1913.
6504.
Kokemäki

Veneenmuotoinen vasarakirves pilkullista
keltaharmaata kiveä, keskeltä levein. Reijän sisäpuolella on matala hulpio, kanta
matalan kupera nuppi ja kaarevaa selkää
pitkin kulkee valinharja kärjestä kärkeen.
Teräpää on aikanaan särkynyt mutta on sit
te uudelleen hiottu niin että terä tulee
olemaan melkolailla sivussa keskiakselista.
Mitat 190, 76, 45 mm. - Esineen löysi
torpp. Werner Heinimaa Kokemäen Kakkulaist
kylän Sukaran talon maalta, talosta

S ole

valta Riihimäki-nimiseltä hiedanottopaikalta
n. 1 m syvästä koskemattomasta maasta, aj
essaan hiekkaa 20 p. marrask. 1913. Museolle toimitti esineen nimismies Reinh. Rosen
lind 1/XII 1913. Lunastusmaksu oli 30 mk
Verif. Ks.

A. E:n kertomusta 1: paikasta

valta. 1916.

6505.

Asemapäällikkö Arvid Bergmanin kokooMat - ,
muinaisesineet, lunastetut 1/XII 1913
Smk:ste

Verif.

Kivikaudelta.
Töysä.

1. Kaksoiskourutaltta

tumNaa kiveä, ylt'yleen•ä

hiottu, nelisivuinen, toiselle päälle kapeneva. Kourut eri lappeilla, terät tylpät.
96, 37, 18 z mm.
L. trp. Isak Loukaskorpi Töysän pit.
Töysän kylän Ranssilan talon pellosta.
(Bergmanin luett. 1.).

1913.
2. Reikäkivi vaaleata kiveä, melkoisen suuri,
reunoilta isketty. Reijän reunat pitkin

Töysä.

pituuttaan sileät, reikä keskeltä soukin.
186, 173, 80 mm. L. isäntä Kaaperi Kukkomäki Töysän pit. Tuurin kylän Kukkomäen
talon pellon ojaa kaivaessaan n. 2
kyyn. syvästä (B:n luet. n:o

Alavus.

3•

6)

Tasataltta • viheriän harmaata kiveä,

(W2

leik i

läpi-

. Kanta osittain

66, 39, 14 mm.

muodostelematon;

L. isäntä Juho jauhojärvi Alavuden pit.
Rantatöysän kylän Saaren talon • uutispellosta (B:n luett. 2).

Poikkikirves,likaisen viheriätä

kiveä, muu-

alta paitsi kannalta hiottu, läpileikkaukseltaan latteansoikea, kannalta paksuin.
Terä viistoon kulutettu. 136, 46, 23 mm.
L. kuin ed. n:o (B:n luett. n:o 3).

Kourutaltta ruskeanharmaata kiveä, pitkäkäs,
kannalle

suippeneva, Läpileikkaukseltaan
. Kouru .matala. Teräpää

murtunut. 163,

55,

kokonaan

31 mm.

L. isäntä. Matti Linnala Alavuden pit.
Sulkavan kylän Linnan talon perunapellosta perunanotossa (B:n luett. n:o 41).

6. Keihäänterän

kärkikatkelma, läpileikkauksel-

taan hyvin terävänsoikea. Toinen lape hiukan harjava. Katkelman mitat 48, 22,

5

mm.

L. tuomarinkirjuri Kaap. Pollari Alavuden pit. Alavuden kylän Isovakan talon Heikkilän trp. pellolta perunanotossa
(B:n 1. n:o

5).

1913.
6505.

Kaksoiskourutaltta, jossa kourUt ovat sa-

Pihlajavesi

malla lappeella, ja jossa niitä yhdistää
matala uru. Taltta on keskeltä. paksuin ja
. 89, 30, 21 mm.

sen profiili on
L. trp. Rekke

Rajala Pihlajaveden

Roiskin talon

sydänmaalta ison ki

ven vierestä. Käytetty taikakaluna
(B:n luett. n:o 7).

tai tasataltta sädekivi-

Pienoisoikokirves

Jalasjärvi.

liusketta, aivan ohut, ohutniskainen, nelisivuinen. 44, 25,

8

ITLP

L. trp.poika. Jaakko Siltala Jalasjärve
pit. Jokipiirin kylän Ylitalon Siltalan trp. pellosta ohraa leikatessaan
(:3:n luett. n:o

8).

Kourutaltta kellertäviä kiveä, kannalta
katkennut. Läpileikkaus on nelikulmPisensoikea, kouru syvä mutta lyhyt. 71, 30, 24 mm
L. vanha isäntä Juho Harri Jalasjärve
Jokipiirin kylän Harrin talon uudispellasta kyntäessään. (B:n luett. n:o 9).

Tasataltta tummaa liusketta, lattea, tasa_
kantainen, nelisivuinen. Toista lapetta on
myöhemmin hioiniena käytetty. 125, 62, 13 mm
,

L. kuin ed. numero (13:n luett. n:o 10).

Vasarakirveen katkelma, reijältä katkennut
ja toisesta päästä myös särkynyt. Läpileik]aus

. Matala saama kulkee

lattealla selkäpuolelta, sisälape on myös
harjava. Katkelman mitat 46, 60, 35 mm.
L. trp. isäntä Jaakko Koivisto Jalas-

1913.

