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Kivikautisia asuinnaikks-löytrijä,jotk?

Långbackan

kirja. Miettinen tai virkamatkaltaan
Pirtti Iästä• 19/5 ja 1976
ks. tark.kert.top.ark.
diar. 23.11.1977
aikaisemmat löydöt paikalta lueteltu
KM 14440:1-46 (M.Palcilleman kaivaus)
1. saviastian reunapalat saven sekoitteera
karkeaa kivimurskaa,harmahtavaa,huonosti poltettua savea,sisäpinnalla ja koristeena olevissa kuopissa hiukan mustaa karstaa. Koristeena vaakasuoria
viivoja ja kuopparivejä reunan alla vuo
rottain.§einämän paksuus 7 mm.
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. saviastian reunapala, harmaata,sisältä
lähes tummanharmaata savea,sekoitteena
kivimurskaa,koristelematon.Seinämän vahvuus 5 mm.
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3.

saviastianpala edellisiä paremmin poltatusta astiasta sekoitteena kivimurskaa,
koristeena pyöreä kuoppa
(
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pöltpttun savetkI spkoittp~ kivinumskea
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na,harm rhtayaa ja huonosti

koriste_aaa_vaakaauaria(?) viivoja
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saviastianpalojaimuruja koristamattomia,
pääasiassa pieniä sisä- tai ulkopinnasta
lohkeilleita paloja
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3 palaa poltettua savea,hienojakoista vailla havaittavaa sekoitetta,väriltään punerta¥
van ruskeaa.Palat eivät ilm. ole saviastiasta muotista ??).
kvartsiesine:26 x 24 x 7 mm
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kvartåiesine:26 x 14 x 10 mm
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kvartsiesine: 26 x 24 x 11 mm
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kvartsiesine: 24 x 19 x 4 mm
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kvartsiesine : 24 x 13 x 5 mm

Langbacken
I
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kvartsiesine : 32 x 29 x 10 mm
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kvartsiesine : 38 x 23 x 14

14.kvartsi-iskoksia

mm

/95 kpl

hiotun kiviesineen sirpale
diabaasi-iskos -kivilaji-iskokSta 14_1<-01
porfyyri-iskoksia 3 kpl
h

15 kpl

4 hiekkakivipalaa joista lohkottu materiaalia (ytimiä ?)
5 kpl kvartsiitti iskoksia
reunoiIta isketty(käytetty?) liukbepala
hiiltä ,keramiikan löytökohdan vierestfj,
tulisijan jäännöksestä ? •
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—Numerot 1-23 löydetty Langbackenin hiekkakuopan

PIRTTIKYLÄ

itäosasta, kuoppaan pistävän kielekkeen SW-S

Langbacken

kärjestä, osaksi poimittu paikalta alas valuneesta hiekasta, osaksi löytyneet reunaa tarkastettaessa ja kaivettaessa. ks. kert.
hiekknkivi—iskoksia 4 kpl
-löydetty kuopan itäpuolelta em. kielekkeelle
tulevilta tieltä trinteeltä joka on ainoa jäljel1-lolevA osa asudinpaikkaa.
kvartsi-iskoksia 2 kpl
1,11
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hiekkakivi-iskoksia 2 kpl
3

Numerot 25 ja 26 löydetty koekuopestaX intee3tä 1oknk.1977
kvartsi-iskos

78.
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hiekkakivi-iskoksia ? 2 kpl

Numerot 27-28 löytyneet samalle rinteelle tehdystä
koekuopastA..2.
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Kivikautisia asuinpaikkalöytöjätjotka Mirja

Sidbäck

Miettinen toi virkamatkalta Pirttikylästä.

Valsås-alue

ks.inv.kert.
diar.23.11.1977
1. iskukiven katkelma,hiekkakiveä:
77 x 56 x 25 mm

