903.
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N:ot 4 2 6 9 - 4 2 7 8,
tulokset

J.Ailion

tutkimusmatkalta

s ä 1 1 ä

j a

k

e-

syksyl lä 1 9 0 3,

luetteli
J. A

4269

o .

Siuntio, Annilan Ylitalo
Uuskylä

4270
Vihti,

Vanjärvi

Lohja,

Paloniemi
Rajala

4273

Alastaro,
11

4274

Laitila,

Hautvuoren

4275

Kiukainen,

Uotinmäki

4271

427 2

Kalamäki
muin. linna

Toriseva

4276
Harjavalta
427 7

Lapua,

Hatunluoma

4278

Vihanti,

Pitkäsaari

(

y. m. ).

1903.
4269.

Esineet, jotka museon amanuenssit

Siuntio

Juhani

Annilan

u s

Ylitalo

kaivoivat esille

Rinne

Ailio

talon

ja

J u 1 i -

23, 24 p.

heinäk.

Annilan

Y 1 i-

Kivikautiselta

asuinpaikalta

(Ks. kertomusta

Top. arkistossa) nimeltään

Silta-

niitynmäk i.

Hioimen katkelma, tumman harmaata liusketta, toisessa päässä pienellä reijällä
varustättu, mitoiltaan 89, 38, 11 mm.
- Löytänyt muuan työmiehistä mäen täältä

Kaivauspaikasta

I.

eli ladon lattian alustasta löydettyjä
esineitä:
Kiviaseen varsipää, vihert. dioriittilius
ketta, hioskeltu, 91, 57, 24 mm.

Iskeskelty, suippopäinen kiviesine tummaa liusketta, 118, 41, 16 mm.

Isketty, lattea liuskekatkelma , 60, 36,
9 mm.

Kaita hioinkivi kvartsiittista liusketta
kahtena kappaleena, toisella lappeella
hieno uru, museossa liimattu, 241, 65,
20 mm.

Neljä hioinkiven palasta, yksi ison
kämmenen kokoinen, karkeata kvartsiittia,
muut pieniä ja epävarmoja.

1903.
4269.

7.

Neljä palanutta maasälpäsiruilla sekcbepäilemättä todistei-

Siuntio

tettua saveftpalasta

Annilan

ta saviastian valmistuksesta.

Ylitalo.
Siuntio

Kaiva.uspaikasta
eli aidanvierestä.

Siltaniitynmäki.

II,

Hioinkivi kahtena kappaleena, museossa
liimattu yhteen. Löydetty n. 1 m:n välimatkalta, toisella lappeella leveänlai
nen uurre, aine kiilleliusketta (gneissimäistä), mitat 153, 79, 21 mm.

2-3 kiviaseen sälöä, 1 punaisen hietakiven palanen, ja 3 kvartsinpalasta.

Kaivauspaikasta
eli

III,

ladosta E N E .

Hioinkiven katkelma kahtena kappaleena,
toiselta reunalta kuperaksi hiotunut,
kiilleliusketta (gneissimäistä) 138, 72,
42 mm.

Kaksi hioinkiven palasta sarvivälkeliusketta, toinen nelikulmainen, toinen sor
menpään tapainen.

Pari asekiven palasta, kaksi kvartsinpalasta (toisessa selvä iskukuhmu), kaksi mukulakiven palasta ja yksi pieni
kivenliuska.

1903.
4269.

13.

5 kiviaseen palasta, joista yksi nähtävästi skandinavilaismallisen kirveen

Sluntio
Si J

teräpalanen.
- 1\1:11a 13 merkityt esineet
löydetyt 4:nen saran alapäästä, aidasta lukien.

K a i v a u s p a i k a t IV ja V.

14.

Pieni hioinkiven palanen kiilleliusketta 2
toiselta puolen hiottu, ja pieni kvartsin sälö, löydetyt kaivauskohdalta IV
eli ladosta W.

K a i v a u s

15.

S ö d e r k u 1 1 a n torpan sa .

Pieni katkelma arv. liuskeisesta keihäänkärjestä, löyd. riihipellon pohjoisimman saran ala- eli länsipäästä.

4270.
Siuntio

Esineet, jotka museon amannenssit

J. Rinne

Uudenkylän

1 i o

ttivik. asuin

ja 25 p:ltä heinäk.

paikka.

A i -

J.

saivat tutkimusmatkaltaan 24

denkylän

1 9 0 3

kartanon

ikautiselt a
k a 1 t a

ja

U u Ki

asui

Siuntiosta (Ks. kertomusta

topografisessa arkistossa),

1. Oikokirves, skandinavilaismallinen (tasa-I
reunainen), hienoa diabaasimaista vuorilajia, 86, 54, 18 mm.
Löydetty "Papinniitystä ja ostettu paikalla 75 pn:stä.

1903.
4270.

2.

Muuan kaarevasti vaajamainen (mahdollises-

Siuntio

ti luontainen) kivi, kummaltakin lappeel-

Uusikylä.

ta lohkopintainen, reunoilta siliytynyt,
134, 69, 37. - Saatu löytäjältä torppari Fagerholmilta.

Kaksi isohkoa hioinkiven palasta vaalean
harmaata kvartsiittia (pienempi, a, on
kuuluva

n:o 41.58: 4:n yhteyteen - Tal-

teen korjatut aidanvierisistä kivikasoista Papinniityn-mäen päältä.

