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Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FL Petro Pesonen toi
Kansallismuseon kokoelmiin Enon Sahaniemen kivikautiselta asuinpaikalta toukokuussa 2003 Enon inventoinnin yhteydessä. Asuinpaikan koordinaatit: p= 6974620 - 6975280,
i= 3664000 - 3664240, z= 93 - 95 m mpy (PK 424206 Uimaharju). Aiemmat tutkimukset: Anja Sarvas, inventointi
1969. Aiemmat löydöt: KM 14460. P. Pesosen inventointikertomus Museoviraston arkeologian osaston arkistossa.
Diar. 14.11.2003.
Luett. Petro Pesonen.

Löytöalue A
1

Saviastian paloja 2 kpl, paino 27,6 g. Yhteensopivia reunapaloja,
koristeena reunan alla pieniä pykäläpainanteita kahdessa rivissä ja
niiden alla viivakoristelua, alempana ilmeisesti myös pieni kuoppa.
Sekoitteena hienoa hiekkaa. Kova, tiivis, punertava massa. Varhaista
kampakeramiikkaa (Ka I:1). Reunan paksuus 8 mm, seinämän paksuus
7 mm.

2

Mahdollinen kiviesineen katkelma, paino 6,7 g. Ehkä vedessä kulunut
kiviesineen katkelma, valkoista kivilajia.

3

Kvartsiittilevy, paino 3,7 g.
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4

Poikkiteräinen kvartsinuolenkärki, paino 0,9 g. Sivuilta retusoitu,
tasaleveä pieni kärki, mitat: 19 x 11 x 5 mm.

5

Kvartsikaavin, paino 5,5 g. Mitat: 26 x 24 x 9 mm.

6

Kvartsikaavin, paino 8,6 g. Mitat: 30 x 30 x 8 mm.

7

Kvartsikaavin, paino 2,6 g. Mitat: 22 x 18 x 6 mm.

8

Kvartsi-iskoksia 13 kpl, paino 41,2 g.

Löydöt on kerätty Pielisjoen rannalta ja rantatörmästä,
jossa yhtenäinen löytövyöhyke jatkui lähes Sahaniemen
eteläkärjestä aina Rantalan tilan saunan ja vajan pohjoispuolelle, Sahaniemen talosta noin 250 metriä pohjoiseen.
9

Kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 18,3 g.

Löydöt on poimittu Pielisjoen rannalta Rantalan talosta
250-350 metriä pohjoiseen noin 100 metrin matkalta
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Sahaniemen kivikautinen asuinpaikka tarkastettiin Enon
inventoinnissa 14.5.2003. Mukana oli Petro Pesosen lisäksi
inventointiharjoittelija Mirva Pääkkönen. Sahaniemi sijaitsee Pielisjoen itärannalla, Hiirenniemen alueella, vastapäätä Pajarinniemeä, Hiirenveden pohjoisrannalla. Sahaniemi
37 -nimisen talon rannalta on vuonna 1951 löytynyt kehdonjalaksen muotoinen kirves (KM 14460). Esine löytyi venevalkaman rantahiekasta. Nykyään Sahaniemen talo ja muutkin Hiirenniemen talot ovat vain kesäkäytössä. Ensimmäisenä Sahaniemessä tarkastettiin vanha löytöpaikka, venevalkama, jonka rantahietikosta löytyikin useita kvartseja. Sahaniemestä etelään päin oleva hiekkaranta ja sille sortuva
hienohiekkainen rantatörmä tarkastettiin myös ja siltä löytyi
kvartsin lisäksi myös keramiikkaa. Löytöjä oli Sahaniemen
talosta noin 300 metrin matkalla etelään jossa ne loppuivat
hieman ennen Sahaniemen eteläkärkeä. Myös Sahaniemestä
pohjoiseen oleva ranta tarkastettiin, jossa jokseenkin yhtenäinen löytövyöhyke jatkui aina Rantalan tilan saunan ja
vajan pohjoispuolelle, Sahaniemestä noin 250 metriä pohjoiseen. Kokonaisuudessaan löytövyöhyke on siis Sahaniemen ja Rantalan tilojen kohdalla noin 550 metriä pitkä
(löytöalue a). Löytöalueen jälkeen pohjoisessa on noin 100
metrin katkos, jonka jälkeen löydöt alkavat taas. Löytöalueen b vyöhyke on noin 100 metriä pitkä. Tämän löytöalueen
kohdalla ranta on matala eikä siinä ole kovin korkeaa törmää. Normaalisti koko löytöalue lieneekin veden alla. Sahaniemen asuinpaikka on yksi Enon laajimmista ja todennäköisesti varsinkin lähempänä Sahaniemen kärkeä paikalla
on myös ehjää asuinpaikkaa komealla rantatörmällä.
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