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Tiivistelmä 
Metsähallituksen metsätalous inventoi kesällä 2010 Inarin kunnassa Ivalon kaakkoispuolisella metsä-
talousalueella noin 95 000 ha Metsähallituksen metsätalousmaata. Kulttuuriperintöinventointi on osa 
Metsähallituksen Kansallista metsäohjelma 2015 -hanketta, jonka tavoitteena on valtion omistamien 
maiden arkeologisten ja kulttuuriperintökohteiden inventointi vuoteen 2015 mennessä. Inventoinnissa 
kootaan kattavasti tietoa valtion maiden kaikista kulttuuriarvoista eli ihmisen metsään jättämistä jäljis-
tä aina esihistorialliselta ajalta 1950-1960 -lukujen taitteeseen saakka. Inventoinnilla varmistetaan 
metsien monipuolinen hyödyntäminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, ja samalla tuetaan 
kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä ja kunnostamista sekä niiden hyödyntämistä retkeilyn kehittä-
misessä. 
 
Vuoden 2010 inventointialue rajautui lännessä E4-tiehen ja pohjoisessa Nellimintiehen. Koillisessa 
alueen raja kulki Vellijärven, Mellajärven ja Ison Saarijärven pohjoispuolitse Tsarmitunturin erämaa-
alueen etelälaitaa pitkin itärajalle. Idässä aluetta rajasi valtionraja ja etelässä talousmetsäalue UKK-
puiston pohjoisreunaan saakka. Saariselkä-Kaunispää-alue jäi inventointialueen ulkopuolelle. Työ 
tehtiin 27.5.-20.9.2010 välisenä aikana työparityöskentelynä. Toukokuun lopusta juhannukseen arkeo-
login työparina toimi Metsähallituksen metsuri Tapani Silventoinen ja heinäkuusta syyskuun loppuun 
Helsingin yliopiston harjoittelija Kirsi Koskela. 
 
Ivalon kaakkoispuoliselta metsätalousalueelta tunnettiin ennen inventointia 15 muinaisjäännöstä, 4 
irtolöytökohdetta ja yksi valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Inventoinnissa 
dokumentoitiin yhteensä 230 kohdetta, joista on 64 esihistoriallista, historiallista tai ajoittamatonta 
muinaisjäännöstä tai irtolöytökohdetta, 34 toisen maailmansodan aikaista kohdetta, 6 kolttasaamelais-
ten väliaikaisasutukseen ja 15 poronhoitoon liittyvää kohdetta, 37 savottahistoriallista kohdetta ja 67 
uuden ajan kulttuuriperintökohdetta. Edellä mainittuihin kohderyhmiin, paitsi muinaisjäännöskohtei-
siin, sisältyy 18 rakennusperintökohdetta, jotka tässä raportissa käsitellään pääryhmänsä alla. Valta-
kunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sisältyy kolttasaamelaiskohteisiin. Lisäksi kaksi 
muinaisjäännösrekisteriin merkittyä kohdetta todettiin inventoinnissa luonnonmuodostelmiksi, ja yksi 
muinaisjäännöskohde tarkastettiin alueen ulkopuolelta yhteistyössä Museoviraston kanssa. Inventoin-
nissa löytyi myös neljä jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) eli raakun pyyntipaikkaa. 
Näiden kohteiden paikkatietoja ei ole sisällytetty raporttiin, sillä raakku on vaarantunut (VU), erityi-
sesti suojeltava, rauhoitettu, luontodirektiivin liitteen II priorisoitu ja liitteen IV laji.  
 
Uusia muinaisjäännöksiä löytyi inventoinnissa 45 kappaletta, joista 41 on esihistoriallista ja 4 ajoitta-
matonta muinaisjäännöstä. Esihistoriallisen ajan muinaisjäännöskohteista 26 on asuinpaikkoja, yhdek-
sän pyyntikuoppakohdetta ja kuusi löytöpaikkaa. Kolmea tulisijaa ja yhtä purnua ei voitu ajoittaa tar-
kemmin.  
 
Alueen sotahistorialliset kohteet ovat pääasiassa saksalaisten laajoja asemapaikkoja tai tukikohtia, 
jotka sisältävät usein kymmeniä erilaisia alakohteita. Kohteet sijaitsevat E4-tien ja Rajajoosepintien 
sekä Nangujärven ympäristössä. Poronhoitoon liittyvät kohteet ovat erotuspaikkoja ja johdin- ja väliai-
toja sekä poromiesten kämppiä. Savottahistoriallisista kohteista suurin osa on laajoja, toisen maail-
mansodan jälkeen rakennettuja savottakämppäalueita. Uuden ajan kulttuuriperintökohteissa suurim-
man ryhmän muodostavat rakennelmien jäännökset, pilkka- ja merkkipuut, ladot, suovat ja sillat. 
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Nellimintiehen. Koillisessa alueen raja kulki Vellijärven, Mellajärven ja 
Ison Saarijärven pohjoispuolitse Tsarmitunturin erämaa-alueen etelälai-
taa pitkin itärajalle. Idässä aluetta rajasi valtionraja ja etelässä talousmet-
säalue UKK-puiston pohjoisreunaan saakka. Saariselkä-Kaunispää –alue 
jäi inventointialueen ulkopuolelle. 
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1. Johdanto 

1.1. Tausta 
 
Metsähallituksen metsätalous suoritti Inarin kunnassa Ivalon kaakkoispuolisen metsätalousalueen kult-
tuuriperintöinventoinnin 27.5. - 20.9.2010 välisenä aikana. Inventointihanke on osa Metsähallituksen 
Kansallista metsäohjelma 2015 -konsernihanketta, jonka tavoitteena on valtion omistamien maiden 
arkeologisten ja kulttuuriperintökohteiden inventointi vuoteen 2015 mennessä. Inventoinnilla varmis-
tetaan metsien monipuolinen hyödyntäminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, ja samalla 
tuetaan kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä ja kunnostamista sekä niiden hyödyntämistä retkeilyn 
kehittämisessä. 
 
Kulttuuriperintökohteiden inventointihanke käynnistyi vuoden 2009 kesäkuussa Taivalkosken pilotti-
inventoinnilla. Kesällä 2010 inventoitiin Ylä-Lapissa Inarin Ivalon kaakkoispuolisen metsätalousalu-
een lisäksi valtion maita Länsi-Suomessa Salon Teijon retkeilyalueella ja Jyväskylän lähistöllä, Itä-
Suomessa Lieksan Ruunaan retkeilyalueella, Pohjanmaalla Taivalkoskella ja Pudasjärvellä ja Länsi-
Lapissa Ranualla, Posiolla ja Rovaniemellä.  
 
Ivalon kaakkoispuoliselta metsätalousalueelta tunnettiin ennen inventointia 15 muinaisjäännöstä, 4 
irtolöytökohdetta ja yksi valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Inventoinnin 
tarkoituksena oli saada kattavasti tietoa alueen kaikista kulttuuriarvoista eli ihmisen metsään jättämistä 
jäljistä aina esihistorialliselta ajalta 1950 - 1960 -lukujen taitteeseen saakka.  
 
