1934.

9856.

Euran kirkonkylän Vaheennummen kivi-

Eura.

kauden asuinpaikan kaivauksessa kesäkuussa
1934 talteen saadut löydöt. - S.Pälsin kertomus topografisessa arkistossa.

.

Rioimenkappale, punertavaa hietakiveä, ohut,
toinen puoli kulutettu.
Kaksi k3Laxial.n..slzpaletta.
Neljä palanutta luunpalasta.
VaheennumMella Aallon ja Suomisen
rajasampaan kohdalla olevan santa
kuopan reunasta 17/VI 1934:löyt.
S.Pälsi.

Kivenliaska, isketty ja sahaamalla ja taittamalla katkaistu. 49, 19, 7 niin.
Kaivauksen reunasta ruudun
1:1 kohdalta.

Luonnonkivi,

reunaa isketty.

Ruudulta 1:3, kulttuurimaan pintaosasta 15-20 cm syvyyteen.

Kivensirpale, isketty.
11:12 km:n pinta, 15-20 cm:iin.

Isketty kvartsinpala, näyttää kaapimen puoliskolta.
Luontainen valkoinen kvartsimukula, lähes ka
nanmunan kokoinen.
Seitsemän kivensirpaletta.
11:2, km:n pinta, 15-20 em:iin.

1934.

9856.
Eura.
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9 s(,,«7_

Kaksi kivensirpaletta.
11:3, km:n p., 15-20 cm:iin.

Kaavin, kvartsinen, paksuhko, pyöreäpäinen,
huononlaista kiveä ja tekoa.
Kvartsiliuska, ohut, toinen reuna loivaksi,
veitsimäiseksi retusoita, toinen jyrkemmäks
kaapimentapaiseksi.
I1I:1, kaavin raudan keskeltä,veit
si länsireunalta, n. 20 cm syv.

Kiveniskelmä,
III:1, km:n pinta, 15-20 cm:iin.

Kvartsiesine, paksu, toinen pää kavennettu
ruotomaiseksi, toinen pää
leveä, viisto ja sen
päässä kaksi rinnakkais
ta retusoitua lovea.
111:2, n. 20 cm syväs
tä.

Kaksitoista kiveniskennäistä.
Kvartsinsirpale.
111:2, km:n pinta, 15-20 cm:iin.

Kahdeksan iskettyä kivenkappaletta.
111:3, km:n pintaosa, 15-20 cm:iin

Neljä kivensirpaletta;
kolme kvartsinsirpaletta.

1934.

(856.

Kaivallksesta kauttaaltaan, kuittaa

Eura.

rimaan pintaosasta. 15-20 cm: syvään.

Seitsemän kiveniskennäistä, yksi säännöinnen kolmidärmäinen lasta.
Kvartsinsirpale.
1:3, kulttuurimaasta,
keskisyvästä ja pohjalta,
20-40 cm syvästä.

14. Kaksi kiveniskennäist .
3 ks-4,/3

11:2, 20-40 cm syvästi.

Iskettyjä kivenliuskoja, 10 kpl., enimffäksee
lastumaisia.
11:3, 20-40 cm sy västä.

Isketty kivenliuska.
III:1, 20-40 cm syvästä.

Seitsemän kiveniskennäistä.
111:2, 20-40 cm syvästä.

Hioimenkappale, hietakivinen, laakamainen,
paks. 11 mffl.
111:2, 20-40 cm syvästä.

Hioimen kapoale,hietakivinen, toinen lape
ja yksi reuna hiotut. 63, 52, 12 mm.
Ruudun 111:2 keskeltä, 47 cm s
västä.

1934.

9856.

Kaksikyrrnentä kiveniskennäistä, niistä, viisi

Eura.

paksuhkoa, muut ohuita.
Hioimen kappale, hietakivinen.
Kolme kvartsinsirpaletta.
111:3, 20-40 cm syvästä.

Kvartsiesine, lattea, teräväreunainen, kupera
selkäinen. 61, 49, 19 mm.
111:3, 20-40 cm syvästä.

Kuusi iskettyä kivenliaskaa.
Kauttaaltaan kaivauksesta, 20-40cm
syvästä.

Kaksi saviastianpalasta, huokoista vaaleaksi poltettua savea.
Ruuduilta II:3, ja 111:3, 20-40 cm
syvästä.

Luunpalasia, 30 kpl.,pieniä, palaneita; jotka
paksuista luista; muuan hoikka, nivelpäinen
(linnun sääriluu?).
Kaivauksen luoteisesta kulmasta,
kulttuurimaan pohjapuolelta.

1934.

9856.

25.

Kourutaltta, tiivistä diabaasia, kourulape

Eura.

tasainen, selkäpuoli pyöristetty, poikkileikkaus lähes nelisivuinen, teränsuu rikki. 100,
35, 23 mm.
Ruutujen 1:1 ja 1:2 raja:
ta, 23 cm syvästä.

Hioimenkapi)ale, hietakivisestä, toiselta puolen kulutetusta laakahioimesta. 209, 101,
14 mm.
111:3, 35 cm syvästä.

Kivensirpaleita, 11 kpl.
Neljä kvartsinsirpaletta.
Suutari Virtasen 19/V1 -34 keräämiä Vaheennummen laelta, kaivauksen luoteispuolelta, kivikautisen
asumaalueen korkeimmalta kohdalta
12.73 m y. Eurajoen pinnan, Vaheen sillan kohdalta 19/V1-34 pun
nittuna.