Vaaleanharmaa, hieno ja hauras kvartsiittipalanen (yhdestä kulmasta pala lohkaistu mutta kiinniliimattu), jota mahdollisesti 'on käytetty kiviesineiden hioimena.
- Löytöpaikka sama kuin edell.

Kiviaseen teelmä, ainoastaan isketty, 85,
43, 29, pieni isketty liuskesiru ja
koristamaton saviastianpalanen (myöhäinen
?), löydetyt kaivauskohdista Kotoniityn
yläosasta ja karjakujan laidoista (ks.
kertomusta).

4271.

Esineet, jotka amantlenssit J.
Rinne

ja

J. Ailio sai-

vat matkaltaan

Vihdistä

Lohjalta

26 - 28 p.

1 9 0 3

(ks.

sa arkistossa).

kertomuksia

ja

heinäk.

topografises-

1903.
4271.

Oikokirveen ( skandinavilaismallisen) te-

Vihti.

räpuoli, mustanvärinen, tiivistä vuorilajia, 74, 52, 31 mm.
Saatu Klas Heleniukselta Vanjärven kartanon maalla ole vasta Yli-Vuohenojan torpasta.
Löytöpaikka ei 1±åne kaukainen, vaikka onkin lähemmin
tuntematon.

Kourutaltta, teränkulmalta hieman, varsi
puolelta runsaasti lohennut, poikkileikk
ukseltaan lähes puoliympyräinen, harmaj
värinen, 126, 40, 25 mm.
Löydetty Vanjärven
kiina joen

maalta On-

W-rinteestä, kartanos-

ta N. W, saatu kartanon

tilan

hoitajalta.

Lohja.

3. Kiviaseen varsiosa, suippopäinen, toiselta sivulta hiomapintainen, muuten' rapautunut ja ikä'dnkuin olalle kapeneva
(varttamista varten) 95, 47 ja 27 mm.
Löydetty Paloniemen kartanon
Hermannin

torpan maalla lähel-

lä rantaa

olevasta, pellosta

kerätystä kivikasasta. - Saman
torpan maalta on löydetty ennen ainakin nzot 3238: 3 ja
6.- Kokeilut eivät tuoneet esille mitään varmoja kivikautisen asutuksen merkkejä.

1903.
4272.

Esineet, jotka fil. maisteri
toi

Alastaro

Ailio

Rajalan

lastaron

Kivik. asuinp.

kylästä

tutkimusmatkaltaan A .Mälläisten
Kivikau-

Rajalan

t i se 1 t a

J.

asuinpaikalta

(yksi esi-

ne on Vampulan puolelta) 17 ja 18 p.
elok. 1903. Vrt. kertomusta Topografises
sa arkistossa

Hioinkivi: pitkäkäs, punertavaa kvartsiit ,
tista hiletakiveä oleva laaka, toiselta
sivulta kaukalomaisesti hiotunut, ja yhdeltä (suoralta) reunalta nähtävästi myö
kulutettu, 38,5 22 ja 3,5 sm. mitoil
taan.

Löydetty Konkan Uivan kuuluva
Rajalan torpan "KörAnimisestä
pellosta ja talteen otettu kir
joittajan paikalla käydessä
pellon N. W- reunalta, raja-aidan vierestä.

Reikäkivi, pyöreä ja latteahko, jotenkin
sileäksi ja reunalta

osittain terävähkök

si hiottu; reikä näyttäU hakkaamalla
tehdyltä, ja sen kohdalla on kiven toi
sella puolen poikittainen kolo. 104, 97,
25 mm.
Löydetty Rajalan torpan seutuvilta, joko Kärjen tai Kokon
maalta ja saatu lahjana isäntä Kalle Kärjeltä.

1903.
4272.

Isohko, kaikinpuolin hiottu reikäkivi,

Alastaro

kahtia lohennut, ja arv. sen jälkeen

; Rajalan

kahdelta vastakkain olevalta kohdalta u-

Wvik. asuinp.

rulla varustettu molempain puoliskojen
yhteenliittämiseksi nuoralla tai muulla,
toiselta sivulta ristikoristeilla kaunistettu, reikä hakkaamalla tehty, vuorilaji vuolukiveä, 140, 132, 61
Löydetty Kärjen talon "Löytty"
nimisen niityn E-osasta, ja
talteen saatu Rajalan torpasta

VamPula..

Saviastianpalanen, pieni,. vaaleanruskea,
koristamaton.
Löydetty Vampulan puolelta, läheltä Körrinpellon N.W- reunaa,
kaivettaessa.

4273.

Esineet , jotka J. Ailio
on saanut osaksi ostamalla, osaksi kaivamalla
t e n

Alastaron

Mälläi s-

kylään kuuluvalla K u h k'o j a n

Kalamäel 1 ä

(19 p. elok. 1903).

Vrt. kertomusta Topografisessa arkistossa.
Alastaro.

1. Oikokirves, skandinavilaismallinen, ehyt,
sirotekoinen, tummanvihertävää, tiivistä
vuorilajia, 100, 47, 23 mm.
Löydetty Hanhijoen varrelta,
150-200 sylen päässä siitä,
Kalamäeåtä

S. W- suuntaan, jo-

ko jokivarsiniittyjen läheltä
tai mahdollisesti niiden alala, karhitessa Jaspan kruununpuustellin maata;