1.2. Inventointialueen sijainti 
 

 
 
Kuva 1. Kesän 2010 inventointialueen sisään jäi muutamia laajempia yksityismaita. @Metsähallitus. 
 
Vuonna 2010 inventoitiin noin 95 000 ha Metsähallituksen Inarin metsätalousaluetta Ivalon kaakkois-
puolella. Inventointialue on saamelaisaluetta ja kuuluu osittain myös koltta-alueeseen (Kolttalaki 
253/1995). Kolttalain mukaan koltalla on tällä alueella sijaitsevilla valtion maa- ja vesialueilla ilman 
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eri korvausta eräitä oikeuksia, mm. rakennus-, poltto- ja muun kotitarvepuun sekä soran ja täytemaan 
saantioikeus rakennus- ja muuta kotitarvetta varten metsähallintoviranomaisen osoituksen mukaan 
määrätyiltä paikoilta. Inventointialue on myös Ivalon paliskunnan aluetta, ja sen eteläisin osa Sodan-
kylän kunnan puolella kuuluu Lapin paliskuntaan. Lapin paliskunnalla on erotusaita Raja-Joosepissa ja 
Ivalon paliskunnalla Moitakurussa. (Heikkuri & al. 2001:27) 
 
Laaja inventointialue rajautuu lännessä E4-tiehen ja luoteessa ja pohjoisessa yksityismaihin ja Nelli-
mintiehen. Koillisessa sen raja kulkee Vellijärven, Mellajärven ja Ison Saarijärven pohjoispuolitse 
Tsarmitunturin erämaa-alueen etelälaitaa pitkin Venäjän ja Suomen rajalle. Idässä alue rajautuu valti-
onrajaan ja etelässä talousmetsäalueeseen eli UKK-puiston pohjoisreunaan saakka. Saariselkä-
Kaunispää –alue jää inventointialueen ulkopuolelle. Alueen eteläosan metsätalousalue, ns. Kuutuan 
alue, ulottuu Sodankylän kunnan puolelle. Tätä aluetta ei ehditty inventoida kesän 2010 aikana, vaan 
sen inventoinnin toteuttaminen siirtyy kesään 2011. Laajan alueen sisällä on myös yksityismaita. 
 
1.3. Inventoinnin esiselvitys 
 
Varsinaiseen esiselvitystyöhön ehdittiin käyttää noin viikko. Esiselvityksessä käytettiin Museoviraston 
ja Metsähallituksen arkistojen aineistoja, Museoviraston rekisteriportaalia, GTK:n kallio- ja maaperä-
karttoja, lähdekirjallisuutta ja Metsähallituksen Reiska- ja Sutigis-tietokantoja ja vanhoja karttoja. 
Paikallislehti Inarilaisessa julkaistiin ennen inventointityön aloittamista ja sen aikana kaikkiaan kolme 
tiedotetta ja/tai artikkelia, joissa paikallisilta asukkailta pyydettiin tietoja alueen maankäytöstä ja kult-
tuuriperinnöstä. Lehtiartikkeleiden perusteella saatiin kesän aikana vajaat parikymmentä yhteydenot-
toa. Ylen Lapin radiossa ja Saamen radiossa luettiin tiedotteita meneillään olevasta kulttuuriperintöin-
ventoinnista ja pyydettiin paikallisia asukkaita kertomaan tietoja alueella mahdollisesti havaitsemis-
taan kohteista. Lisäksi haastateltiin Metsähallituksen nykyisiä ja entisiä työntekijöitä, vanhoja savotta-
työntekijöitä, poromiehiä, Lapin sotahistoriallisen seuran jäseniä, rajavartiomiehiä ja aluetta muuten 
tuntevia henkilöitä. Haastattelut olivat erittäin hyödyllisiä, sillä pelkästään niiden perusteella peruskar-
toille merkittiin ennen inventoinnin aloittamista noin 70 potentiaalista, tarkastettavaa kohdetta. 
 
1.4. Inventoinnin toteutus ja menetelmät 
 
Kulttuuriperintöinventointi toteutettiin 27.5. - 20.9.2010 välisenä aikana työparityöskentelynä. Touko-
kuun lopusta juhannukseen arkeologin työparina toimi Metsähallituksen Ivalon toimipisteen metsuri 
Tapani Silventoinen ja heinäkuusta syyskuun loppuun Helsingin yliopiston arkeologian opiskelija 
Kirsi Koskela. Metsuri-arkeologi -työparityöskentelyn avulla inventoinnissa hyödynnettiin metsäalan 
ammattilaisen vankkaa tietotaitoa inventointialueen metsistä ja kulttuuriperintökohdehavainnoista, 
jotka Ivalon kaakkoispuolisella alueella olivat lähinnä savotta- ja sotahistoriallisia kohteita. Samalla 
opastettiin metsäalalla työskentelevälle muinaisjäännösten ja muiden kulttuuriperintökohteiden tunnis-
tamista maastossa sekä niiden dokumentointia ja suojelua. Opiskelija-arkeologi -työparityöskentelyllä 
pyrittiin kouluttamaan mahdollisia uusia työntekijöitä projektin tulevaisuuden tarpeisiin.  
 
Inventointi aloitettiin alueen keskiosista, ns. Anninkadun ympäristöstä. Anninkatu on rakennettu soti-
en jälkeen tehtyjen suurten savotoiden vuoksi. Se kulkee Palkisojalta E4-tien varresta aina Ruohokan-
kaalle, Rajajoosepintielle saakka. Anninkadun länsipäästä eroaa Kuutuantie kohti kaakkoa, Luttoa ja 
Kuutusjärveä. Anninkadun ympäristö valittiin inventoinnin aloitusalueeksi, koska metsuri Silventoi-
nen tunsi tienoon kaikki savottakämppäkohteet. Kesäkuun aikana edettiin Palkisojalta Ruohokankaalle 
ja Rajajoosepintien sotahistoriallisiin kohteisiin, lisäksi inventoitiin useita paikallisten henkilöiden 
ilmoittamia kohteita. Kesäkuun aikana inventoinnissa käytettiin arkeologin omaa autoa, mutta paikoi-
tellen sen maavara ei riittänyt huonokuntoisilla metsäautoteillä ajamiseen. Heinäkuusta alkaen arkeo-
logian opiskelija Koskelan kanssa keskityttiin arkeologisesti potentiaalisiin alueisiin, kuten Mattojär-
ven, Luton ja Kerttujärvien ympäristöön sekä luontaisiin kulku- eli vesistöreitteihin. Luton ympäristö 
koettiin jo etukäteen haastavaksi, sillä sen eteläpuoliset alueet olivat vaikeasti saavutettavissa. Sateisen 
kesän vuoksi tiet olivat hyvin huonossa kunnossa ja monet tierummut olivat poikki koko kesän. On-
neksi metsätaloudelta saatiin työparin käyttöön heinäkuuksi maastoauto, joka helpotti liikkumista 
huomattavasti. Helpoiten Lutto olisi ollut inventoitavissa meloen, mutta siihen ei inventoinnissa ollut 
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aikaa. Inventoinnin ulkopuolelle päätettiin jättää pahimmat suot, kivikot ja kalliot sekä vaara- ja tuntu-
rialueet, eikä niiltä alueilta saatu paikallisiltakaan yhtään tiedonantoa. Ainoastaan Suorsapään päällä 
tiedettiin olevan rajamerkin, mutta sinne ei ajanpuutteen vuoksi päästy rajamiesten kanssa. 
 
