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1.
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saviastian reunapala,suoraseinäisestä astia
ta,reuna seinämää kapeampi,koristeena kaksi
vaakasuoraa vierekkäistä riviä soikeita painanteita,pinta naarmuinen sekä sisältä että
ulkoa.Saven sekoitteena kvartsirodhetta.

2.

kaksi saviastian reunapalaa,melko suorareu
naisesta ja -seinäisestä astiasta,koristam ttomia,pinnat naarmuiset.Savi samantyyppist
kuin n:o 1 palassa; saattavat kuulua samaa
astiaan kuin n:o 1
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3.

saviastian reunapala,reunaltaan ulos kaart
vasta astiasta,jossa reunan päällä kevyttä
leimakoristelua.Pala muuten koristamaton,
sisä- ja ulkopinta naarmutettu.Saven sekoit
teena kvartsirouhetta,twvin poltettu.
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kaksi pientä saviastianpalaa,koristeena matalia kuoppia/leimoja, sisäpinta puuttuu

19 pientä keramiikkapalaa,toinen pinta puuttuu,jäljelläoleva naarmuinen

saviastianmuruja,molemmat pinnat puuttuvat

N:ot 1-6 löydettiin asuinpaikalle tehdyissä
ensimmäisissä koepistoissa 2.5.6.1975 (ks.
kaiv.kert.liitekarttoja)

neljä. saviastian reunapalaa, suoraseinäisestä,
naarmupintaisesta astiasta,koristeena ilm.
viistoja ohuita leimoja(ks. palaa n:o 8,samaa
astiaa),savi¥hiekan ja kvartsirouheen sekais
ta, harmahtavaa

8. saviastianpala,samaa astiaa kuin n:o 7,koristeena viistossa ? olevia,kolmihampaisella lei
la tehtyjä iki painanteita.

19823
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18 saviastianpalaa, samaa astiaa kuin n:ot
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7 ja 8 ,naarmupintaisia,osasta puuttuu åtsä-
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kolme saviastian reunapalaa,kaksi pi, empää_
suorareunaisesta,karkeaa savea olevasta
astiasta,koristamattomia,naarmupintaisia;
kolmas,suurin,reunalta paksumpi seinämä.i,
suoraveunainen,saven sekoitteena hyvin karkeaa kvartsirouhetta,koristamaton

1

kaksi saviastianpalaa,koristamattomia,naarmu
pintaisia,saven sekoitteena hiukan karkeaa
kvartsirouhetta,hyvin poltettu,punertava savi.
Palat astian sålnämästä.

117
pieniä saviastian muruja

1

palanut luusiru
N:ot 7-13 ruudusta

14.

g

C 4 ,kerros 1

kaksi saviastianpalaa,koristeena matalia,
lähinnä pyöreitä,"kissantassun jälkeäumuistuttavia painanteita
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15.
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kaksi saviastianpalaa,koristeena pieniä matal
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16.

saviastianpalojal pieniä,koristamattomia,naarmupintaisia,ulko-,sisä tai molemmat pinnat puuttuvat
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hiiltä

N:ot 14-17 ruudusta C 4,kerros 2
kaksi pientä,koristamatonta saviastianpalaa
ruutu C 5 ,kerros 1
7 saviastianpalaa,koristamattomia,naarupintaisia,saven sekoitteena hiukan karkeea kvartsirouhetta, samaa astiaa kuin n:o 11
pieniä saviastianpalota,koristnmattomia,

g

n:ot 18-20 ruudusta D 4 ,kerros 2
.

kaksi saviastianpalaa,koristeena 4-osaisen leiman patnanteita,"kissantassun jälkiä*?
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viisi saviastianpalaa,koristamattomia,naartauointaisia,ulko- ja sisäpinta tallella

23.

pienid,koristamattomia saviastianpaloja,

hiiltä
No:t 21-24 ruudusta D 4 ,kerros 1
viisi pientä,koristamatonta saviastianpalaa
ruutu D 5 ,pintaturpeen alaosasta
26.

koristnmaton saviastianpala
1.1., V 0--

19823
pieniä palaneita luusiruja

Petalax
Viitala
Brännskog

i/1

no:t 26-27 ruudusta D 5 ,kerros 1

viisi pientä ,koristamatonta saviastianpalaa
ruutu B 4,pintaturpeen alaosasta

pieniä,koristamattomia saviastianpaloja
ruutu B 4 ,kerros 1
hiiltä
ruutu B 4 ,kerros 2

9 pientä,koristamatonta saviastianpalaa

palanut luunsiru
N:ot 31-32 ruudusta B 5,kerros 1

33•

9 pientä koristamatonta saviastianpalaa
P6±±ittu hajalöytöinä hiekkakusatta elok.1975
hiilinäyte,ruutu B 4 ,vl 140
hiilinäyte, ruutu B 5 ,vl 147
hiilinäyte ruutu D 5/1

