1912.

6125.
Uskela

25. Pronssinen rannerenkas

n. 8 mm

levyisestä
, ja

pronssinauhasta, jonka läpil. on

jonka ulkopinta on poikkiviivoilla juovikkaaksi koristettu. Rengas on aukiväntynyt.
Päitten väli on 152 mm. Löytöalueen n:o 13.

Rautanaulan kappale ilman kantaa. Pit. 33 mm.
Kohdalta 14.

Pronssinen sormus tasaleveätä

8

mm levyis-

tä nauhaa. Renkaan läpileikkaus 25 ja 28
mri. Seulottaissa.

Joukko rautafragmentteja, 3

saviastiankappa-

letta ja hiilen palasia, noukitut seulottavasta maasta.

Joukko poltettuja luita, löydetyt roukkion
pohjalta karttaan merkitylth alueelta.

I,Ziaa- ja luupesänäyte löytökartan kohdalta

L3.

6126.

Esineet

jotka J. Ailio kesämatkallaan

1912 osaksi ostamalla, osaksi kaivamalla
sai talteen Kiukaisista, Nakkilasta ja Eurajoelta (ks. top. arkistoa Nakkilan kapselia).
Eurajoki

1. Tasataltta • .
tasareunainen diabaasia

lattea, leveä,
plagioklaasi

porfyyria), 66, 45, 16 mm, toiselta teränkulmalta lohennut.

1912.

6126.

Saatu Kiukaisten Uotinmäellä, mutta
löydetty rautatietä tehtäessä Eurajoelt
Kuivalahden kylän ehkä Vuojoen kartanon maalta.

Kiukainen

Oikökirves

,

säännöllinen, n.s. skandinavismuo-

toinen, olivinidiabaasia, 102, 50, 30 mm.
Saatu Ilmari Rajamaalta, löydetty Köylypolven kylän, Lännistön talon Anturmäen torpan lähellä olevasta pel3osta.

Kiukainen,
Uotinnäki.

heikäaseen teelmän katkelma, nähtävästi korvakkeisen reikäaseen myöhempi muunnos, reikää kummaltakin puolen alotettu hakata,
karkeata kiillegneissiä, pistehakkuulla valmi
tettu, mitoilta 137, 74, 40 mm.
ho:ot 3-12 ostettu Frans Juholalta,
löydetyt Juholan torpan maalta, kellarin tienoilta.
Tasataltta (1. poikldkirves), lattea, leveä,
tasareunainen, viheriäiskiveä, mitat

79,

46,

20 mm.
Löytö = n:o

Kirveen

3.

varsikatkelma, tasareunainen, olivi-

nidiabaasia, 60, 46, 27 mm.
Löytö = n:o

3.

Kiviaseen katkelma,niukasti hiottu, reunat
viistoon tasotetut, diabaasia, 69, 47, 24
Löytö = n:o

3.

Tasataltta, lattea, leveä, tasareunainen, te-

1912.

6126.
Kiukainen
Uotinmäki

rältä lohjennut, olivinidiabaasia, 74, 44,
18 mm.
Löytö = n:o

3.

8. Isketty oliviinidiabaasilohelma, yhdeltä puolen hiottu.
Löytö = n:o

3.

Hioinlevyn palanen, pieni ja ohut, 4_kulmai
nen, hietakiveä.
Löytö = n:o

3.

3. palasta hiotusta kiviaseesta ja pieni
piiesine, iskelty tai kulunut reunoilla,
lieneekö kivikautinen.
Löytö = n:o 3.

Noin 60 saviastianpalasta, ehkä 4 eri
astiasta, savenlaatu hienollaista mutta
löyhää, väri vaaleanruskeata (toinen vivahdus kuin kampakeramiikassa), astian

muoto

joku' vatimainen, tasapohjainen, tai

kupeva-

mahainen, koristeina kapeita uruja

tai kam

pa-aiheita, siksakj'arjestyksessä (niinkuin
paasiari,,kukeramiikassa) mutta myös pistemäisiä y. m. erikoisia painanteita (ei kuoppia
Koko keramiikka tekee nronssikautisen vaiku
tuksen. Lisksi yksi hiotun kiviaseen sirpale ja yksi hioinkiven palanen.
Löytö = n:o

3.

(valok.5628).

1912.

6126.
Kiukainen
Uotinmäki.
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Pronssikautisen lauhinkiven päällyskivi,
suorakaiteisen muotoinen, päältä kupeva ja
lohjennut, alta jotenkin tasainen, karkeapintaiseksi hakattu, hietakiveä, 250, 138,
67 mm.
Löytö =n:o

3.