Kesän inventoinnissa ei liikuttu ohjeistuksesta huolimatta yksinomaan metsätalousmaalla, vaan paikoi-
tellen inventoitiin muinaisjäännöksiä luontopalveluiden Tsarmitunturin erämaa-alueelta ja yksityis-
mailta. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että paikoitellen metsätalousalueelle jouduttiin kulkemaan luon-
topalveluiden ja yksityismaiden läpi. Näillä mailla sijainneet kohteet olisi toki voinut jättää dokumen-
toimatta, mutta sitä ei haluttu tehdä, sillä alueella ei varmasti tulla lähiaikoina suorittamaan kulttuuri-
perintöinventointia. Muutamissa tapauksissa kohteet sijaitsivat osin yksityis- ja osin metsätalousmaalla 
tai metsätalousmaan välittömässä läheisyydessä. Osa kohteista oli myös paikallisten asukkaiden il-
moittamia kohteita, minkä vuoksi niiden tarkastaminen kesällä 2010 koettiin tärkeäksi. Lisäksi Altto-
järveltä ja Laanajärveltä inventoitiin Villin Pohjolan omistuksessa olevat savottakämppäkohteet.  
 
Kulttuuriperintöinventoinnissa dokumentoitiin kaikki havaitut ihmisen jäljet aina esihistorialliselta 
ajalta 1950–1960-luvuille saakka. Muinaismuistolaki suojelee esihistorialliset kohteet aina ensimmäi-
seen maailmansotaan saakka, mutta toisen maailmansodan kohteita se ei enää suojele. Tämän vuoksi 
inventoinnissa haluttiin paikantaa ja dokumentoida mahdollisimman tarkasti myös uuden ajan nopeasti 
häviävä kulttuuriperintö, joka ei kuulu muinaismuistolain piiriin. Inventointialueella tällaisia kohteita 
ovat mm. toisen maailmansodan aikaiset ja savottahistorialliset kohteet. Sotahistoriallisissa kohteissa 
vuosikymmeniä jatkunut maalöytömateriaalin kerääminen jatkuu edelleen, vaikka sotamateriaalin 
omistusoikeus kuuluu Suomen valtiolle ja sen kerääminen edellyttää maanomistajan lupaa. Näin ollen 
kohteista on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta jäljellä erilaisia kaivantoja, saksalaisten tai suo-
malaisten polttamia rakennusten jäännöksiä ja metalli- ja lasiromua. Savottahistoriallisten kohteiden 
dokumentointi on myös tärkeää, sillä savotoiden jälkeen hirsirakenteisia savottakämppiä on m yyty, 
siirretty ja jopa poltettu. Metsähallituskin on 1980-luvulla syyllistynyt savottakohteiden tuhoamiseen 
Inarin kunnassa, sillä tuolloin kohteiden pelättiin kokoavan metsiin epätoivottuja aineksia eikä vielä 
ymmärretty kämppäalueiden kulttuurihistoriallista arvoa. Nyt ovat myös viimeiset hetket haastatella 
savotoissa työskennelleitä henkilöitä.   
 
Kaikista kohteista tallennettiin paikkatieto joko Panasonic Toughbook-maastotallentimen MapInfo-
pohjaisella GPS-ohjelmalla tai arkeologin omalla Garmin 60scx-laitteella. Panasonicin GPS ei usein 
saanut yhteyttä satelliitteihin etenkään tiheissä männiköissä, joten Garminilla tallennettiin useimmat 
laajat sotahistorialliset kohteet ajan ja hermojen säästämiseksi. Paikkatiedon lisäksi kohteet dokumen-
toitiin kuvaamalla ne digitaalikameralla ja kuvailemalla sanallisesti maastotietolomakkeelle. Läpikäy-
dyistä alueista tallentui myös jälkiloki, minkä perusteella inventoinnissa saavutettiin sen tavoitteena 
ollut 8 % kattavuus. 
 
Esihistoriallisten asuinpaikkojen paikantamiseksi maaperä- ja peruskartalta seulottiin ensin potentiaa-
liset, esihistorialliselle asutukselle suotuisat alueet järvien ja jokien varsilta. Asuinpaikat havaittiin 
usein sen perusteella, että maanpinta kohteessa oli rikkoutunut. Asuinpaikkojen laajuus määritettiin 
maaperäkairanäytteillä ja pääasiassa enintään noin 50 cm x 50 cm kokoisilla koepistoilla. Löytöpaik-
kojen tarkka sijainti otettiin talteen GPS-laitteella. Suurin osa kesän 2010 inventointilöydöistä on 
kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta. FM Kristiina Mannermaa teki luuaineistosta luuanalyysin syksyllä 
2010. Lisäksi muutama luu lähetettiin ajoitettavaksi Uppsalan ajoituslaboratorioon.  
 
Pyyntikuoppakohteiden paikantamiseksi maaperä- ja peruskartoilta valittiin potentiaalisia alueita, mm. 
harjuja, kapeita järvien välisiä niemiä ja hietikoita. Pyyntikuopista mitattiin halkaisija ja syvyys ja 
otettiin maakairanäyte pohjalta ja reunalta sekä kuoppien ympäristöstä niiden suhteellisen iän arvioi-
miseksi. Kuivilla kankailla podsolimaannoksen muodostuminen on hidasta, joten maakairassa juuri ja 
juuri näkyvän huuhtoutumiskerroksen muodostuminen kestää satoja vuosia.  
 
Kaikista kohteista pyrittiin määrittämään niiden laajuus ja mittaamaan kaikkien alakohteiden paikka-
tiedot. Tämä oli välillä ongelmallista etenkin laajoja sotahistoriallisia ja savotta-aikaisia kohteita in-
ventoitaessa. Kaikkia alakohteita ei voitu kuvata, sillä muutoin luetteloitavia kuvia olisi kertynyt muu-
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tamia tuhansia. Rakennuksista tai niiden jäännöksistä dokumentoitiin niiden koko, hirsikertojen määrä, 
salvostyyppi, tiivistemateriaali, katon, lattian, seinien, oviaukon ja ikkunoiden rakenne, seinien kaiver-
rukset, tulisija ja sisäosa kalusteineen.  
 
Jälkityövaiheessa kohteet rajauksineen ja osa kuvista vietiin Metsähallituksen Reiska-tietokantaan. 
Keväällä 2011 kaikki kohteet siirretään tästä tietokannasta Metsähallituksen SutiGis-
paikkatietojärjestelmään ja muinaismuistolain suojelemista kohteista toimitetaan Museovirastolle 
koordinaattitiedot ja rajaukset ennen raportin valmistumista. Muinaisjäännösten tyyppiluokitus perus-
tuu Museoviraston kolmiportaiseen rauhoitusluokkaohjeeseen ja kulttuuriperintökohteiden tyyppi-
luokitus Metsähallituksen suojelualueiden kulttuuriperinnön inventointiohjeeseen (Metsähallitus 
1241/43/2008). 
 
