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Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FL Petro Pesonen toi
Kansallismuseon kokoelmiin Enon Pajarinniemen kivikautiselta asuinpaikalta toukokuussa 2003 Enon inventoinnin
yhteydessä. Asuinpaikan koordinaatit: p= 6974980 6975500, i= 3663540 - 3663680, z= 93 - 96 m mpy (PK
424206 Uimaharju). Aiemmat tutkimukset: Taisto Karjalainen, tarkastus 1993. Aiemmat löydöt: KM 27974: 1-10. P.
Pesosen inventointikertomus Museoviraston arkeologian
osaston arkistossa.
Diar. 14.11.2003.
Luett. Petro Pesonen.
Löytöalue A
1

Kvartsi-iskoksia 31 kpl, paino 53,6 g.

Löydöt on poimittu vanhalta löytörannalta venerannan
laiturilta pohjoiseen n. 200 metrin matkalta.
2

Saviastian pala, paino 4,7 g. Paksuhkoa (9 mm), talkkisekoitteista
keramiikkaa, jonka seinämään on porattu reikä. Todennäköisesti
varhaismetallikautista keramiikkaa.

3

Kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 15,2 g.

Löydöt on poimittu em. laiturista etelään n. 60-80 metrin
matkalta hiekkarannalta.
4

Kvartsi-iskos, paino 2,0 g.

Kvartsi on löydetty polun pinnalta venerannan laiturilta
etelään, laiturista n. 60-70 m etelään.
Löytöalue B
5

Saviastian paloja 6 kpl, paino 0,8 g. Pieniä murusia, joissa ei näy
koristelua. Suurimmassa osassa asbestisekoite, mutta yhdessä pienessä
murussa on sekoitteena ilmeisesti hiekkaa.

6

Palanutta luuta 1 kpl, paino 0,2 g.
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Löydöt on kerätty rantatörmällä olevan pienen mahdollisen
asumuspainanteen edustalta metsänlaikutusalueelta.
7

Saviastian pala, paino 2,0 g. Koristeena kampaleimaa, sekoitteena
kivimurskaa. Todennäköisesti varhaiskampakeramiikkaa.

8

Pii-iskos, paino 0,4 g. Harmaata piitä.

9

Kvartsi-iskoksia 50 kpl, paino 114,3 g.

10

Palanutta luuta 8 kpl, paino 2,7 g.

Löydöt on kerätty lähes 300 metrin matkalta rannalta Sirkanpuron suusta etelään. Osa kvartseista on myös kerätty
metsänlaikutusalueelta em. painanteen tuntumasta.
Pajarinniemen kivikautinen asuinpaikka tarkastettiin Enon
inventoinnissa 13.5.2003. Petro Pesosen lisäksi mukana oli
inventointiharjoittelija Mirva Pääkkönen. Asuinpaikka
sijaitsee Pielisjoen länsirannalla, aiemmin Hiirenniemeen
johtaneen lossiyhteystien tuntumassa, jossa nykyisin on
veneranta. Aiempia löytöjä on kerätty rannalle tulevan tien
pohjoispuolen rantahietikosta noin 100 metrin matkalta. Nyt
tältä samalta hietikolta kerättiin taas löytöjä, mutta asuinpaikka myös laajeni huomattavasti pohjoiseen päin ja jonkin matkaa myös etelään päin. Rannalle tulevan tien eteläpuolella löytöjä kerättiin rantavyöhykkeeltä noin 60 metrin
matkalta, täällä rantatörmän päällä kulkee myös autoura,
jonka myllertämästä hiekasta löytyi kvartsia. Vanhasta
löytörannasta pohjoiseen olevan koilliseen kurottuvan pienen hiekkaniemekkeen pohjoisrannalta kerättiin löytöjä
niemenkärjestä vielä 100 metriä pohjoiseen, seuraavaan
pieneen hiekkaniemekkeeseen saakka. Vanha löytöalue
yhdessä eteläisen ja pohjoisen lisäyksen kanssa muodostaa
jokseenkin yhtenäisen löytövyöhykkeen (löytöalue a), joka
on hieman yli 200 metriä pitkä ja varsinkin eteläosassaan
asuinpaikkaa on selvästi myös huuhtoutumattomalla törmällä ehjänä. Pohjoisen hiekkaniemekkeen jälkeen löydöissä on
pieni tauko, mutta noin 60 metriä em. niemekkeestä pohjoiseen alkaa uusi löytövyöhyke, jolta kerättiin rantalöytöjä
lähes 300 metrin matkalta, aina Sirkanpuron suulle asti
(löytöalue b). Hiekkaniemekkeestä vajaa 100 metriä pohjoiseen korkeasta törmästä on huuhtoutunut hieman syvemmällekin hiekkaa pois ja huuhtoutuma-alueella törmän edustalla oli runsaasti palanutta kiveä. Samassa törmässä itses-

2003
KM 34100

Eno Pajarinniemi

sään oli nähtävissä likamaata ja kvartseja, joka viittaa
vahvasti ehjään asuinpaikkaan tällä kohdalla. Näillä tienoilla rannalla oli myös nähtävissä selviä liesikiveyksiä ja
niiden yhteydessä kvartsia, eräs liesikiveys havaittiin kohdassa (p= 6975342, i= 3663565). Kankaan päällä, noin 7
metriä törmän reunasta havaittiin painanne, kooltaan noin
4,5 x 2,5 metriä, joka muistuttaa jonkin verran asumuspainannetta etenkin kun muutaman metrin päästä siitä
kaakkoon havaittiin metsänlaikutusvaossa runsaasti kvartsia ja asbestikeramiikkaa. Painanne sijaitsee kohdassa (p=
6975276, i= 3663578).
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