Pirkkalan Pirkkalan Nikkilän maalta löydetyn luulusikan
löytöpaikan tarkastus syksyllä 1987/ A-L. Hirviluoto
Peruskartta 2123 05, x= 6816 15, y= 476 55, z=
Kunta: Pirkkala, kylä: Pirkkalan kl, tila: Nikkilä, RN:o 1:46,
maanomist.: Mirja Prihti, os. 33980 Pirkkala, puh. 931 699016
Löytäjä: Esko Prihti, os. sama kuin edellä.
Löytöpaikan sijainti ja maasto: Löytöpaikka sijaitsee Pyhäjärveen
kuuluvan Kotolahden pohjoisrannasta pohjoiseen vajaa 100 metriä,
Vesilahteen vievän maantien länsipuolella,vanhan Pirkkalankylän
keskellä.
Maasto on aikaisemmin viljeltyä peltoa, korkean kallioisen mäkialueen eteläpuolella. Käydessäni paikalla löytöalue oli vetinen,
maanlaatu vaikutti erittäin mustalta, mutta kivettömältä.
Tarkastuksen kuvaus: Luulusikka (KM 23788) on löytynyt edellä
kuvatusta pellosta mullan ajossa, n. 20 40 cm:n syvyydestä.En
havainnut paikalla minkäänlaisia kivirakenteita, mutta maa
olitumahkoa.Paikoin hiilensekaine maa kertoo ihmisen toiminnasta
paikalla. Toisaalta myöhäissyksyn räntäsade saattoi myös korostaa
vaikutelmaa maanlaadun tummuudesta.
Löytöpaikan pohjoispuolella olevassa kalliomaastossa on
kallionpinnassa syvennys ( luontainen ?), joka on aina veden
täyttämä. Perimätiedon mukaan siihen on uhrattu silmäneuloja.
Siitä nimitys ''Silmälähde".Sitä on myös kutsuttu Hiidenlähteeksi
tai Martinkaivoksi. Lähdettä ympäröivää kalliomaastoa on kutsuttu
Hiitten- tai Hiirenmäeksi.
Kertomukseen kuuluvat liitteet: Ote peruskartasta 2123 05 ja
valokuval,~~te /11?
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Lisäys:
Viikinkiaikaisen rannerenkaan, KM 24514:1 ja luisen harppuunan osan
KM 24514:2 löytöpaikkojen tarkastus 1988/ A-L. Hirviluoto.
Vuonna 1988 Esko Prihti ilmoitti uudesta löydöstä, joka on tullut
esiin lähes samasta paikasta kuin edellä mainittu luulusikka.
Rannerengas löytyi Juoksijanojan pohjasta, peruskartta
2123 05, x= 6816: 00, y= 476 80, z= n. 80 ja harppuunan osa läheisestä
pellosta, peruskartta 2123 05, x= 6816 08, y= 476 64.
Tarkastusmatkani aikana saatoin tarkastaa rannerenkaan löytöpaikan.
Ojan profiilissa oli tummaa maata, mutta ei mitään kiinteään muinaisjäännökseen liittyvää rakennetta, kiveystä tai muuta. Paikalla on varmasti rautakautisia ku1ttuurikerrostumia, ehkä asuinpaikan muistoja,
mutta niiden merkit ovat sekaantuneet myöhemmän asutuksen ialkoihin.
Ks. Päivi Kankkunen: Pirkkalan Pirkkalan kylän Tursian notkon inventointi 1993. Päivi Kankkunen käyttää alueesta nimitystä Tursian notko.
Hänen suorittaman tutkimuksen mukaan löytöalueella on ollut keskiaikaisen Pirkkalan kylän keskus.
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