimaasta läheltä
pohjoisprofiilia. Isoimman kappaleen mitat: 34 x 22 x 9 mm. 2. krs.
10 Palanutta luuta , 2 kpl
Mitat: 15x 14 x 4 mm ja 12x 11 x3 mm. 3. krs.

1,2 g

KOERUUTU 34
0,1 g
11 Keramiikkaa, 1 kpl
Pala on hyvin pieni, eikä siinä ole jäljellä sisä- tai ulkopintaa. Pala on väriltään tummanharmaa, sekoitteena hiekkaa ja kiillettä. Mitat: 6 x 4 x 2 mm. 1.
krs., seulalöytö.
9,3 g
12 Pii-iskos, 1 kpl
Iskosta on retusoitu. Väri vaihtelee vaaleanharmaasta keskiharmaaseen.
Mahdollisesti tuluspiitä. Mitat: 30 x 20 x 14 mm. 1. krs., seulalöytö.
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KOERUUTU 35
0,1 g
13 Palanutta savea, 5 kpl
Pieniä palaneen saven paloja, joista osa on tiiltä. Kolme paloista on väriltään
vaaleanruskeita, loput kaksi punaruskeita. Sekoitteena hiekkaa. 1. krs.
29,8 g
14 Kvartsia, 1 kpl
Ydin, mahdollisesti tasoydin. Huonolaatuista kvartsia. Mitat: 28 x 32 x 31
mm. 1. krs.
15 Kvartsi-iskos, 1 kpl
Erittäin pieni. Mitat: 7 x 4 x 2 mm. 1. krs.

0,1 g

2,7 g
16 Rautaesine, 1 kpl
Ohuesta, poikkileikkaukseltaan pyöreästä rautalangasta kaksi kertaa kiertämällä tehty pyöreähkö rengas. Pahoin ruostunut. Mitat: 27 x 24 x 5 mm. 2.
krs.
3,0 g
17 Palanutta savea, 7 kpl
Pienehköjä palaneen saven paloja, joista osa on tiiltä. Palat väriltään punaruskeita. Saviaines tiiviin puoleista. Sekoitteena hienoa hiekkaa. 2. krs.
18 Kvartsi-iskos, 1 kpl
Huonolaatuista kvartsia. Mitat: 30 x 22 x 14 mm. 2. krs.

5,7 g

19 Kuonaa, 1 kpl
Pienehkö painava rautakuonan kappale. 2. krs.

28,9 g

PINTAPOIMINTA
20 Kivilaji-iskos, 1kpl
17,5 g
Porfyyriä. Mitat: 43 x 34 x 11 mm. Löytynyt pellon pientareelta koekuopasta
38 noin 10 m länteen.