 

2. Inventointialueen geologia ja luonto 
Inventointialueen maaperä on pääasiassa sora- ja hiekkamoreenia. Rajajoosepintien pohjoispuolella on 
Akujärveltä Suorsapäälle paikoitellen kumpumoreenialueita. Luton rannoilla on Raja-Joosepin tienoil-
la jokikerrostuma ja jokiuoman ympärillä paikoitellen harjuja ja harjujen ulkopuolisia sora- ja hiekka-
kerrostumia. Lisäksi aluetta laikuttavat prekvartäärisen kallioperän paljastumat (GTK 1984: Suomen 
maaperäkartta 1:100 000). 
 
Alue sijaitsee kokonaisuudessaan Lapin granuliittivyöhykkeellä, joka on a inutlaatuinen geologinen 
yksikkö Suomessa. Sen kallioperä on g raniittigneissiä ja dioriittia. Akujärveltä Nangujärven kautta 
itärajalle sijaitsee lisäksi itä-länsisuuntainen ortopyrokseenidioriittialue. Inventointialueen halki kulkee 
koillis-lounaissuuntainen diabaasijuoni. Alueella on lisäksi kaakko-luodesuuntaisia siirroksia ja yli-
työntövyöhykkeitä. (Korsman & al. 1997: Suomen kallioperäkartta 1:1000 000). 
 
Alue kuuluu pohjoisboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen ja sen mantereiseen Metsä-Lapin aluee-
seen. Se onkin kasvuolosuhteiltaan Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen edullisimpia. Laaja alue on lähes 
kokonaisuudessaan talousmetsäaluetta, vain sen lounaisosa on suojametsäaluetta. Suurin osa metsistä 
on kuivaa tai kuivahkoa mäntykangasta, joka on taimikkoa tai nuorta ja varttunutta kasvatusmetsikköä. 
Vanhojen metsien osuus on vähäinen, koska menneinä vuosikymmeninä alueen metsiä on hakattu 
voimakkaasti. Koivun vähentynyt osuus metsissä johtuu metsänkäsittelystä, porolaidunnuksesta ja 
1960-luvun puolivälin tunturimittarituhoista. (Heikkuri & al. 2001: 10, 19–25) 
 
Inventointialueen vesistöreitit laskevat Barentsinmereen. Alueen lounaisosista, Saariselältä alkunsa 
saavaan Luttoon yhdistyy etelästä Kulasjoki. Lutto virtaa Raja-Joosepin eteläpuolelta Venäjän puolelle 
yhtyen Tuulomajoen vesistöön. Luttojoesta haarautuu vesireitti myös Kolmosjokea pitkin Kolmosjär-
velle, Valolompoloon ja Isolle Arttajärvelle Tsarmitunturin erämaa-alueen eteläosiin. Alueen pohjois-
osassa on Nangujärvi, joka laskee pienten lompoloiden ja järvien kautta Inarijärveen. Inarijärvi puoles-
taan laskee Paatsjoen kautta Barentsinmereen. 
 
Alueen halkaisee vaara- ja tunturijono, joka lähtee itärajalta Suorsapäältä, kulkee Nangujärven etelä-
puoliselle Naapäälle ja sieltä edelleen kohti länttä aina alueen ulkopuolella sijaitsevaan Hammastuntu-
rin erämaahan saakka.  
 
 

3. Alueen tutkimushistoria 
Ivalon kaakkoispuolisella metsätalousalueella ei ole tehty aiemmin kattavaa inventointia. Vuonna 
1986 Hannu Kotivuori on suorittanut Ivalon eteläpuolella tarkastuksia mm. Alajärvellä, Kerttujärvien 
ympäristössä ja Törmäsessä. Museoviraston arkeologisella osastolla oli toimipiste vuosina 1987 - 1991 
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Ivalossa, jolloin Aki Arponen teki alueella useita tarkastuksia mm. Luttojoen ja Kulasjoen ympäristös-
sä. Miikka Tallavaara ja Mervi Varonen suorittivat Ivalon paliskunnan yleiskaava-alueen arkeologisen 
inventoinnin vuonna 2007. Tuolloin he tarkastivat rakennuspaikkoja ja arkeologisesti potentiaalisia 
alueita mm. Nangujärven länsirannalla, Kerttujärvillä, Tsarmitunturin erämaa-alueen eteläosassa, 
Könkäänjärvellä ja Alumalompolalla (Tallavaara & Varonen 2007: 6, 9). Lisäksi vuonna 2008 Metsä-
hallituksen Lapin luontopalveluiden kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Pirjo Rautiainen tarkasti 
Petteri Polojärven ja Jari Kangasniemen kanssa yhden kohteen Ahvenkutujärvellä. 
 
Ivalon kaakkoispuoliselta metsätalousalueelta tunnettiin ennen inventointia 15 muinaisjäännöstä, neljä 
irtolöytökohdetta ja yksi valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Näistä kiinteistä 
muinaisjäännöksistä kahdeksan oli kivikautista tai esihistoriallista asuinpaikkaa, yksi ajoittamaton 
asuinpaikka, kaksi pyyntikuoppakohdetta, kaksi muinaisjäännösryhmää, yksi mahdollinen muinais-
jäännös ja yksi historiallisen ajan kivirakenne. Alueen ainoa valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö on Kolmosjärvellä sijaitseva kolttien väliaikaisasutusta hyvin edustava Fofonoffin 
suvun mansardikattoinen pirtti navettoineen 
(http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2132). 
 
Kivikautiset/esihistorialliset asuinpaikat 
Hanhirimpi 148010376 
Hiekkalahti  148010462 
Kerttujärvi  148010377 
Kolmostupa  148010456 
Kulasjoen silta  148010607 
Kulasniemi  148010609 
Luttojoki/Kolmosjoki  148010367 
Pitkäjärvi 148010594 

  Ajoittamattomat asuinpaikat   
Littoksenkoski 148010610 

  Ajoittamattomat pyyntikuoppakohteet 
Ahvenkutujärvi  1000013660 
Naapää  148010457 

  Historiallisen ajan kivirakenteet   
Pukinpuro 1000008776 

  Muinaisjäännösryhmät   
Lähdelahti  148010461 
Pirtti-Kompsio  148010611 

  Mahdolliset muinaisjäännökset   
Könkäänjärvi 1000009039 

  Irtolöytöpaikat   
Aittajärvi 1000002819 
Kulasniemi kaakko  1000002826 
Mattojärvi  1000002827 
Saarineitämöjärvi itä  1000002813 
  

Taulukko 1. Ivalon kaakkoispuolisen metsätalousalueen  
tunnetut muinaisjäännökset ennen kesän 2010 inventointia. 
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3.1. Esihistoriallinen ja historiallinen aika 
 
Mannerjäätikkö vetäytyi Inarin alueelta noin 10 000 vuotta sitten, viimeksi sen lounaisosasta (Luhta 
2003:21). Ihmisasutukselle otollisten olosuhteiden muodostuminen kesti muutamia vuosisatoja ennen 
kuin ensimmäiset asukkaat saapuivat alueelle. Ivalon kaakkoispuolisella metsätalousalueella sijaitse-
villa esihistoriallisilla asuinpaikoilla ei ole koskaan suoritettu arkeologisia kaivauksia, joten asuin-
paikkojen tarkempi ikä on selvittämättä. Alueen asuinpaikkojen ajoittamiseen ei voida myöskään suo-
raan soveltaa rannansiirtymiskronologiaa, sillä asuinpaikat sijaitsevat jokien ja järvien rannoilla.  
 
