1907.

4917.

Löydöt,, jotka A.M. Tallgren ja J. Ailio
ovat talteensaaneet Kiukaisten Uotimäkeen
tekemällään matkalla. 3

ja 4 p. kesäkuuta

1907. - Ks. J. Ailion "Die steinz. Wohnplatz
funde in Finland".

Kiukainen
Panelia

1. Tasataltta (eli poikkikirves), latteamainen,
reunat ja lappeet tasaisenlaisiksi hiotut,
terä särmäinen jyrkästi laskettu, .vuorilaji
nähtävästi diabaasia, hienoa; mitat 89, 48,
19,5 mm.
Saatu Työmies Juho
Törnroosilta Uotimäeltä
(asuva Granin torpassa),
mutta löydetty Panelian kylän Tarkin. talon maalta, talon kyl
jestä,- tarhan pohjasta
maasta (löytäjä mainit
tu Törnroos; lunastus
2:-mk. - Saman talon
puutarhasta mainitsi
Törnroos ennen löydetyn tuuman kokoisen
kivivaajan, jonka pitäisi olla Helsingin
museossa (ei ole katal.
mukaan). - Tarkin paikka
on korkeampia kylässä,
ehkä ilm. mukaan

3 syl

tä korkeammalla Tynin
taloa joen varrella.

1907.

4917.

2. Poikkikirves , iso, paksuniskainen, lappeilta

Kiukainen

ja reunoilta hiukan kupevaksi hiottu, vuorila

Uotimäki

ji hienoa olivinidiabasia, mitat 132,

55,

31 mm.

Löydetty Kiukaisten Uotimäestä, siltä
Mikolan pelloltä.t. joka on Nakkilan rajaa vastaan, vältätystä peltomullasta.
Lunastettu Mikolan torpasta.

3. Kiviaseen ehkä kirveen varsikatkelma; poikkileikkaukselta ollut alkuaan puoliympyräiner
vuorilaji olivinidiabasia, mitat n. 64, 38,5,
36

5

mm.
Löydetty, samoinkuin n:ot 4-19 ja 2125, ilmoituksen mukaan Kiukaisten Uotimäen

Mikolankarista ja.lunastetut,

niinkuin n:o 2 ja n:ot 4-25, Mikolan
torpasta, yhteensä kaikki 16:- Smk:sta.

Kiviaseen

kirveen tai kourutaltan varsios

poikkileikkaukselta pyöreänsoikeameinen, emäk
sistä

rapautunutta pinnalta vihertävää vuo-

rilajia, mitoilla n. 31, 53, 29 mm.
Löytö ja saanti ks. n:o 3.

Kiviaseen, ehkä kirveen varsikawale,
leikkaus on ollut lähes puoliympyräinen

1907.

4917.
Kiukainen,

vuorilaji olivinidiabasia, mitat 33, 51, 35
MM.

Löytö ja saanti ks. N:o 3.

Uotimäki.

Kliaseen katkelma, kahdelta puolen hiottu,
vuorilaji olivinidiabasia (oikeammin plagioklasiporfyria), mitat 44, 41, 29,5 mm.
Löytö ja saanti ks. n:o 3.

Kiviaseen katkelma, varsipuoli suippopäinen
ja terävähköksi hiottu, vuorilaji hienoa
diabasia, mitat 60, 42, 21 mm.
Löytö ja saanti ks. n:o 3.

Poikkikirveen teräpää, terältä murtunut, reunoilla ja lappeilta ollut hieman kupeva,
hienoa diabasia, mitoilta 52,5, 50,'5, 24,5
mm.
Löytö ja saanti ks. N:o

3

Poikkikirveen teräpalanen, olinivinidiabasia.
Löytö ja saanti ks. ri:o 3.

Tasataltta, latteamainen, varrelta katkennut,
reunapuolilta osaksi karkeapintainen, terä
hionnanalainen

olivinidiabasia, mitat

42., 11,5 mm.
Löytö ja saanti ks. n:o 3.