Kiviaseen uutismuodostelma, ollut alkuaan
nähtävästi valmis kiviase sittemmin iskemällä suippopiseksi muodostelta, oliviinidiabaasia, 122, 54, 28 mm.
N3:ot 13-20 ostetut Ilmari $orrolta ja
kerätyt Likolankarista.

Poikkikirveen teräpää, terältä ja kannalta
lohjennut, lattea, olivinidiabaasia, 70, 52,
23 mm.
Löyd. = n:o13.
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1912.

6126.
Kiukainen

Tasataltta, lattea, tasareunainen, terältä
lohjennut, oliviinidiabaasia, 71, 40, 22 mm.
Löyd. = n:o 13.

Uotinmäki

Tasataltta, pieni, epämuotoinen, tasareunainen, diabaasia, 46, 30, 10 Tf.n. Löytö = n:o 13

Pienoistaltta, lattea, teränlaskupuolälta
särmäinen, terä , kahdesti laskettu, diabaasia (porfyriittistä), 29, 19, 8 mm.
Löyd..= n:o 13.

16. Pienoistaltta, lattea, tasareunainen, oliviinidiabaasia, 34, 21, 12.
Löyd. = n:o 13.

Tasataltta, lattea, tasareunainen, kannalle
levenevä, oliviinidiabaasia, 41, 25, 8,
Löyd. = n:o 13.

3 kiviaseen

sirpaletta hiotuista kiviaseis

ta.
Löyd. = n:o 13.

Kiviaseen

kirveen, kantaosa, lattea,

tasareunainen, iskentäkivenä käytetty, kummastakin päästä kulunut,

70, 52, 28.

N°:ot 21-24 Selim Rajamaalta ostetut,
Mikolankarista löydetyt.
Kapea tasataltta0) terältä särkynyt, epäsäännöllinen muodoltaan, 54, 26, 13 mm.
Löyd. = n:o 21.

1912.

6126.

Pienoistaltta, lattea, tasareunainen, kan-

Kiukainen

nalta katkennut, tiivistä diabaasivuorilaji

Uotinmäki.

(?), 27, 18, 6 m
____,
r,•
Löyd. = n:o 21.

Pienoistaltta, aseen lastusta muodosteltu,
epäsäännöllinen muodoltaan, ehkä sädekiviliusketta, 27, 19, 5 mm.
Löydöstä ks. n:o 21.

Poikkikirveen teräpuoli, lohkeillut, poikkileikl:aus suorakaiteen muotoinen, diabaasi
maista vuorilajia, 61, 46, 24 mm.
W:ot 25-29 ostetut Hanra

h' Ikola lta,

löydetyt iikolankår.ista.
Pienoistaltta, leveä ja lattea, viheriäiskiveä, 34, 27, 6 mm.
Löytö ks. n:o 25.

Kiviesineen katkelma, kapea ja lattea,
reunoilta pyörsitetty, toisessa päässä reunoilla urut nyörin sitomista varten, liuskaista dioriittia, 50, 27, 13 mm. - ehkä
siimanpaino.
Löytö ks. n:o 25.
2 sirpaletta hiotuista kiviaseista, oliviinidiabaasia.
Löytö ks. n:o 25.

Lähes 50 saviastianpalasta niissä reunapaloja ainakin 6 eri astiasta, leveillä
uruilla, ympyräaiheilla ja syvänteillä koristettuja (yhdessä lienee kankaan jäljen-

1912.

6126.

nöstä), savenlaatu karkeaa ja löyhää, ei

Kiukainen

kuitenkaan paljon eroavaa pronssikautisiksi

Uotinmäki

arveltujen astiain (n:o 11) savesta, ainakin osaksi tasapohjaisia astioita.
Löytö ks. n:o 25.

30• Tasataltta l lattea, tasareunainen, suulta

vähän tasaiseksi hiottu, 50, 29, 11 mm;
lattean poikkikirveen teräsirpale,
oliviinidiabaasia.
Saatu Maijalan lapsilta ja löydetty
Uotilankarista.

31 •Pyöreävartinen, pitkäkäs kivi, 2 taholta
hiukan hiottu, ehkä iskentään käytetty,
oliviinidiabaasia, 121, 62, 54 mm.
Ostettu Iivari Sorrolta, löydetty
Uotilan hiedasta (numresta).