Inarin kunnan vanhimmat ajoitetut asuinpaikat sijaitsevat Inarijärven rannalla, kesän 2010 inventointi-
alueen pohjoispuolella. Inarin Saamen museon eli nykyisen Saamelaismuseo Siidan paikalla sijain-
neen asuinpaikan jätekeskittymän koivuntuohitervamällit on ajoitettu seuraavin tuloksin: 7960 eaa., 
7830 eaa. ja 7430 eaa. Inarin kivikautisilta asuinpaikoilta on löydetty saviastianpaloja, ns. Säräisniemi 
I-keramiikkaa. Inarin Rönkön raivio -nimiseltä asuinpaikalta, joka sijaitsee lähellä Ivalon lentokenttää, 
on ajoitettu saviastianpala noin 4680 eaa. (Carpelan 2003: 24, 37). Osa Inarin alueen pyyntikuoppajär-
jestelmistäkin ajoittuu kivikaudelle, vaikka aiemmin niiden oletettiin olleen historiallisen ajan saame-
laisten tekemiä.  
 
Varhaismetallikautisia (1900 eaa. – 300 jaa.) asuinpaikkoja Inarista tunnetaan varsin vähän. Tämä 
varmasti johtuu tutkimusten vähäisyydestä. Varhaismetallikaudelle ajoittuvaa keramiikkaa tunnetaan 
Inarista ainakin 15 asuinpaikalta. Lisäksi Inarin Lusmasaaresta on löytynyt pronssikätkö, joka sisältää 
yhdeksän pronssiesinettä. Myös keskirautakautiset (300 – 800 jaa.) esinelöydöt ovat Inarin alueella 
vähäisiä. Kyseiselle ajalle ajoittuvia asuinpaikkoja ei ole voitu maastosta erottaa varhaisemmista, sillä 
alueen asutus jatkui kivikaudelta rautakaudelle hyvin samanlaisena. Inarin alueelta on löydetty vain 
yksi varmasti keskiselle rautakaudelle ajoittuva esine, väkipuukko Inarin Varankiniemestä (Carpelan 
2003:61). Inarin alueen myöhäisrautakautisessa (800 – 1300 jaa.) esineistössä näkyy selkeä muutos 
aiempaan: metalliesineistöä on k ulkeutunut kaupan mukana alueelle neljältä eri taholta: Pohjois-
Norjasta, Länsi-Suomesta, Karjalasta ja Pohjois-Venäjältä. Lähimmät kesän 2010 i nventointialuetta 
sijaitsevat kohteet ovat rautaisten nuolenkärkien löytöpaikat Kaunispäällä ja Kotajärvellä. Noin 700 – 
800 jaa. pohjoiseen ilmaantuu uusi, selvästi saamelaisiin liittyvä muinaisjäännöstyyppi, liesilatomus. 
Latomus on pi stekohdan suorankaiteenmuotoinen tulisija, joka on l adottu maan päälle. Latomuksia 
esiintyy noin 1600-luvulle saakka (Carpelan 2003: 62–63, 68). Ensimmäiset selvät uskonnon ilmaisut 
liittyvät myös tälle ajanjaksolle. Inarin Ukonsaaresta on löytynyt hopeinen, itäistä perua oleva, fili-
graanikoristeinen naisen ohimorenkaan katkelma, joka esinetyyppinsä perusteella ajoittuu noin 1200-
luvulle. Inarin Ukonjärven Ukon seitapaikan palaneiden luiden radiohiiliajoituksen perusteella uhraus-
toiminta on alkanut 1000-luvun puolivälissä ja jatkunut 1400-luvun ensimmäisille vuosikymmenille 
(Harlin E. & E. Ojanlatva 2008: ). 
 
Keskiaika (1300 – 1500) on Inari alueella myös vähälöytöinen, vaikkakin osa liesilatomuksista voi-
daan ajoittaa tähän ajanjaksoon. Käsitteenä keskiaika viittaa ajanjaksoon, jolta on historiallisia asiakir-
jalähteitä, mutta näin ei Inarin kohdalla kuitenkaan ole. Inarin aluetta koskevia asiakirjalähteitä alkoi 
muodostua vasta 1500-luvulla. Talvikyläaikana (1550 – 1800) saamelaisyhteisöt kokoontuivat talviky-
liin, joissa hoidettiin lapinkylien yhteisiä asioita ja jonne saapuivat myös verottajat, papit, kauppiaat ja 
tuomarit. Talvikyliä ei ole Ivalon kaakkoispuolisella inventointialueella, vaan ne sijoittuvat Inarijärven 
ympäristöön. Ensimmäinen kirkko rakennettiin Inarin Pielpajärvelle 1646 Pielpajärvellä vuonna 1740 
pidettyjen käräjien pöytäkirjan mukaan (Itkonen T. 1952: 28).  
 
Ensimmäinen hirsirakenteinen tupa rakennettiin Pielpajärvelle vuonna 1666 pappi Gabriel Tuderuksel-
le ja hänen perheelleen (Itkonen T. 1952: 39). Varhaisin tieto inarilaisten itselleen rakentamasta tuvas-
ta on 1740-luvulta. Ns. talvitupa-aika (1750 – 1900) merkitsi Inarissa uuden rakennus- ja talousmuo-
don saapumista ja samalla uuden aikakauden alkua. Ensimmäinen tilallinen oli Inarissa Kittilän Lapis-
ta kotoisin oleva Henrik Kyrö, joka asettui uudisasukkaaksi Ivalojoen alajuoksulle vuonna 1758. Ina-
rin verolappalainen Isak Paadar aloitti uudistilallisina samana vuonna Vaskojoen rannalla. Inarin en-
simmäistä uudistilaa oli kuitenkin alkanut viljellä Muddusjärven rannalla Johan Aikio jo 1740-luvulla 
ennen Lapin asutusplakaatin antamista vuonna 1749. Inarissa oli 1800-luvun alussa vain kaksi uudisti-
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laa. Vasta vuonna 1829 Inarin uudistilojen perustaminen käynnistyi uudelleen, kun Utsjoen kirkkoher-
ra Jakob Fellman anoin käräjiltä uudistilan paikkaa. Ivalon kaakkoispuoliselle alueella uudistiloja on 
perustettu mm. Hoikkaniemeen 1850-luvulla ja Nangujärvelle 1880-luvulla. (Nahkiaisoja T. 2003: 
167–169, 502.) 
 