57,

1907.

4917.

11. Tasataltta, pieni ja lattea, tasareunainen,

Kiukainen

terä kaksilaskuinen, vuorilaji diabasia, mi-

Uotimäki.

tat 39, 22,5 ja 6,5 mm.
Löytö ja saanti ks. n:o 3.

Tasataltta, pieni, teränlaskupuolelta kupeva
ja särmäinen, toiselta puolen tasainen,
niska pyöristetty, vuorilaji diabasia, mitat 36,5, 23,5, 8 mm.
Löytö ja saanti ks. n:o 3.
Taltan

varsipuoli, reunoilta tasaisenlai-

nen, kummaltakin lappeelta hiukan kupeva,
olivinidiabasia, mitat

37, 33, 16,5 mm.

Löytö ja saanti ks. n:o 3.
71,0

Ik•

Kiviesineen

tekele, varsiosa (ehkä tasatal-

tasta), toiselta laappeelta hiukan hiottu,
olivinidiabasia, mitat 40, 29, 10 mm.
Löytö ja saanti ks. n:o 3.
Pienoistaltan

tapainen esine, ehkä aseen

liuskareesta tehty, toinen lape kupera,
toinen hiukan tasoitettu, olivinidiabasia,
mitat 36,17,57 '5 mm.

1907.

4917.

Löytö ja saanti ks. n:o

3.

Kiukainen
Uotimäki.

Kiviesineen, arv. taltan varsipää, toiselta
,puolen särmäinen, toiselta tasainen, olivinidiabasia, mitat 32, 31, 18
Löytö ja saanti ks. n:o

710,,k),.i‹.

3.

Kourutaltan teräkulmapalanen, olivinidiabasia
selkäpuoli ollut tasainen.
Löytö ja saanti ks. n:o

3.

Tasataltan teräkulmapalanen, ollut latteanlainen, tasareunainen, terä on ollut uutis
teroituksen alainen, alkuaan hiukan kouru,
tiivistä diabasia, mitat 38, 32, 14 mm.
Löytö ja saanti ks. n:o

Kivensiripaleita

3.

8 kpl, diabasia lähes kaik

jotkut ovat valmiista kiviesineistä (yksi
esim. poikkikirveestä), toiset tekeleistä tai
aseaineista.
Ks. löydön ja saannin suhteen n:o

3.

Hioinkivilevyn kappale, notkomaisesti mutta

1907.

4917.
Kiukainen
Uotimäki.

vain heikosti kulunut, hietakiveä, mitat
n. 240, 191, 44 mm.
iY1

Löydetty Uotimäen Mikolan torpan tarhansillan kohdalta tolppaa kaivettaessa";, saanti ks. n:o

3.

Hioinkivilevyjen kappaleita, lukumäärältään
21 (yksi niistä on liimattu 2 kappaleesta),
johtuen ainakin puolestatoistakymmenestä eri
hioinkivestä, joista enimmät ovat olleet
isollaisia levyjä, muutamat vain noin puolen kämMenen kokoisia; harvat ovat molemmin puolin hiottuja ja hiontaliike näyttää
useissa tapauksissa olleen ympyräliike;
vuorilaji kaikissa hietakiveä.
Löytö ja saanti ks. n:o

3.

Hioinkivilevylgn kappaleita, luvultaan 11,
pieniä (korkeintaan 30-40 sE') ja ohuita
(korkeintaan n. 1 sm), ehkä-ä. 7-8 eri hioinkivestä, kaikki hietakiveä.
Löytö ja saanti ks. n:o

3.

2 pientä hioinkiveä, toinen vain yhdeltä
reunalta hiottu, toinen näyttää olevan
enimmiltä kuudelta sivultaan hiottu, molemmat ehkä käsissä käännettäviä hioimia; vuorilaji hietakiveä.
Löytö ja saanti ks. n:o

3.

1907.

4917.

o L3

.

