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Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä,jotka otettiin

Pirttikylä

talteen tutk. kirja Miettisen koekaivauksessa

Raineåsen

Pirttikylän Raineåsenin asuinpaikalla kesäk.
1975. Ks. kert. top. ark.
diarl 11.3.1976

1.

8 kpl saviastianoalojal kellertävääsaavea,sisäitä mustaa ouaksi,koristamattomial joukoäsa
1 reunapala ? ,jossa pistekoristelua.

2.

4 kpl saviastianpaloja, tummaa,harmahtavaa savea,koristeena pieniä kuoppia, joissa samoinkuin seinämässä ulkopinnalla mustaa karstaa.
2 hiekkakiviydintä/materiaalipalaa,joissa lohkomisen jälkiä
2 hiekkakigi-iskosta
16 kpl kvartsi-iskoksia
— N:ot 1-5 ruudusta G 2 (vanhan kaivausalueen
reunaa)
kivilaj-iskos

4 kpl hiekkakivi-iskoksia
15 kpl kvartsi-iskoksia
N:ot

6-8 ruudusta H:2

4 kpl kvartsi-iskoksia
— ruudusta I 1
saviastian
reunaa(liimattu),harmaata,pinnal,
11,:aa ruskehtava.a savea(kirjavaa)
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koristeena kaksi vaakasuoraa riviää kuoppia

Pirttikylä

reunan alla.Pinta silottaoisen jäljiltä

Raineåsen

"naarmuinen".

1
10 kpl saviastianpaloja,

ilmeisesti samaa

astiaa kuin edellinen n:o,koristamattomia
6 kpl saviastianpaloja,kellertävää savea,
koristeena pieniä kuoppia,yksi pala läheltä
pohjaa(suora?).Pinnassa tasoituksen jäljiltä "naarmuja'.

10

13. .tsaviastianpalagikoristeena pineiä ¥luoppia,
harmahtava,sisältä tummaa savea,samaa astiaa kuin n:o 2
21 kpl saviastianpaloja,koristamattomia

kpl kivilaj-iskoksia
10 kpl hiekkakivi-iskoksia
kvartsiesine ? : 47 x 28 x 17 mm
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18. kvartstesinet rikkoutunut ? : 37 x' 25 x 9 mm
Pirttikylä
Raineåsen
.-"

kvartsiydin: 68 x 40 x 24 mm
kvartsiydin: 59 x 44 x 20 mm
38 kpl kvartsi-iskoksia
N:ot 10-2a. ruudusta I 2
piikaavin: 22 x 18 x 10 mm

/4
— löytynyt ruudun J 2 alueelta,vanhan ja myöhem1

min pengotun kaivausalueen reunamaasta
3 kpl kvartsi-iskoksia
koekuoppa. 1

4 kpl hiekkakivi-iskoksia
14 kpl kvartsi-iskoksia:
koekuoppa 2
koekuoppa 3

2 klo]. kvartsi-iskoksia
2 kpl hiekkakivi-iskoksia
4kpl kvartsi-iskoksia

koekuoppa 4

_29. saviastianpalaykoristamaton

1 Q7

30. kvartsi-iskos

19822

koekuoppa 6

Pirttikylä
Raineåsen

kvartsi-iskoskoksia 2' kpl
koekuoppa 8
kvartsi-iskos

koekuoppa 10

3 kpl saviastioiden reunapaloja,kolmesta eri

I s27.1-0

astiasta.Yhdessä reuna selvästi ulos paipuva
kaikissa koristeena reunan alla kuoppia.
Savi kellertävää,pinta "naarmuista"
11 4

5 kpl saviastianpaloja,koristamattomia
35. pieni hiekkakivihioin(katkelma?) 28x26 x10 mm

36. kvartsiesine: 37 x 20 x 7 mm

A

1

37. 4 kpl hiekkakivi-iskoksia
38. 2 kpl kivilaji-iskoksia
8 kpl kvartsi/kvartsiitti-iskoksia
N:ot 33-39 koekuopasta 12
2 kpl kvartsi-iskoksia
2 kpl kvartsi-iskoksia
hiekkakivi-iskos

koekuoppa 13
koekuoppa 14
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43. 19 kpl kvartsi-iskoksia
Pirttikylä

N:ot 42-43 koekuopasta 16

Raineåsen
44. kvartsi-iskos

koekuopasta 17

Hajalöytöjä hiekkakuopasta ja vanhan kaivausalueen reunoiltag ennen koekaivausta ja sen
aikana poimittu ;
45. 9 kpl saviastianpaloja,joista kahdessa matalia,
suurehkoja ja muodoltaan epäsäännöllisiä kuoppia,
,kellertävää savea,naarmuja sisä- ja ulkopinna sa

hiekkakivihioimen katkelma 46 x 30 x 14 mm
(

kvartsiesine 46 x 17 x 7 mm
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48. 3. hiekkakivi-ydintä/materiaalikappaletta;levymäisiä
49. 3 hiek~iviydintä,kiekonmuotoisia(yksi katkelmallinen)
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2 hiekkakiviydintä,"harjavia"
7 kpl hiekkakivi-iskoksia,tiivistä,punaista
hiekkakiveä
13 kpl hiekkakivi-iskoksia/levyjä
32 hiekkakivi-iskosta,pieniä
2 kivilaji-iskosta
5 kvartsiydintä

56 71 kpl kvattsi-iskoksia
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