3.2. Perinteiset ja uudet elinkeinot 
 
Inarijärven ympäristössä on perinteisesti asunut inarinsaamelaisia, jotka ovat eläneet kalastuksella ja 
peuranpyynnillä. Inventointialueen eteläosassa ovat sijainneet myös kolttasaamelaisten vanhat kalave-
det, koko vesistö Saariselän Kaunispäältä Luttoa pitkin Nuorttijärveen ja Tuulomajokea pitkin Jääme-
relle saakka. Lisäksi Saariselän alue Jaurujoesta pohjoiseen on kuulunut mm. Suonikylän kolttien pe-
rinteisiin riistamaihin (Sverloff 2003:13). 
 
Peuranpyynti oli vielä 1700-luvulla yksi tärkeimmistä elannon antajista, mutta 1800-luvun puoliväliin 
tultaessa se alkoi vähetä ja saaliit huonontuivat. Toki 1500- ja 1600-lukujen veroluetteloiden mukaan 
inarilaisilla oli myös poroja, mutta niitä pidettiin lähinnä veto- ja houkutusporoina eikä teuraseläiminä. 
Lisäksi poroja lypsettiin ja maidosta tehtiin juustoa. Suurporonhoito levisi Inarin alueelle vasta noin 
1860–1890 välisenä aikana, mikä näkyi poromäärien nopeassa lisääntymisessä. Paliskuntajärjestel-
mään siirtyminen oli edessä, kun valtio vuonna 1898 määräsi, että valtion maita saisivat laiduntaa 
ainoastaan yhteishoidossa olevat porot. Inarin kunta sai oman poronhoidon ohjesääntönsä vuonna 
1901 ja samalla kunta jaettiin viiteen paliskuntaan. Mikäli metsä ei jokapäiväistä leipää antanut, saat-
toi inarilainen kuitenkin luottaa kalastukseen. Inarista tehtiin myös kalastusmatkoja Jäämerelle, Ruijan 
rannalle, missä inarilaiset olivat käyneet kalastamassa jo ”muinaisista ajoista” lähtien. Kalastusmatkat 
päättyivät toiseen maailmansotaan. (Vahtola 2003: 127, Nahkiaisoja 2003: 176-178, 231-232.) 
 
Helmenkalastusta tai raakunpyyntiä on harjoitettu inarin- ja kolttasaamelaisten keskuudessa kalastuk-
sen ohella. Saamelaisilla on ilmeisesti ollut yksinoikeus raakunpyyntiin tietyissä alueen joissa. Kuolan 
Lapin vuosien 1608-1611 verokirjan mukaan saamelaiset ovat pyytäneet raakkuja Uuravuonon seudun 
joilla ja vuoden 1738 verokirjan mukaan Inarin ja Sompion välillä Lutolla. Kolttien Suonikylän ja 
Muotkan siidoissa kerrottiin olleen runsaasti raakkuja, ja helmenpyyntiä harjoitettiinkin eniten Suoni-
kylän siidassa. Ruotsin kruunulla, venäläisillä, karjalaisilla ja etenkin Venäjän luostareilla on m yös 
ollut suuri intressi pohjoisen alueen helmenpyyntiin ja helmikauppaan 1500-1600-luvuilta saakka. 
Idän ortodoksisen kirkon vaikutus näkyykin 1500-luvulta alkaen kolttien käsityöperinteessä kuten 
helmikirjonnassa. Koltansaamenkielessä on myös hyvin rikas erilaisten helmien kuvaukseen ja luoki-
tukseen liittyvä sanasto, joka on osittain lainattu venäjän kielestä. Inarinsaamelaiset etsivät helmiä 
Uutuan- ja Näätämöjoesta, mutta luopuivat siitä kolttien vastustuksen vuoksi. Vain neljän inarinsaa-
melaisen tiedetään harjoittaneen raakunpyyntiä 1900-luvun alussa. Suomalaisia helmenpyytäjiä alueel-
le saapui 1800-luvun lopulla, ja Lutolla ja Inarijoella helmenpyynnin tiedetään olleen 1900-luvun 
alussa merkittävä tulonlähde muutamille ihmisille. (Fellman 1906: 343-344; Itkonen 1945: 588-589. 
Veersalu 2006: 50-53.) 
 
Lampaan- ja karjanhoito edellytti saamelaiselta asutukselta aloilleen asettumista. Ensimmäiset lehmät 
Inariin saatiin vasta 1750-luvulla. 1770-luvulla Inarin kalastajasaamelaisilla oli yli 300 lammasta ja 
uudisasukkailla 30 lammasta ja 15 päätä karjaa. Poroja ja lampaita pidettiin tärkeämpinä kotieläiminä, 
mutta 1850-luvulla nautakarjan määrä alkoi kasvaa nopeasti. (Vahtola 2003: 127, N ahkiaisoja 
2003:179.) 
 
Ainoa Inarissa menestynyt viljalaji oli ohra, eikä senkään viljely koskaan saavuttanut suurta suosiota. 
Sadot olivat huonoja, ja ohraa viljeltiinkin usein vain syystarpeiksi. Monesti jauhot nimittäin sulan 
maan aikana loppuivat, eikä Norjaan päästy hakemaan uusia ennen talven tuloa. Heinät kuivatettiin 
joko maassa tai kerättiin haasioihin, mistä ne siirrettiin latoihin, suoviin tai luoviin suojaan poroilta. 
(Nahkiaisoja 2003: 230-231.)  
 
Kultaryntäys Ivalojoelle alkoi 1868, kun Johan Konrad Lihrin johtama retkikunta löysi kultaa Ivalojo-
elta. Kulta-alueen ulkopuolella on kaivettu kultaa satunnaisesti myös Tolosjokeen laskevalla Har-
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rinojalla ja Luttojoen latvoilla. Kultaryntäys synnytti myös uusia kulkureittejä ja teitä ja samalla en-
simmäiset tietyöt Ylä-Lapissa käynnistyivät. Teiden myötä perustettiin kestikievariasetuksen nojalla 
myös kestikievareita. (Nahkiaisoja 2003:234, 245-247.) Näistä kaksi, Paljakaisen ja Könkäänjärven 
kievarit, sijoittuvat kesän 2010 inventointialueelle.   
 
Metsänhakkuut käynnistyivät Inarissa Paatsjoella vuonna 1904 tukkipuiden leimauksella myyntiä 
varten. Allmänna Trävaru-Aktiebolaget i Finland (ATIF) osti sahapuuta 2,3 miljoonaa runkoa vuosina 
1918-39, ja Inarin hoitoalue oli yksi tärkeimpiä puuntuottajia. Sotien jälkeen käynnistyivät Inarissa 
jälleenrakennushakkuut heti maaliskuussa 1945. Ivalon Saha Oy tuotti suurimman osan sahauksista 
paikalliseen käyttöön ja Imatran Voima Oy toimitti puutavaraa Jäniskosken ja Rajakosken voimalai-
tostyömaille. Hakkuut alkoivat koneellistua 1950-luvulla, mutta vielä vuonna 1954 Inarin savotoilla 
oli töissä 910 työntekijää, joista paikallisia asukkaita oli nelisensataa. (Lehtola 2003: 426-429.) 
 