Kiukainen
Uotimäki.

33 saviastianpalasta, niissä reunapalasia 6
eri a'stiasta, muita palasia lisäksi ainakin parista astiasta, yksi pohjapalanen on
tasapohjaisesta astiasta sekä pari omituista paksua poltettua savenpalasta; muodoltaa
on saviastiain suupuoli suoralaitainen, pohja
on ainoan palasen mukaan hiukan ulkoneva;
koristeina on kuoppia, uruja ja viivoja,
viimemainittuja ristikkäinkin järjestettyinä.
Löytö ja saanti ks. n:o

3.

Luupalanen, 53 mm pituinen, jonkun nisäkkään
luu, ei palanut ja lieneekö kivikautinenkaan?
Löytö ja saanti ks. n:o

Tasataltta leveä

3.

a lattea, selkäpuolelta

1907.

4917.

hiukan kupera, muilta puolin tasainen,

Kiukainen

toisesta teränkulmasta iso palanen poisloh_

Uotimäki.

jennut, vuorilaji olivinidiabasia, mitat
67, 44 ja 20 mm.
Saatu Vihtori Uotilalta 1 mk:sta, löydetty Uotilan .2211on rinteestä, torpan alapuolelta.

Kiviaseen, nähtävästi kirveen varsipuoli,
toiselta puolen jotenkin tasainen, toiselta
kupera mutta särmäinen, vuorilajilta /olivinidiabasia, mitoilta

73, 54, 35 mm.

Saatu samoinkuin n:ot 28,29 ja4-4-51
,
Maijalan torpan lapsilta, Vihtori-aja
Maijalalta yhteensä

5 Smk:stai

tämä n:o 27 ja 28 ynnä 29:s ilmoitetaan löytyneen Uotilankarista.

Hioinkivi, pieni kolmikulmainen ja melkein
ehyt, nähtävästi kädessä liikutettava, yhdeltä lappeelta hyvin sileäksi kulunut,
toiseltakin lappeelta ja yhdeltä reunalta
hiukan siliytynyt, vaaleanruskeata hietakiveä,
mitat n. 91, 62 ja

33 m/m.

Löytö ja saanti ks. n:o 27.

. 1907.

4917.
Kiukainen
Uotimäki

Piinpalanen, isketty, kirsikanpunertava väriltään.
Löytö ja saanti ks. -n:o 2 .

Kiviaseen (taltan?)varsikappale, reunoilta
tasanen, lappåilta kupevä, toiseen päähän
i.k. terälle laskeuva (lienee kuitenkin var
sipää), vuorilaji olivinidiabasia, mitat 59,
40, 21 mm.
Saatu samoinkuin n:ot -31 ja 32 Ivar
Rajamaalta 1:25 pn:stä ja löydetty
kuten nämät ilmoituksen mukaan Uotilankarista.
3°'

9.2;03/.

if

Kiviaseen, näht. kirveen varsikatkelma, läheltä teränlaskua, reunoilta tasanen, lappeilta kupeva, vuorilaji olivinidiabasia
leveys 52 ja vahvuus

n. 22 mm.

Saanti ja löytö ks. n:o 30.

Kaksi hioinkivilevyjen kappaletta, toinen
osottava selvästi kieppuvaa hiontalikettä,
toinen taas yhdeltä reunaltakin (paitsi
yhdeltä. lappeelta) hiottu, molemLat hietakiveä, toinen punertavaa, toinen harmaata
väriltään.

1907.

4917.

Saanti ja löytö ks. n:o 30.

