1928

Maanmittausinsinööri J.M.Luukkosen lo-

8951.

kak. 8 p. 1928 lahjoittama:

Jaala.

Poikkikirves, näköjään itäkarjalaista tyyppi
molemmat kyljet kerrallaan lohkaistut, lappeet hiotut, eheä; 104,8; 49,7; 30,8 mm.
Löydetty heinäkuussa 1928 Jaalan
Kimolan kylän Anti Kosken tilan
pelloksi raivatulta niityltä, joka
sijaitsee "usta Ruhmaan ja Pyhäjärven välisellä alueella n. 150 m
Jaalan kirkolle johtavasta maantiestä.

Talollisenpoika Vilho Nurmen SY:lle

8952.
Askola,

lahjoittamat, maisteri A.Europaeuksen virka-

Honkaniemi,

matkaltaan 1928 museoon tuomat, syks.1927 ja

Riihipelto.

kev. 1928 peltotöissä Askolan pitäjän Huuvarin kylän Honkaniemen palstatilan maalta kivikautiselta asuinpaikalta löydetyt esineet.
Ks. A.Europaeuksen tutkimuskertomusta top.
ark. Aikaisempia löytöjä paikalta ovat 8727;
8737-38; 8828 ja 8829. Diar. 8.X.1928.

1.

(0iko)kirves,latteahko, nelisivuinen, kyljet
pyöristetyt, toisessa kyljessä, joka on viisto, näkyy sahauksen jälki; lappeet niukasti
hiotut, kanta särkynyt. 94,5, 57, 21,5 mm.

1928.

N:rot 1-17 löyd. kivikautiselta

8952.

asuinpaikka-alueelta Askolan Honka

Askola,
Honkaniemi,

niemen Riihipellosta; pii-iskoksia

Riihipelto.

ta (n:rot 7-14) on kuitenkin jokunen tarkemmin määräämätön talon
pihalta, asuinrakennuksen ja tien
väliltä.

Kappale

kivikirveen teräkulmasta,maasälpäpor

fyriitin näköistä. 31, 21,5, 11 mm.
.

L. kuin ed.

Kiilleliuskepaloja,joissa hionnan jälkiä, k • I
me kpl.; yksi ehkä teelmä, yhdessä näkyy sär
mässä pari syvennettyä lovea.
L. kuin edell.

Kiilleliuskekovasin, kapea, nelisärmäiseksi
hiotunut, keskestä hoikin; hiomapinnoista on
kaksi hieman kourua ja yksi hieman mykevä.
96, 20, 11,5 mm.
L. kuin ed.

Kolme käsihioimen palaa,hiekkakiveä.
L. kuin ed.

Kolme lattean hioimen palaa, yksi hiekkakiveä, yksi jotain liuskeista kiveä, jonka pin
nassa näkyy myös hiekkakivikerrosta, kolmas
sarvivälkekiveä.
L. kuin ed.
7

Nuolenkärjen kantakatkelma(?),venäläistä piih

1928.

8952.

tä, viistoon katkennut. 27, 20, 4 mm.

Askola,

L. ks. n: o 1 .

Honkaniemi.
Riihipelto.

8.

Sahan kärkikatkelma(?), vaaleanpunaistatäpli7.
kästä piitä. 31,5;, 27,5, 6,5 mm
L. ks. n:o 1.

Pieni piikaavin, joka puolelta retuoitu.

(valok.7339.)

21,5, 18, 5 mm.
L. ks. n:o 1.

Piikaavin, joka on muodostettu katkaisemalla (valok.7339.)
harjava piilastu. 32,5, 19,5, 7 mm.
L. ks. n:o 1.

Piisuan 1. kaapimen katkelma,harmaata piitä,
katkennut kahden puolen, kumpikin alkuperäinen pitkä sivu on kaavinterälle retusoitu.
20, 18,5, 5,5 mm.
L. ks. n:o 1.

Retuoituja

piiliuskareita, 7 kpl.

L. ks. m:o 1.

Karkeasti muodosteltuja piipaloja, kolme kpl
L. ks. n:o 1.

Pii-iskoksia 40 kpl.
L. ks. n:o 1.

Kivilaji-iskoksia, 29 kpl.
L. kuin n:o 1.

1928.

8952.
Askola.

Kvartsi-iskoksia, joukossa yksi ehkä kaavin
33 kpl.
L. kuin n:o 1.

Honkaniemi,
Riihipelto.

Saviastianpaloja, -450 kpl., enimmäkseen sa*
maa rappeutuvaa kuvioaiheista kampakeramiikkaa, kuin aikaisemmatkin löydöt. Hieman myös
jo Uskelan keramiikkaa. Savi tiivistä, harvoissa paloissa huokoista. "Huuhtoutuneen"
näköisiä pikkupaloja on paljon.
L. ks. n:o 1.

Saunapelto.

Kovasimen

puolikas,hienoa hietakiveä, neli-

sivuinen, päätä kohti soukkeneva. 62, 25,
17 mm.
Löydetty Askolan pitäjän Huuvarin
kylän Honkaniemen talon Saunapellosta, talosta n. 100 m lounaaseen
ja saunasta n. 50 m pohjoisluoteeseen, saunasta lukien 3. ja 4:n sa
ran ja navetasta lukien 4. ja 5:n
saran välisestä ojasta,ojan yläpä
tä, savimaasta.
Kvartsikaavin, melkein pyöreä ja ympäriinsä
retusoitu, segmenttimäinen. 28,5, 30,5, 11,5
MM.

Löyd. samasta Saunapellosta kuin
n:o 18, mutta lähempää saunaa, sii
tä länteen tai luoteeseen, saunan
edussaroilta.

Falaneita savipaakkuja_30 kpl.
Löyd. kuin n:o 19; tällaisia savi-

1928.

8952.

paakkualueita, jollainen tavattiin

Askola,

kaivauksissa 1927 Riihipellon ylä-

Honkaniemi,

laidasta, oli saunanedussaroilla

Saunapelto.

ainakin kolmessa kohden.

8953.
Lappträsk.

1-)alstatilallinen Viktor Sirenin, Lappträskin kirkonkylästä, Kansallismuseolle lah
joittama kiviase, maisteri A.Europaeuksen
virkamatkaltaan mukanaan tuoma. Diar. 8.X.
1928.

Alkellinen kivikirves,sarvivälkegneisiä, kar
keasti iskien muodostettu, toinen kylki terä
vähkö, toinen tylpempi. Terä hyvin lyhyt- ja
jyrkkälaskuinen; muuten melkein hiomaton.
187, 64,5, 28,5 mm.
Esineen löysi lahjoittaja Viktor
Siren itse 26/5 1928 Lappträskin
pitäjän kirkonkylässä olevan huvilansa pohjoisen portinpylvään reikää kaivaessaan, alavasta savimaas
ta. Huvila on L:n järven kaakkoispuolella, samoin myös valtamaantie
kaakkoispuolella, pappilan (Tallbacka prestbol),josta huvilan tont
ti on lohkeistu, ja Norrbyn Sjögårdin (majatalon) välimaalla,sekä
topogr. kartan mukaan jokseenkin