 

4. Tulosten tarkastelua 
Ivalon kaakkoispuoliselta metsätalousalueelta tunnettiin ennen vuoden 2010 kulttuuriperintöinventoin-
tia 15 muinaisjäännöstä, 4 i rtolöytökohdetta ja yksi valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö. Inventoinnissa dokumentoitiin yhteensä 230 kohdetta, joista on 65 esihistoriallista, histo-
riallista tai ajoittamatonta muinaisjäännöstä tai irtolöytökohdetta, 33 toisen maailmansodan aikaista 
kohdetta, 6 kolttasaamelaisten väliaikaisasutukseen ja 15 poronhoitoon liittyvää kohdetta, 38 savotta-
historiallista kohdetta ja 67 uuden ajan kulttuuriperintökohdetta. Lisäksi kaksi muinaisjäännösrekiste-
riin merkittyä kohdetta todettiin inventoinnissa luonnonmuodostelmiksi. Inventoinnissa löytyi myös 
neljä jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) eli raakun pyyntipaikkaa. Näiden kohteiden 
paikkatietoja ei ole sisällytetty raporttiin, sillä raakku on vaarantunut (VU), erityisesti suojeltava, rau-
hoitettu, luontodirektiivin liitteen II priorisoitu ja liitteen IV laji.  
 

 
Kuva 2. Kohteiden sijoittuminen inventointialueella. @Metsähallitus 
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Edellä mainittuihin kohderyhmiin, paitsi muinaisjäännöskohteisiin, raakunpyyntikohteisiin ja luon-
nonmuodostelmiin, sisältyy 18 rakennusperintökohdetta, jotka tässä raportissa käsitellään pääryhmän-
sä alla. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sisältyy kolttasaamelaisten väliai-
kaisiin asuinpaikkoihin. 
 

 
 
Taulukko 2. Kesällä 2010 inventoidut kohteet tyypeittäin: lukumäärä ja rakennusperintökohteet (RP-kohde).  
 
 

 
 
Taulukko 3. Vuonna 2010 inventoitujen kohteiden prosentuaalinen jakauma. Otantaan on sisällytetty kaikki 230 
kohdetta. 
 
 
Taulukko 4. Seuraavalla sivulla on luettelo kesän 2010 inventoinnissa löytyneistä kohteista tyypeittäin. 
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Muinaisjäännökset  Lkm 
  

Savottahistorialliset kohteet  Lkm RP-kohde 
Esihistorialliset kohteet     

 
keittokatos 1 1 

Esihistoriallinen asuinpaikka 5 
  

parkkuupukki  2   
Kivikautinen asuinpaikka 31 

  
rakennus jäännös  2   

Kivi- ja pronssikautinen asuinpaikka 2 
  

saha jäännös 1   
Liesilatomus 1 

  
sauna 1 1 

Varhaismetallikautinen asuinpaikka 1 
  

sauna jäännös 1   
Pyyntikuoppakohde 10 

  
savottatie ja leimapuut 1   

Irtolöytöpaikka 7 
  

savottakämppä 2 2 
Muinaisjäännösryhmä 1 

  
savottakämppä ja sauna jäännös 1   

Historiallisen ajan kohteet   
  

savottakämppä ja talli jäännös 3   
Kenttä  1 

  
savottakämppä jäännös 3   

Kestikievari 2 
  

savottakämppäalue jäännös 15   
Ajoittamattomat ja muut kohteet   

  
savottatie 1   

Tulisija  3 
  

talli jäännös 1   
Purnu 1 

  
ulkokäymälä 1 1 

Todettiin luonnonmuodostelmiksi 2 
  

vaja jäännös 1   

    
varasto 1 1 

       Sotahistorialliset kohteet Lkm RP-kohde 
 

Uuden ajan kulttuuriperintökohteet Lkm RP-kohde 
saksalaisten asemapaikka 17 1 

 
hiilimiilu jäännös 1   

saksalaisten asemapaikka ja venäläis-
ten sotilaiden hautapaikka 1   

 
kellari jäännös 2   

saksalaisten korsu jäännös 1   
 

Kivekkään terveyskylpylä jäännös 1   
saksalaisten muulitalli jäännös 1   

 
korsu jäännös 5   

saksalaisten potero jäännös 2   
 

kortesuova jäännös 5   
saksalaisten rakennelma jäännös 2   

 
kämppä jäännös 1   

saksalaisten silta jäännös 2   
 

laidunaita jäännös 1   
saksalaisten tieura ja silta jäännös 1   

 
lammaspuura jäännös 1   

saksalaisten tieura jäännös 2   
 

lastauslaituri jäännös 3   
saksalaisten tiilitehdas jäännös 1   

 
lato / ladot 3 2 

suomalaisten ja saksalaisten asema-
paikka 1   

 
lautta jäännös 1   

venäläisten sotilaiden hautapaikka 1   
 

leima- ja merkkipuut 6   
venäläisten vankileiri ja saksalaisten 
asemapaikka 2 1 

 
niliaitta jäännös 1   

    
piisikiveys jäännös 1   

Kolttasaamelaisten väliaikaiset asuin-
paikat  Lkm RP-kohde 

 
pilkkapolku, pilkkapuu 3   

hauta 1   
 

pilkkapuu ja tulisija jäännös 1   
koltta-aitta  1 1 

 
päivätupa 1 1 

kolttakenttä jäännös 2 1 
 

rakennelma ja kellari jäännös 1   
kolttapirtti  1 1 

 
rakennelma jäännös 13   

navetta jäännös  1   
 

silta jäännös 9   

    
tielana jäännös 1   

Poronhoitoon liittyvät kohteet Lkm RP-kohde 
 

tukkireki jäännös 2   
poroaita jäännös 4   

 
vene jäännös 3   

poroerotusaita jäännös 4   
 

vetotaival 1   
poroerotusaita ja väliaita jäännös 1   

    porokämppä 4 4 
 

Raakunpyyntikohteet Lkm 
 porokämppä jäännös 2   

 
Raakunpyyntipaikat 4 
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Haastattelujen perusteella tarkastettiin inventointialueelta 76 kulttuuriperintökohdetta, ja inventoinnin 
aikana löytyi 110 uutta kulttuuriperintökohdetta. Näistä uusista kohteista 45 on muinaisjäännöksiä, 45 
uuden ajan kulttuuriperintökohteita, 13 sotahistoriallisia kohteita, 4 poronhoitoon liittyviä kohteita ja 3 
raakunpyyntikohdetta. Peruskarttoja, arkistoja, vanhoja karttoja ja muinaisjäännösrekisteriä hyödyn-
tämällä tarkastettiin 44 kohdetta.  
 

 
 
Taulukko 5. Ivalon kaakkoispuolisen metsätalousalueen inventoinnissa löytyi 110 uutta kulttuuriperintökohdetta,  
mikä on lähes puolet kaikista vuonna 2010 inventoiduista kohteista.  
 