6505.

järven pit. Hirvikylän Kaukolan talon Koiviston trp. luhtamaasta kyntäessään (B:n luett. n:o 11).

Virrat.

Tasataltta

tummaa kiveä, hiottu paitsi

kanta. Lattea, leveä; läpil.
Terä pyöristetty .

86, 52, 16 mm.

Saatu Virtain pit. Liedenpohjan kylän
Säynäjoen Talvitien trp. emännältä,
Karolina Talvitieltä, joka oli esinee
aikanaan perintönä saanut (B:n 1. n:o
12).

Poikkikirves viheriätä liusketta. Lappeet
matalan kupevat, hiotut. Niskalta pieni
liuska pois ja terltäkin sirpaleita lohkeillut. 145, 71, 31 mm.
L. trp. Heikki Kytö Virtain

pit. Lie-

denpohjan kylän Alatalon peltoa kyntä
essään (B:n luett. n:o 13).

Rovaniemi

Poikkikirves viheriätä kiveä, läpil. el2•
HiottU. Suippenee ja soukkenee aivan ohuella kannalle. 125, 51 ,j1 , 27 mm.
L.

Stöckel Rovaniemen pit.

Petäjäkosken rannalta Jaatilan kylästä
(B:n luett. n:o 14).
Tuuramainen kivi esine viheriätä liusketta,
pyöreäteräinen, kannalle vahvasti levenevä,
läpileikkaukseltaan lattean nelisivuinen.
144, 72, 21 mm.
L. Kustaa Halvan

Rovaniemen Ounasjoen

kylän Kuusniemen trp. panosta, n.
km kirkolta (3:n luett. n:o 15).

1913.

6o5.
Virrat.

Tasataltta pohjalaista mallia mustaa sädekiviliusketta, lattea, vain terältä hiottu. Yksi terän kulmaus rikki. 130, 50,
16 mm.
L. kuin ed. n:o (B:n luett. n:o 16).

Oikokirves viheriätä liusketta, pitkä, komea kannalle soukkeneva, lipil.
Toinen kylki yhdellä iskennällä lohkaistu,
toinen fasetterattu. Terä hieman kaareva.
228, 47, 29 mm.
L. Rovaniemen Ounasjoen kylän Joutsijärven uudistalon pellosta, n. 32 km
kirkolta (B:n luett. n:o 17).

18. Tasataltta harmaata liusketta pohjalaista
terältä hiottu. 56, 43 — 11

mallia,
mm.

L. Rovaniemen Kemihaaran kylästä Kemijoelta Tennilästä (B:n luett. n:o 18).

Rovaniemi

Tuura

viheriätä kiveä, pyöreäteräinen,

vain terältä hiottu. Varsipää iskeskelemällä muodostettu nelikulmaisen pyöreäksi.
242, 67, 61 mm.
L. Juho Heikinp. Haavikko Rovaniemen
Sinetän kylästä omasta pe1lostaan.
(B:n luett. n:o 19).

Poikkikirves

mustaa liusketta, nelisivui-

nen, lappeet tasaisiksi lohkistut. Yleis
vaikutus levymäinen . 202, 86, 22 mm.
L. Emil Niskala kyntäessään kes. 1913
n. 40 syitä Kemijoen rannasta Rovanie
men Viirin kylästä. Tennilän rannasta

1913.

6505.

(B:n luett. n:o 20).

Rovaniemi
Tuuran kärkipää viheriää liusketta. Terä pyö
ristetty. Läpileikkaus melkein kolmikulmainen. 157, 60, 48 mm.
L. Rovaniemen Kirkonkylää. vastapäätä Kemijoen toiselta puolelta. Kiviniemen
talosta. Saatu Jussi Erkki Kiviniemeltä. Löydetty peltoa kynnettäissä (B:n
luett. n:o 21).

Tasataltta

tummaa kiveä, läpil.

Kannalta paksuin. Hiottu. 80, 43, 21 mm.
L. Sippi Salminen pellostaan Rovaniemen
Kirkonkylästä (B:n luett. n:o 22).

Uudernmalta
Keuru.

23. Rautaisen sauvakeihään

kärki jossa on lat-

tea, nyt tyisäreunainen lehti ja puoliavoi
putki jossa yksi naulan reikä. kitat 192,
24, 2? mm.
L.Aapram Salonsaari Keuruun kylän Riihosen talon Ukonselän pohjoispäässä
sijaitsevan Salonsaaren trp. uutispeltoa kyntäessään n. 2 kyirn. syvästä.
Paikka on ollut ent. kiukaan sija.

Pihlajavesi

24. 'Tulusrauta
viereen piirrettyä
muotoa ja kokoa.
011ut perintötavaraa ja saatu Pihlajaveden
Kirkonkylän Karantalon Salmelan torpasta
torppari Aapo Salmelalta.

Siirretty kansatiet. osastoon
21/XI 22.

Keuruun pit.