Kiukainen
Uotimäki

33. 19 hioinkivilevyjen palasta, kaikki hietakiveä, yksi iso ja paksu palanen, n. 167,
204 ja 81 mm. mitoiltaan, muut vaihtelevat
n. 150 x 100 - 50 x 30 mm2 välillä ja ollen vahvuudeltaan n. 30 - 10 mm. Ensinmainittu isoin kappale , samoin kuin useimmat
muutkin osottavat kieppuvaa hiontaliikettä,
kolme palasta on yhdeltä reunaltakin hiony
taan käytetty. Kappaleet näyttävät muuten
johtuvan ehkä kaikki eri hioinkivistä.
Saatu samoinkuin n:ot 34 - 36 Lemeli
Uotilalta. 3:- mk:11a ja ilmoituksen
mukaan kaikki nämät löydetty Uotilan
maalta (karista?)•

34.1,Vierinkiven (eli rantakiven) puolikas, toiselta sivulta tasaseksi kulutettu; samallaisen pienen kivosen palanen, ehkä sekin
kulunut hionnas:,
,a; 2) nionikulmainen, puolen
nyrkinkokoinen hioinkivi yhdeltä puolen.
kouruksi , yhdeltä hiukan tasaseksi hiottu; kaikki hietakiveä, kaksi ensinmainittua
punertavaa kovaa, kolmas harmaata ja haurasta.
Saanti ja löytö ks. n:o 33•

35. Kivenlaikka

kiilleliusketta,

ehkä,

iske-

1;07.

4917.
Kiukainen
Uotimäki

mällä isommasta, moreenissa sijainneesta
kivestä lohkastu.
Saanti ja löytö ks. n:0

33.

. 5 saviastianpalasta, niissä 2 erilaista reunapalasta, tavallista karkeaaineista savea;
toisessa r.eunapalasessa yksi kuoppa- ja kak
si viivakoristetta.

Saanti ja löytö ks. n:o

33.

Kaksi hioinkivilevyjen kappaletta, toinen
rombimainen, 268, 151, 42 mm, mitoiltaan, toinen kolmiomainen 122, 106 ja 23 mm mitoiltaan
molemmat punertavaa hietakiveä ja kieppuvaa
hiomaliikettä osottavia.
Ostettu n:ossa 38 mainittujen esineider.
kanssa Vihtori Pihlakselta 2:50 Smk:ste
ja ilmoituksen mukaan löydetyt kaikki
Uotilankarista.

17 saviastianpalasta,

niissä reunapalasia

3 eri astiasta; savi on tavallisen kaltaista kuin Uotimäellä yleensä, koristeina
kuoppia ja vaakasuoria viivoja ynnä erään
suupaltteessa syntyviä pilkkuja, vetämällä
tehtyjä.
Saanti ja löytö ks. n:o

37.

1907.

4917.
Kiukainen
Uotimäki
er
stas--/I

6

saviastiarlalasta,

1 isketty diabasi-

sirpale ja 1 isketty kvartsinpalanen.
Kaivetut kokeiksi esille Uotilankarin
kohdalta,

tien vieressä olevan hieta-

kuop._qp. Nrlidalta, muutaman neliömetri
laajuiselta alalta, missä kulttuuriker
ros oli heikko, paikoin kuopanteinen,
ja löytöjä niukasti.
Kaksi isojen hioinkivilevLien kappaletta
punertavaa hietakiveä

toinen 228, 162 ja

73 mm mitoiltaan, toinen 229, 183 ja 30,5
mm; molemmat näyttävät kieppuvan hiomaliik
keen kuluttamilta.
Saatu noiden 41-43 keralla Ida Juholalta ja löydetty ilmoituksen mukaan niinkuin nämätkin "Mikolankarista
ja nummesta".

Pieni lattea hioinkiven kappale , vain
kahdelta reunalta kulutettu, hietakiveä,

52, 53 ja 19 mm mitoiltaan.
Saanti ja löytö ks. n:o 40.

Hioinkiven kappale, varmaankin käsissä
liikutettava kovasimentapainen, yhdeltä lappeelta, molemmilta kyljiltä ja päästä kulutettu, hietakiveä, mitoiltaan 62, 58 ja

1907.

4917.

37,5 mm.
Såanti ja löytö ks. n:o 40.

