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Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FL Petro Pesonen toi
Kansallismuseon kokoelmiin Enon Variskallion kivikautiselta asuinpaikalta toukokuussa 2003 Enon inventoinnin yhteydessä. Asuinpaikan koordinaatit: p= 6975430 - 6975670,
i= 3663860 - 3663960, z= 93 - 97 m mpy (PK 424206 Uimaharju). Asuinpaikka on aiemmin tuntematon. P. Pesosen
inventointikertomus Museoviraston arkeologian osaston
arkistossa.
Diar. 14.11.2003.
Luett. Petro •Pesonen.
Löytöalue A
1

Kvartsi-iskoksia 8 kpl, paino 86,8 g.

Löytöalue B
2

Kvartsi-iskoksia 18 kpl, paino 69,3 g.

3

Palanutta luuta 26 kpl, paino 8,3 g.

4

Historiallisen ajan keramiikkaa 1 kpl, paino3,2 g. Ehkä fajanssia,
valkeaa, koristeena punaruskea raita. Ehkä vadin tms. reunasta.

5

Kuparikolikko, paino 5,7 g. 5 penniä vuodelta 1889, toisella puolella
Aleksanteri III:n tunnus.

Variskallion kivikautinen asuinpaikka löytyi Enon inventoinnissa 14.5.2003. Mukana oli Petro Pesosen lisäksi inventointiharjoittelija Mirva Pääkkönen. Variskallio on
Pielisjoen itärannalla, Hiirenniemessä sijaitsevan Paukkajanvaaran lounainen uloke, jossa kalliot tulevat aivan lähelle joen rantaa. Vastapäätä Pielisjokea on Sirkanpuron suu.
Variskallion kivikautinen asuinpaikka jakaantuu kahteen
osaan, joista löytöalue a tarkoittaa kalliolta etelään, Sahaniemeen ja Rantalaan päin olevaa rantakaistaletta, josta
löytöjä tuli matalan ja soistuneen rannan edustan vesijätöltä/hiekkarannalta. Löytöalue on Rantalan talosta pohjoisluoteeseen katsottuna 500-660 metrin välillä. Osin ranta on
täällä louhikkoistakin, mutta pohjamaa on hienoa hiekkaa.
Löytöalue b tarkoittaa välittömästi kallion eteläpuolella
olevaa kaunista ja lämmintä tasannetta, jossa löytöjä
(kvartsia ja palanutta luuta) tuli runsaslukuisista myyrien
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maan pinnalle kuljettamista kasoista noin 50 x 30 metrin
kokoiselta alueelta. Paikalla kasvavasta koivikosta, kasoissa
olevista resenteistäkin löydöistä ja multavasta hiekkamaasta
päätellen tasanne on joskus ollut peltona. Samaan viittaa
myös hieman ylempänä kallion rinteessä olevan tuvan jäännökset, josta on jäljellä vielä kivijalkaa ja liesikumpu. Kivijalan koko on noin 5 x 4 metriä. Tuvan sijainti mitattiin (p=
697567, i= 366387). Vaikka asuinpaikan alue on ollut peltona, se tuskin on kovinkaan pahasti tuhoutunut ja Variskallion asuinpaikkaa voikin pitää yhtenä niistä harvoista Pielisjoen asuinpaikoista, jossa muinaisjäännös on suhteellisen
hyvin säilynyt.

KM 34107

