1911.

5957.
Kiikala.

E.määräiseltä ajalta.
2. Pieni reikäkivi; 6,4 cm x 5,4 cm x 1,1 cm.

Reikäkiven löysi renki Ivar Mäkirinne
Kiikalan pitäjän Komisuon Jussilan tilan perunamaasta.

5958.

Vihtori Lammilan lähetys saapui museoon 27/XI 1911 ja lunastettiin Smk:lla 25:-

Hinnerjoki

Taltta, pieni, kapea; 36, 16,1, 11,2 mm.

Lammila.
Taltta, lattea, terä rikki; 46, 29,4,

8,8

MM.
Hilgttu_kiyegliuska, jonkin pikkuesineen
teelmä; 48, 13,7, 5 mm.
pieni, levymäinen, reunassa sahausuur
rosta seuraava taittamisjälki, hietakiveä;
76,6, 47,6, 11,1 mm.

3

kivensirpaletta, joissa on hijontapintaa.

Kiviaseenteelmä(?), pitkäkäs, isketty ja hijoskeltu kivenpalanen; 67,7, 34, 27,2 mm.

1911.

5958.
Hinnerjoki

7. Iskukivi, latteanpyöreä, , y1tymäri pikkuiskujen
kautta siliytynyt;

62, 61,5, 45 mm.

Lammila.
Iskukivi, nähtävästi kappale isohkosta hijotusta aseesta, sieltä täältä hakkaantUnut;
71,5, 56,6, 42,4 mm.

hietakiven mukula, missä on kaksi_
hijontakourua l mahdollisesti sitäpaitsi iskukivenä käytetty; 60,4, 41,1, 34,7 mm.

Teelmän osa , isoa asetta varten, isketty ja
hakattu; 130, 79,7, 50 mm.

Teelmän osa, lattea, toinen pää kapeneva, isketty ja toista kylkeä hakattu; 143,3, 87,6,
44 mm.

IskUkivi, pitkikäs, päåt pyöristyneet ja hak
kaantuneet; 103,5, 66,7, 51,1 mm.

Kivenpala, lattea, reunaa isketty;
2 iskentäsirpaletta.

4 hijointa, hietakiveä, pieniä, pitkäkkäitä,
edestakaisella hijonnalla särmikkäiksi kulutettuja,

'parissa syvähköjä kouruja;

6 hijoimen kappaletta, hietakiveä, nyrkinkokoisia ja pienempiä, latteahkoista kieputushijoi
mista lähteneitä.

N. 50 saviastianpalasta, kampakoristeisia,
savi sekotettu toisissa kivirouheella toisissa jollain kasviaineella;
kivenliuskare, pieni hijottu.

1911.

N°t 1 - 15 löydety Hinnerjoen kylän

5958.
Hinnerjoki.

Lammilan talon maalla sijaitsevalta

Lammila.

kivikautiselta asuinpaikalta. Jatk.

Allaolevat esineet kuuluvat Hinnerjoen
Lammilan löytöön, mutta löytöön liitetyn Ailion lipun mukaan oli näiden esineiden verifikaatti poissa, kunnes maist. Europaeus tu
si ne Hinnerjoen n:o 5958 löytöön kuuluvik
si (6/XII 1913. A.M.T.).

(N°t 1 - 15 aijemmin luetellut)

Oikokirves, harmaata kiveä, läpileikkaukseltaan nelikulmaisen soikea, toinen lape toist
hiukan kupevampi. Paksuniskainen; 120, 64, 36
mm.

Oikokirveen (?)varsiosa, tasakantainen, läpileikkaukseltaan soikea, toiseen kylkeen nähde
melkein terävänsoikea. 74, 44, 25 mm.
0

Oikokirveen (?) katkelma, läpileikkaukseltaan
nelikulmainen. Toinen lape toista jonkun
verran kupevampi. Päät ja suurin osa toista
kylkeä poislohkeilleet. 102, 50, 31 mm.

Katkelma kiviaseesta (?), ehkä kirveestä,
jonka läpileikkaus on

. Kupe-

vampi lape hiottu. 46, 54, 27 mm.

Reikäkivi, lattea, ääriviivoiltaan lähes
rombimainen. Pehmeätä keltaisehkoa kiveä.
Reikä tehty kummaltakin puolen hakaamalla.
176, 134, 28 mm.

1911.

5958.
Hinnerjoki.

Reikäkiven kappale, jota näyttää osaksi
kovasimena käytetyn. Harmaan violettia kiReikä, josta lähes puo-

veä. Läpil._
let on jälellä

on ollut suuri, toiselta

puolelta hakkaamalla tehty. 110, 69, 29 mm.

3 kappaletta jostain kivikiekosta, joka on
ollut limppumainen, reunoiltaan

pyöristetty

hiottu. Kivi on pinnaltaan vaaleata.

5959.

Pirkkalan kihlakunnan kruununvoudin kautta
saapui museoon 28/XI 1911.

Taltta, lattea, kanta isketty, 50.6, 43,
12.8 mm.
Löysi torppari Vihtori Mattila elokuussa v. 1911 ruista leikatessaan
Vesilahden Hinsalan kylän Typyn talon pellolta.

5960.
Kalvola.

Myöhemmän rautakauden hautalöytöjä
Pahnainmäen vieressä olevasta pellolta Niemer
kartanon maalla Kalvolan pitälässä, n.

6 km

Iittalan asemalta luoteeseen. Paikka on kartanosta noin 1,5 km länteen tai lounaaseen
sekä Taljalan joesta parisataa metr. pohjoiseen ja saman verran Taljalan kylään vievästä ajotiestä länteen.

