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Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FK
Päivi Kankkunen kaivautti virkamatkallaan
Inkoon Vahrsin kylän Nybackan tilalle 19.30.5. 2003. Katso Päivi Kankkusen
kaivauskertomus arkeologian osaston
arkistossa. Aiemmat löydöt KIVI 33390:1-22,
diarioitu 30.10. 2002, katso FK Kaarlo
Katiskosken tarkastuskertomus.
Diar. 29.10. 2003
Luetteloinut Päivi Kankkunen

Kaivausalue A=autotallin eteläkulmalla
Kaivausalue A, ruutu 379/607, kerros 0-10 cm
kvartsi-iskos, paino 5,3 g
Kaivausalue A, ruutu 378/608, kerros 0-10 cm
kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 0,7 g
Kaivausalue A, ruutu 378/609, kerros 0-10 cm
kvartsi-iskos, paino 1,5 g
Kaivausalue A , ruutu 379/609, kerros 0-10 cm
kvartsi-iskos, paino 2 g
kerros 20-30 cm
kvartsiytimen puolikas, paino 62,8 g, mitat: 49x40x25 mm
kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 5,8 g
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Kerros 30-40 cm
kvartsi-iskos, paino 3,1 g
Kerros 40-50 cm
kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 4,1 g
Kerros 50-60 cm
kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 26 g
Kerros 60-65 cm
kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 9,8 g

Koeoja
kerros 0-10 cm
Koeoja , ruutu 390/600, kerros 0-10 cm
palanutta luuta 1 kpl, paino 0,4 g
Koeoja , ruutu 392/600, kerros 0-10 cm
kvartsi-iskos, paino 14,5 g
Koeoja , ruutu 393/600, kerros 0-10 cm
kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 2,5 g
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Koeoja , ruutu 395/600, kerros 0-10 cm
kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 2,3 g
Koeoja , ruutu 396/600, kerros 0-10 cm
kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 1 g
Koeoja , ruutu 397/600, kerros 0-10 cm
pii-iskos, paino 0,2 g
Koeoja , ruutu 399/600, kerros 0-10 cm
kvartsi-iskos, paino 3 g
kerros 10-20 cm
Koeoja , ruutu 390/600, kerros 10-20 cm
kvartsi-iskos, paino 1 g
palanutta luuta 1 kpl, paino 0,1 g
Koeoja , ruutu 391/600, kerros 10-20 cm
kvartsi-iskos, paino 1,7 g
Koeoja , ruutu 392/600, kerros 10-20 cm
kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 5,5 g
Koeoja , ruutu 396/600, kerros 10-20 cm
palanutta savea 1 kpl, paino 0,9 g, todennäköisesti tiilestä
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kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 35,4 g
Koeoja , ruutu 397/600, kerros 10-20 cm
kvartsi-iskos, paino 1 g
kerros 20-30 cm
Koeoja , ruutu 390/600, kerros 20-30 cm
kvartsi-iskos, paino 4 g
Koeoja , ruutu 392/600, kerros 20-30 cm
kvartsi-iskos, paino 4,2 g
Koeoja , ruutu 393/600, kerros 20-30 cm
palanutta savea 1 kpl, paino 2,7 g
Koeoja , ruutu 396/600, kerros 20-30 cm
kvartsi-iskos, paino 1,4 g
Koeoja , ruutu 397/600, kerros 20-30 cm
palanutta savea 4 kpl, paino 8,7 g
kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 8,7 g
palanutta luuta 1 kpl, paino 0,7 g
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kerros 30-40 cm
Koeoja , ruutu 390/600, kerros 30-40 cm
metallin kappale, paino 0,6 g, ohut, levymäinen kappale,
mitat: 19x14x1 mm
33.

kvartsi-iskos, paino 1 g

Koeoja , ruutu 397/600, kerros 30-40 cm
kvartsi-iskos, paino 1 g
Koeoja , ruutu 398/600, kerros 30-40 cm
saviastian kylkipalasia 19 kpl, paino 27,8 g, koristeettomia,
sekoitteena ollut jotakin orgaanista ainetta, savimassa hyvin
huokoista, sisäpinnalla nokea
Koeoja , ruutu 399/600, kerros 30-40 cm
saviastian reunapalasia 2 kpl, paino 2,9 g, pieniä ja
raputuneita, reuna tasainen, suuremman palan kyljessä
aavistus mahdollisesti pystystä leimakoristelusta, sekoitteena
ollut jotakin orgaanista materiaalia, savimassa huokoista

saviastian kylkipalasia 30 kpl, paino 48,5 g, koristeettomia,
sekoitteena ollut jotakin orgaanista ainetta, savimassa
huokoista
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KOEKUOPAT
357/581
kerros 0-10 cm
kvartsi-iskos, paino 0,5 g
379/587
kerros 20-30 cm
saviastian kylkipala, paino 1,2 g, koristeeton, sekoitteena ollut
jotakin orgaanista ainetta ja kiillettä, savimassa huokoista
kvartsi-iskoksia 7 kpl, paino 47 g
kerros 30-40 cm
saviastian reunapala, paino 3,7 g, pieni, reuna pyöreä, kylki
ohentuu reunaan päin, sekoitteena ollut jotakin orgaanista
materiaalia sekä hieman hiekkaa, savimassa huokoista
saviastian ponttipalasia 2 kpl, paino 6,1 g, koristeettomia,
sekoitteena kiillettä, savimassa tiivistä, mutta haurasta,
ponttireuna kouru
saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino 8 g, koristeettomia,
sekoitteena kiillettä, savimassa tiivistä, mutta haurasta
kivilaji-iskos, paino 10,6 g
kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 5,5 g
palanutta luuta, paino 3,9 g
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kerros 40-50 cm
saviastian reunapala, paino 1 g, pieni ja raputunut, reunan
päällä vaikuttaisi olevan koristeena pieniä pistemäisiä
kuoppia, sekoitteena ollut jotakin orgaanista materiaalia,
savimassa huokoista
saviastian kylkipala, paino 1,3 g, koristeeton, sekoitteena
kiillettä ja hieman hiekkaa, savimassa tiivistä, mutta haurasta
kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 1 g
palanutta luuta, paino 0,6 g
kerros 50-60 cm
kivilaji-iskos, paino 1,9
kvartsi-iskos, paino 0,8 g
Koekuoppa 406/589
kerros 30-40 cm
kvartsi-iskos, paino 39,7 g
kerros 40-50 cm
palanutta savea 1 kpl, paino 1,8 g
Koekuoppa 414/590
kerros 10-20 cm
pii-iskos, paino 0,7 g
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Pintapoimintalöydöt:
Rukoushuoneen itäpuoleinen löytöalue, katso yleiskarttaa:
saviastian reunapala, paino 3,3 g, reuna pyöreä, kylki ohenee
hieman reunaan, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Nybackan talon viemärikaivannon maakasoista:
saviastian reunapala, paino 1,2 g, pieni ja raputunut, reuna
pyöreä, sekoitteena ollut jotakin orgaanista materiaalia,
savimassa huokoista
kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 7,3 g
kvartsiitti-iskos, paino 4 g
Autotallin luoteispäädyn hiekkakasasta:
kirveen teräkappale, paino 33,5 g, mitat: 38x47x22 mm, hyvin
hiottu, pullea
Nuoremmat keramiikkalöydöt koeojasta:
Ruutu 390/600, kerros 10-20 cm
saviastian reunapala, paino 3 g, lasitettua keramiikkaa
Ruutu 392/600, kerros 20-30 cm
saviastian kylkipala, paino 9,9 g, lasitettua,
kivisavikeramiikkaa

