1986

Rautakautisia kalmistolöytöjä, jotka

23275

löydettiin hum.kand. Jyri Saukkosen johtamien Lai-

LAITILA

tilan Kodjalan.Virilän Vainionmäen:kaivausten yh-

Kodjala

teydessä 15. ja 16.7.1986, kaivauspaikasta (KM

Virilän Vaini-

23274:1-315) 60-70 m kaakkoon, koekuopasta. Kts.

onmäki ,

kaiv.kert. top. arkistossa. Diar. 10.9.1986.

kalmisto B

I.

Saviastian reunaula, paino 6,5 g.

•

Koristamaton. Reunan päällys lähinnä tasainen.
Seinämän paksuus 6,5 mm. Väriltään lähes musta.
Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia.
Kts. kuvaa.
1/ 1

Saviastian Isylkipala, paino 18,5 g.
Koristettu nuorapainantein. Seinämän paksuus
5-6 mm. Saviaines.tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään ruskea. Kts. kuVaa.
,
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Saviastian kilkipaloj1 7 kpl., paino
II g. Koristamattomia. Vain yhdessä palassa molemmat pinnat jäljellä ja tässä seinämän paksuus 5,5-6 mm. Sa viaines tiivistä, sekoitteena
pieniä kivenmurusia. Väreiltään ruskeita.

Palanutta luuta 5 kpl, paino 1,5 g.

Löytöpaikka sijaitsee Virilän Vainionmäen kaivaus15566-74/Arkisto 1/7745

.

1986

23275

paikalta 60-70 m kaakkoon. Palat löytyivät koe—

LAITILA

kuopasta, joka kaivettiin mäen laella olevan met—

Kodjala

sikön keskelle. Metsikön koko on n. 25 x 20 m.

Virilän Vai—

Metsikkö on tiheän kasvillisuuden peitossa, siinä

nionmäki,

kasvaa mm. villintyneitä marjapensaita, pihlajia

kalmisto B

ja mäntyjä. Yarsinkin metsikön reunoille, mutta ei
juuri sen keskivaiheille, on heitelty kiviä ympä—
röivistä pelloista. Maaperä koekuopassa oli hyvin
kivistä; tämän sekä löytöjen perusteella paikalla
vaikuttaa olevan polttokenttäkalmisto. Sen sijaan
maan väri kuopassa ei ollut poikkeuksellisen tum—
maa. Pk. 1131 I0 Kalanti, x= 6749 06, y= 1537 23,
z= n. 22 (= löytöpaikan peruskoordinaatit)

LAITILA

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä,
jot—
,
ka hum.kand. Jyri Saukkonen on poiminut Laitilan

Kotjala

Kotjalan Nästinristin asuinpaikalta 8.7.1986.

Nästinristi

Aiemmat löydöt: Kts. Anne Vikkulan kaiv.kert. 1981

23276

(s. I ja 2) top. arkistossa. Diar. 10.9.1986.
1.

Saviastian kilkipala, paino 4,5 g.
Koristeena pieniä kuopanteita, joiden, halkaisi—

1

ja 2-3 mm ja osa kuoppaa, jonka halkaisija ol—
lut n. 7-8 mm. Toinen pinta murtunut pois. Sp—
viaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia.
Väriltään vaaleanruskea. Kts. kuvaa.

..

Saviastian kylkipaloja 4 kpl, paino
9 g. Koristeina kuoppia, joiden koko on 4-5 mm,

.