Kiukainen
Uotimäki

Pienen hioinkiven puolikas, kovasimen tapainen, poikkileikkaukselta jotenkin suorakaide
mitoilta 45, 33 ja 24,5 mm, hietakiveä, molemmilta lappeilta ja ,reunoilta sekä päästä
hiottu, toisella reunalla kaksi hienoa urua i.k. jonkun nirkon hionnasta syntyneitä
(nämät urut, joita esiintyy muissakin kivikauden hioinkivissä

esim. Satak. mus. 1264

ja 4050- viimemainittu Kiukaisten Uotimäestä - osottavat yhtäläisyyttä n.s. soikeiden
tuluskivien urujen kanssa, ja viittaavat
siten mainittujen tuluskivien olleen johonkin hiontaan käytettyjä).
Löytö ja saanti ks. N:o 40.

Kiviaseen, arv. kirveen varsipuoli, poikkilei
kaukselta soikeamainen, toiselta reunalta 'hi
kan tasotettu
va

niskalle kapeneva ja ohe,ne

olivinidiabasia , mitoiltaan 72, 50,

,

26 mm
Saatu samoinkuin n:ot 27-29 ja 45-51
Llaijalan torpan lapsilta

5 mk:sta ;

ilmotuksen mukaan löydetty samoinkuin
n:ot 45-51 Likolan

ja Uotilankarista.

1907.

4917.
Kiukainen
Uotimäki

74917:45.1/1.

4917:44.1/1.

Tasataltta, pieni ja lattea, reunoilta tasanen, terältä y.m. hiukan murtunut, mitoil
ta

59, 37, 14 mm, vuorilajilta liuskemaista.
Saanti ja löytö ks. n. 44.

Tasataltta, pieni ja epämuotoinen, terotuk-

sån alainen (teränsuu tasaiseksi hiottu),
olivinidiabasia, mitoilta 44,5, 23, 8 mm.
Saanti ja löytö ks. n:o 44.
n:0

y7.

47. Kourutaltan teräpalanen, valtavan isosta kir
vesmäisestä

poikkileikl- aukselta nelikul-

maisesta työaseesta, kouru hyvin laakea, teränsuu hiukan tasotettu, olivinidiabasia.
Saanti ja löytö ks. n:o 44.

1907.

4917.
Kiukainen

48. Tasataltan teränkulmapalanen,

näht» diabasia

Saanti ja löytö ks. n:o 44.

Uotlmäki

/

ti

Hioinkiven palanen, vaaleanruskeata pehmeätä hietakiveä, selvästi pienestä kivestä
johtuva.
Saanti ja löytö ks. n:o 44.

Iskelty,j

sirpaleita

3 kpl., niistä yksi

piitä yksi plagioklaasiporfyria l yksi näht
diabasia (kaksi viimeistä ovat hiotuista
esineistä.
Saanti ja löytö ks. n:o 44.
Saviastianpalasia 4 kpl., kaikki ilman koristeita.
Saanti ja löytö ks. n:o 44.

Kirveen varsipuoli, poikkileikkaukselta
pitkänpyöreä, nähtävästi sarvivälke-(tai 'Sädekivi-)liusketta, mitoiltaan 86, 52, 39 tim.
N°t 52-70 ovat ostetut Iivar Rajamaal
ta 10

ja ilmoituksen mukåll,

kerätyt Mikolan ja Uotilan maista.

Kirveen varsiosue, kuuluva nähtävästi

1907.

