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15 sentim. Kivi on sitä vielä pidempi
ja leveämpi nim. lähes 283 mm pitkä ja
200 mm leveä. Kiven paksuus keskeltä

63 mm.
15. Hiomakiven kappale punertavaa santakiveä.
Ohut laaka; hiomapinta kummallakin leveällä sivulla.
Pit. lähes

38 sentim. lev.

25,6 sentin., paks. 28 mm.
N:o 13-15 ovat löydetyt Torttilan kylän metsästä ojaa kaivettaissa.- "on nähtävänä h=3utakummunlaisia paikkoja
- - - ja useassa vielä kiviliite sisässä - -".

4645.
Virolahti

X. A. Lindströmin lähetys . Kirje
19/12 1905. Lunastettu 20/12 1905 25:Smk:sta.
Kiviaika.
1. Tasataltta harmaanvihreätä kiveä, etupuolelta harjakas, selkäpuolelta ii kevä. Pit.
103 1/2, lev. 52 ja paks. 27 1/2 mm. Löytöpaikka: Antin torpan autio pelto ("Autijon pelto") Antint« lon maalla Heikkilän
kylässä. Löytäjä: t

ppari Antti Tanelin-

poika Heikkilä.

2. Ison terälle kapenevan kirveen teräkatkelma, läpileikkaus soikea, ruskeanharmaata
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kiveä. Pit.

Virolahti

76, lev. 72
ja paks. 42
mm. Löydetty
%I

niinkuin edell

3. Iso poikkikirves
harmaanvihreätä kiveä. Pit. 180, lev. 61
ja paks. 42 mm. Löytänyt talonpoika "Ta
neli Kivelä Tanikka" ojittaissa Kivelän
talon Jokirantapellosta Kotolan kylässä.

Tasataltta
ruskeanmustaa
kiveä, ven.-karjalaismallinen.
Pit. 89, lev.
32 1/2 ja paks.
21 mm. Löytöseikat
seuraavassa n:ssa.

Hiomakivi, ruskeanmustan

F.

karvainen. Myöhäisiltä
näyttäviä, toinen tasainen, toinen notkolla. Molemmat leveät sivut ovat hiomapintoja.
Pit. 198, lev. 84 ja paks.

35 mm. 3del-

lisen ja tämän esineen on löytänyt ta
lonpoika Emil Byckling Aholan talon pel
losta Kotolan kylässä.

Kivikautisesta asuinpaikasta Juho
Heikkilän talon maalla Heikkilän kyläss

Poikkile ikkaus jotenkin
suunn ika sma 1nen , niska pak-

SU.
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Pitkältäpellolta, josta ennenkin on löytöjä tehty (N:o 4564, 4559, 4539 1-47),
on löydetty seuraavatkin esineet (6-9):

Tasataltan näköinen esine harmaata kiveä
kivikautisuus epäiltävä. Pit. 72, lev.
39 ja paks. 18 mm. Terältä ruostunut.

Limsiöinen nuolenkärki kahdessa kappalees

sa, hiukan ruodolle kavennettu. Pit. 67
lev. 17 ja paks. 4 mm.

Joukko limsiö-.ja muita kivilastuja nim.
50 piitä, muutamia kvartsia, joku vuorilajia huom. joukossa muuan nuolenterän
tekele piistä.

Joukko (noin 90-kpltta) saviastianpalasia,
niistä 4 erilaista reunapalasta ynnä
joitakin muita palasia lisäksi vielä
eril. astioista. Tavallisin koristeaihe.
kampa-aihe, minkä lisäksi viiva-aihe y.m.
esiytyy.

