1907.

4916.

Hiomalevyn kappa124.

5-kulmainen, heikosti ku-

Harjavalta

pevaksi toiselta puolen hiottu - ehkä ison

Kuusisto

hiomalevyn keskikappale - jå toiseltakin nimeksi hiomalla silitetty, harmahtavaa hietakiveä, mitoiltaan n. 132, 117, 28 mm.
Saanti ks. n:o 1.

Hiomalevyn kappale, 5-kulmainen, paksunlainen,
toiselta puolen heikosti notkolle kulunut,
hietakiveä, n. 116, 98, 49 mm.
Saanti ks. n:o 1.

Hiomalevyn kappale, (tai ehkä itsenäinen pieni hioinkivi) yhdeltä laidalta teräväksi lohjennut, toiselta puolen heikosti notkolle
kulunut, punertavaa hietakiveä, mitoiltaan
n. 118, 115, 56 mm.
Saanti ks. n:o 1.

4919.
Harjavalta

Esineet, jotka A. M. Tallgren ja J. Ailio lunastivat 4 p. kesäk. 1907 Isonmäen torpasta 16:50 Smk:lla, ja jotka johtuvat
Saaman_ ja Isonmäen tunnetulta kivik. löytöpaikalta (ks. J. Ailion "Die steinzeitl. Wohnplatzfunde, kert.

33

ja vrt. saman kartan-

aihelmaa valta 1907 puheenaolevasta löytöseudusta).
1. Tasataltan teräpuolisko, alkuaan kappale isommasta aseesta toisen kyljen lohkeamapinnalta hiukan silitetty, vuorilajilta kiilleliusketta, mitoilta 58,5, 34 ja 19 mm.

1907.

4919.
Harjavalta

Löydetty Saamanmäen navetan takaa,
"takaripellosta".

2. Poikkikirves, aivan ehyt, siistitekoinen, lappeet ja kyljet tasaiset, reunat hiukan
särmätyt, niska rosoinen, olivinidiabasia,
mitoilta 84, 47 ja 22 mm.
Löydetty Isonmäen pellosta.

lohelma, kyljiltä iskeskelty, toi-

Kiviaseen

selta lappeelta kuperaksi hiottu, eruptiivista (dioriittimaista) vuorilajie,mitoilta

66, 41, 23,5 mm.
Löydetty Isonmäen asumuksesta pohjoiseen (koilliseen?, pellosta riihen takana?)

Poikkikirveen varsiosue, tasakylkinen, latteamainen, lähes tasapaksu, olivinidiabasial
mitoilta

82, 50, 25 mm.

Ilman lähempiä löytötietoja.

1907.

4919.

Kiviaseen (kirveen) keskilohelma, toisen lappeen lohkopinnalta silitetty (heikko poikit-

Harjavalta.

tainen uru samalla puolella, uraliittiporfyriittia

mitoilta 52, 49,5, 22 mm.

Ilman lähempiä löytötietoja.

Poikkikirveen teräpalanen, olivinidiabasia,
n. 36 mm levyinen
Ilman lähempiä löytötietoja.
71;

Pikkuhioimen katkelma, ollut alkuaan pitkä
käs ja lattea keskeltä ohuin; vuorilaji
hietakiveä.
Ilman lähempiä löytötietoja.

6.

42 Iskettyä kivenpalasta,

joista yksi yh-

deltä kohdalta hiottu (dioriittia), yksi
pyöreämäiseksi isketty, 46,5,x 41 mm laajuinen, ohut ja toiselta puolen hiottu liuska
(hietakiveä), yksi liuska kiilleliusketta,
yksi palanen kvartsia, muut ovat iskentäputeita, enimmäkseen felsiittiStä vuorilajia.
Ilman lähempiä löytötietoja..

9. .aviastianpälasia

n. 70 kpl., niiden joukossa

reunapalasia 6-7 eri astiasta savessa on
hyvin karkeata sekotusta

etupäässä maasäl-

pää; koristeaiheina on käytetty epämuotoisia
kuoppasia, leveätä "kampauleimaa ja leveitä viivoja (vedettyjä uruja). Ks. kuvia (alem

1907.

4919.

paa).
Ilman lähempiä löytötietoja.

Harjavalta

1

10. Hioinkiven kappaleita yhteensä

55 kpl.,

niistä lähes tusina vahvoista hioinkivilaaoista (yleensä isoja kappaleita), loput
ohuemmista hiomalevyistä (yksi viimemainituista on iso, n. 39 sm pituinen ja n. 20
sm levyinen, muut ovat pienempiä ja suureksi osaksi hyvin pieniä kappaleita). Ne
ovat kaikki hietakiveä ja joitakin kappaleita lukuunottamatta vain toiselta puolen
hiottuja; suurin osa osottaa kieppuvaa hiomaliikettä (vallankin vahvemmat), jotkut toi
set

(m.m. edellämainittu iso ja ohut laa-

ka) edestakaista liikettä; yksi kappale on
reunaltakin hiottu;

yksi ohut, n. 52 mm,

läpimittainen liuska on pyöreäksi isketty
(pinta luonnonsilittämä!)
Hioinkivet ovat ilmotuksen mukaan yleensä kyntäessä löydetty Isonmäen ja
Saamanmäen torppain alapuolelta, peltosarkain yläpäästä, hietamaasta mutta
ei alempaa (missä musta ja vetinen
maa alkaa).