4917.

paksuniskaiseen, leveään, lappeilta kupevaan

Kiukainen

työaseeseen markeerattuine, hiukan. kupevine

Uotimäki

reunoineen eli kylkineen, (niskalta karkeapintainen,, i.k. nakutettu), vuorilajilta olivinidiabasia, mitoilta 67, 60,5, 32,5 mm.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

4. Kirveen (?) varsipää, 1gDpeilta kupeva, reunoilta tasaisenlainen, nähtävästi paksuniskaiseen tyyppiin luettava, vuorilajilta oli
vinidiabasia, mitoilta 60, 53, 28,5 mm.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

Kiviaseen varsipää, poikkileikkaus soikeamai
nen, vuorilaji olivinidiabasia, mitat 62, (
43 ja 29 mm.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

56. Kiviaseen varsikappale, ehkä niskapuolelta,
ja siinä tapauksessa ohutniskaista kirvestyyppimuotoa osottava, toinen lape tasaise
lainen, toinen kupeva, vuorilaji olivinidiabasia, mitat 46, 54, 23,5 mm.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

1907.

4917.

57. Poikkikirveen

teräkappale, ollut vahva ja

Kiukainen

tasareunainen, vuorilajilta olivinidiabasia,

Uotimäki

mitoilta 50, 48,5, 34 mm.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

Oikokirveen teräpuolikas, toiselta lappeelt
lohjennut, terältä murtunut, tasareunainen,

86

vuorilajilta olivinidiabasia, mitoilta

mm

pituinen, 50 mm levyinen.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

Poikkikirveen (tai tasataltan) teräkappale,
murtunut, vuorilajilta nähtävästi hienoa ,rdiabasia, mitoilta 41, 45, 20 mm.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

Tasataltta, terältä lujasti murtunut, latteahko, tasareunainen4 niskalta hiomaton,
vuorilaji syvälle rapaunutta ja harmaata
mutta on nähtävästi diabasia, mitat

68,

41,5, 17,5 mm.
Saanti ja 'löytö, ks. n:o 52.

Tasataltta, ohut ja tasareunainen, niskalta
hiomaton, ter*änlasku taitteinen, vuorilaji
olivinidiabasia, mitat 56, 31,5,11 mm.

1907.

Saanti ja löytö ks. n:o 52.

4917.
Kiukainen
Uotimäki.

62. Nähtävästi ison kourutaltan

teränkulmakappa-

hiomalla silitetty, teräl-

le, lohkeamalta

lä tasataltaksi uudestaanmuodosteltu, vuorilaji olivinidiabasia.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

63.

Tasataltta, pieni ja lattea, ohut, tasareunainen, gneissimäistä liusketta,
ta 36, 24 ja

9

mitoil-

mm.

Saanti ja löytö ks. n:o 52.

7 hioinkivilevyjen kappaletta, pieniä, 2050 sm- laajuisia, kaksi vähän paksumpaa
(enintäin 30 mm), muut ohuita (n. 10 mm),
kolme niistä kahden puolen hiottuja (yksi
toiselta puolen syvälle kuopanteelle kulunut), nähtävästi noin

5 eri hioinkiveen

kuuluvia, kaikki hietakiveä.
Saanti

ja löytö ks. n:o 52.

Hioinkivi, pieni ja kokonainen, kovasimen
tapainen, kahdelta lappeelta ja yhdeltä

1907.

4917.

reunalta hiottu (toisella lappeella on

Kiukainen

muuan kolo olemassa), hietakiveä, mitoil-

Uotimäki

taan 72, 45, 29 mm.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

66. Hioinkiven kappale, kovasimen tapaisesta
esineestä, yhdeltä reunalta ja kahdelta
lappeelta tasaisenlaiseksi hiottu; hietakive
mitoiltaan 65, 43 ja 37 mm.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

. Hioinkiven kappale, johtuva pienestä, kovasimen tapaisesta esineestä, joka yhdeltä
puolen on tasaiseksi ja reunalta kaarevaksi
hioutunut, vuorilajilta hietakiveä, mitoilta
71, 43, 22,5 mm.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

?z: eb.

1907.

4917.

68. Pieni hioinkiven palanen hietakiveä, yh-

Kiukainen

deltä puolen tasaseksi hiottu, mitoiltaan

Uotimäki

54, 32 ja 14 mm.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

. 6 vuorila„linsiLpaletta, enimmät ehkä kiviesineiden iskennästä johtuvia, kaksi isoin
ta liuskevuorilajia, muut nähtävästi diabasia;

3 niistä pinnalta hiottuja.