Tasatalta, lattea, tasareunainen, diabaasia,
53, 25,

7

mm; .tasataltan kantaosa, kouru-

taltan teräsirkuma

ja

12 sirpaletta, enim-

mät hiotuista kiviesineistä ja diabaasia.
Saadut Ilmari Rajamaalta ja löydetyt
Mikolan- ja Uotilankarista.

Noin 150 saviastianpalasta, niiden joukossa reunapalasia runsaasti 10 eri astiasta, osa koristettuja uruilla, ympyröillä,
kuopilla, yksi palanen puikon ympäri pun
tulla nyörillä, tasasta pohjaa osottavia,
nähtävästi paasiarkkukeramiikkaa.
Saanti ja löytö = ed. n:o.

1912.

6126.

2 isoa saviastianpalasta, koristetut suureu-

Kiukainen

nalla olevilla viivoilla

Uotinmäki

puolella

ja seinän reuna-

olevilla 2 kuopparivillä.
Kaunistolta ja löydetty

Ostettu Iivari
Uotinmäestä.

Hakkila.

Poikkikirves

terä ltä. hiukan lohennut, te-

ränlaskupuolelta tasainen, selältä ja reunoilta hiukan kupeva, viheriäiskiveä, 94,
47, 29 mm.
Löydetty Kyllijoen kulmalta Oskar Ran
tasen metsänpuolisesta pellosta ( lähel
tä Kiukaisten Uotinmäen rajaa).

2

saviastianmlasta,

ulkokuori poislohjen-

nut, joko kivi- tai

pronssikautisia.

Löydetty Tattaran

kl. Vähän Teinin

tl. maalla. olevan

Kuusiston torpan

pellosta,

ison hietakuopan Mieltä (Po-

rin museossa

on astianpalasia hieta-

kuopan laidalta,

missä Aitio kaivoi

kesällä 1912, tavaten ainoastaan joitakin palaneita' luunsiruja ja kvart_
sinpalasia ja hyvin heikkoa kulttuurikerrosta).
Rautainen veitsen terä,

pieni, molem ista

päistä katkennut,

68, 17, 4 mm;
muutamia hiilenmurusia;

kvartsin palasta

Y):ot 37-42 löydetyt Vähän Teinin talon Kuusiston torpan (Tattaran kylän)
maalta, torpasta lähes 100 m S olevain nähtävästi pronssikautisten, hä-

1912.

6126.

vitettyjen raunioiden pohjalta+ raunioita

3 , ja I:sen, eteläisirriLän raunion itä-

nakkila

on

Kuusisto

osasta on löydetty n:o

37 (Ks. Ailion kai-

vauskertomusta) ynnä joku harva luunsiru
ja kvartsinpala. (Ei otettu talteen).

8. Suuri joukko palaneita ihmisluita.
Löydetyt II:sesta, keskimmäisestä rauniosta, kivikehyksen piiristä, lähes kau
taaltaan levinneinä.

Pieni luuläjä palaneita, m. m. ohuita kallon
luita.
Löydetty niinikään II rauniosta, Pohjapiirroksen merkityltä kohdalta a.

u saviastianpalasta, useammat karkeata savea, ja niistä yhdessä kuoppakoristeita
(muistuttavat kivikautisia astianpalasia),
mutta 2 reunapalasta ovat hienompaa savea
ja ohutseinäisistä astioista (verrattavat
astianpalasiin n:o 11) ja voinevat johtua
pronssikaudelta.
Löydetyt II rauniosta, myöskin kohdalta a.
3 kvartsinpalasta.
Löydetyt rauniosta II.

Rautainen, silmukkapinen katkennut esine,
nähtävä sti neula tai
(parta)veitsen varsi,
muistuttava Hallstatt-aikaisia, Keski-Europasta löydettyjä esineitä, 54 mm pituinen.

1912.

6126.
Nakkila

Löydetty raunion II kivikehyksen sisäst, mullan seasta , ei aivan pohjal

Kuusisto.
43. Hioinkiven kappale vaaleata hietakiveä, kahtia lohennut, kahdelta taholta hiottu (toi
selta taholta nähtävästi kieppuvan hiomaliikeen kautta), epäilemättä kivikautinen,
n. 203, 157, 83 mm. mitoiltaan.
Löydetty III:nesta, pohjoisimmasta
rauniosta, on nähtävästi sekundaarinen
löytö, muiden kivien keralla raunioon joutunut (rauniosta löytyi myös
palanut luunsiru ja kvartsin pala.