Saanti ja löytö ks. n:o 52.

Noin 20 saviastianbalasta (ja lisäksi pikkumuruja), niissä reunapalasia ehkä

3 eri as

tiasta, yleensä samanlaatuisia kuin Uotimäen entiset saviastianjäännökset, jotkut
koristettuja viivaaiheilla.
Saanti ja löytö ks. n:o 52.

Kiviaseen, ehkä poikkikirveen varsikappale,
ollut poikkileikkaukseltaan suorakaiteen
muotoinen, hienorakeista olivinidiabasia.
ttpoe.mt.
1/7
1.

°t 71-76 ostetut Heikkilän torpasta
2:50 pn:stä ja löydetyt enimmäkseen
mainitun torpan alapuolelta pellosta
ynnä lisäksi mäestä ylt'ymäri torppaa.

72. 3 kivenkap2aletta

niistä 1 pitkäkäs

sirpale ja 1 monikulmainen kivenpala, mo-

1907.

4917.

lemmat sarvivälkegneissiä, sekä 1 suippo-

Kiukainen

päinen kivi dioriittivuorilajia.

Uotimäki

Saanti ja löytö ks. n:o

10 hioinkivilevyjen

71.

kappaletta, isoin 150 x

127 mm. laajuinen, pienin 4-, x 28 mm, paksuin
32, ohuin 10 mm, kaikki hietakiveä, ainakin
joku kehämäistä hiontaliikettä osottava ehkä
7-8 eri hioinkiveen kuuluvia).
Saanti ja löytö ks. n:o 71.

7 hioinkivilevyn kappaletta vaalean punertavaa hietakiveä, kaikki samaan hioinkiveen
kuuluvia, hiomapinnalta tasaisia, sileitä
jopa hiukan kiiltäviä.
Saanti ja löytö ks. n:o

71.

Hioinkivilevyn kappale, vaalean punertavaa
hietakiveä, pieneen hiomalevyyn kuuluva, yhdeltä puolen hiottu.
Saanti ja löytö ks. n:o 71.

6. Arv. hioinkiven kappale, kuuluva pitkäkkäiseen, neli- eli viisisärmäiseen kovasimen
tapaiseen hioimeen, vuorilajilta kiilleliusketta, mitoilla 59,

37 ja 27 m.

Saanti ja löytö ks. n:3

71.

1907.

4917.

77.

Poikkikirveen tapainen kiviesine, iso, lat-

Kiukainen

tea ja musta, kummaltakin lappeelta nyky-

Uotimäki

ään selvästi kovasimeksi käytetty, mutta
terän muodon ja teränsuun ynnä reunojen
jopa jonkun muunkin kohdan hionnasta päättäen vanhana (s.o. kivikautisena)pidettävä,:
niskapäält katkennut (lienee ennen siitäkin terälle laskennut), vuorilajilta sarvivälkeliusketta, mitoilta 183,

67

ja 20 mm.

SaatU Nestori Kuusiselta

3

mk:lla ja

löytänyt sama henkilö Uotirnäen suosta,
Myllytalon palstasta,
p'yörtänettä kuokkiessaan.

Nakkila,
Uotimäki.

. Hioinkivilevyn kappale punertavaa

vaalean-

ruskeapilkullista hietakiveä, yhdeltä lappeelta tasaiseksi kieputtamalla hiottu, yhdeltä reunalta myös hiottu, mitoiltaan
130,5, 112 ja 41 mm.
Saatu Sorron torpasta 75 pn:stä (siinä_
myös ollut saviastianpalanen ja pari murua Uotilan santakuopasta) ja löytänyt
Isak Sorto läheltä. Kiviojaa äestäessän
Kiviojan peltoa, Kiviojan torpan rakennuksista kymmenkunta syitä alaspäin, tasaselta maalta.