4.1. Muinaisjäännökset 
 
Inventoinnissa tarkastettiin kaikkiaan 65 muinaisjäännöskohdetta. Kuten aiemmin on jo todettu, met-
sätalousalueelta tunnettiin ennen inventointia 15 m uinaisjäännöstä ja neljä irtolöytöpaikkaa. Näistä 
muinaisjäännöksistä kahdeksan on esihistoriallista tai kivikautista asuinpaikkaa, yksi ajoittamaton 
asuinpaikka, kaksi pyyntikuoppakohdetta, kaksi muinaisjäännösryhmää, yksi historiallisen ajan kivi-
rakenne ja yksi mahdollinen muinaisjäännös. Littoksenkosken ajoittamaton asuinpaikka (muinaisjään-
nösrekisteritunnus 148010610) ja toinen pyyntikuoppakohteista, Naapää (mjrt 148010457), osoittau-
tuivat luonnonmuodostelmiksi. Lisäksi Luttojärven etelärannalla sijaitseva muinaisjäännösryhmä 
Hiekkalahti (mjrt 148010462) sekä irtolöytöpaikat Kulasniemi kaakko (Rt 131013, mjrt 1000002826), 
Aittajärvi (Rt 131885, mjrt 1000002819) ja Mattojärvi (Rt 117109, mjrt 1000002827) todettiin inven-
toinnissa kivikautisiksi asuinpaikoiksi. Tunnetuista kohteista ei tarkastettu pyyntikuoppakohdetta Ah-
venkutujärvi (mjrt 1000013660), koska se oli kartoitettu vain kaksi vuotta aiemmin, eikä Pukinpuron 
latomusta, sillä Kaunispään alue jäi kesällä 2010 inventoimatta 
 
Uusia muinaisjäännöksiä kesän 2010 inventoinnissa löytyi 45 kappaletta, joista 41 on esihistoriallista 
ja 4 ajoittamatonta muinaisjäännöstä. Esihistoriallisen ajan muinaisjäännöskohteista 26 on a suinpaik-
kaa, yhdeksän pyyntikuoppakohdetta ja kuusi irtolöytöpaikkaa. Historiallisen ajan kohteita inventoitiin 
kaksi, ja ne molemmat ovat kestikievareita. Kolmea tulisijaa ja yhtä purnua ei voitu ajoittaa tarkem-
min. Uusia esihistoriallisia kohteita löytyi mm. Lutolta, Mattojärveltä, Mellajärveltä, Isolta Arttajär-
veltä (Stuorrâ Árttáájävri), Valolompolalta (Čuovâluobâl), Pesäjärveltä (Piervâljävri), Vuoksijoelta ja 
Vuoksijärveltä. Meanderoivan Luton hiekkarannat ja umpeutuneet lompolot pääteltiin jo ennen inven-
toinnin alkua esihistorialliselle asutukselle suotuisaksi alueeksi, ja sellaisiksi ne osoittautuivatkin, sillä 
Luton varresta löytyi 11 uutta muinaisjäännöstä.  
 
Inventoiduista muinaisjäännöksistä 12 sijoittui Luontopalvelujen ja neljä yksityismaille. Täysin yksi-
tyismailla sijaitsevia muinaisjäännöksiä ovat Kattajärven kenttä (Reiska-tunnus 111982), Kattajärvi 1 
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(Rt 111962), Kerttuoja (Rt 113141 ja mjrt 148010357) ja Korppivaara (Rt 113473). Kattajärven kenttä 
inventoitiin sen vuoksi, että kentässä on ollut inarinsaamelaista asutusta ilmeisesti jo 1700-luvulla, sen 
niitty kuuluu Lapin perinnemaisemiin (Kalpio & Bergman 1999: 58) ja kentän poikki kulkee saksa-
laisten tekemä toisen maailmansodan aikainen juoksuhauta. Juoksuhauta liittyy kentän lounaispuolella 
sijaitsevaan kohteeseen Kattajärvi 2 (Rt 111970). Kattajärven kivikautinen asuinpaikka, Kattajärvi 1, 
ja Korppivaaran pyyntikuopat löytyivät kuljettaessa yksityismaiden läpi metsätalousmaille. Samalla 
tavalla Kerttuojan aiemmin tunnetun kivi- ja/tai pronssikautisen asuinpaikan rajausta laajennettiin ojan 
pohjoispuolelle, kun ojan pohjoispuolta kuljettiin metsätalousmaalle.  
 
Tsarmitunturin erämaa-alueen lounaisosa pistää Ivalon kaakkoispuolisen metsätalousalueen sisään, 
joten metsätalousalueelle kuljettiin erämaa-alueen läpi, ja erämaa-alueelta löytyikin useita muinais-
jäännöksiä. Luontopalveluiden mailla sijaitsevia muinaisjäännöksiä ja irtolöytöpaikkoja ovat Iso Artta-
järvi 2-4 (Rt 118681, 118702 ja 129481), Čuovâluobâl 1-2 (Rt 129301 ja 131562), Piervâljävri 1-3 (Rt 
129541, 129361 ja 129461), Harjujärvi (Rt 88519, mjrt 1000008878), Oskarinjärvi (Rt 132023, mjrt 
148010459), Oskarinjärvi/Utjananlampi 2 (Rt 131018) ja Oskarinkoski/Utjanankoski lammet (Rt 
131016). Tsarmitunturin lounaisosaan, Isolle Arttajärvelle ja Pesäjärvelle (Piervâljävri) kulkeekin 
vesireitti Lutolta soistuneiden Kolmoslompoloiden, Kolmosjärven ja -joen ja Valolompolon 
(Čuovâluobâl) kautta. UKK-puiston ja metsätalousalueen rajalla sijaitsevan Oskarinkosken ja –järven 
alueella liikuttiin puhtaasti inventoijien omasta mielenkiinnosta, minkä johdosta alueelta löytyi kaksi 
uutta muinaisjäännöstä. 
 
Luttojoen rannalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaikkiaan 16 inventoitua muinaisjään-
nöstä tai irtolöytöpaikkaa. Puolet näistä kohteista sijaitsee paikalla, joissa ihmisen aiheuttama maape-
rän eroosio on suuri. Etenkin Rajajoosepintien varrella on useita ”villejä” leiriytymis- ja tulipaikkoja, 
joiden määrää supistamalla ja ohjaamalla alueella liikkujia muutamille merkityille tulipaikoille voitai-
siin muinaisjäännösalueiden tuhoutumista ainakin hidastaa. Toisaalta ilman eroosion aiheuttamaa 
maan pinnan rikkoutumista ei muinaisjäännöskohteita olisi voinut maastosta havaita, sillä suurin osa 
kesällä 2010 inventoiduista esihistoriallisista asuinpaikoista oli ns. asuinpaikkapintoja, joista ei näy 
mitään rakenteita, kuten asumuspainanteita, valleja tai tulisijoja maan päälle.  
 

 
 
Kuva 3. Luttojoki/Kolmoskoski asuinpaikalta löytynyttä varhaismetallikautista keramiikkaa (KM 38557:1). 
Kuvat P. Pesonen. 
 
Asuinpaikkojen ajoittaminen on Inarin alueella ongelmallista, sillä pääasiassa löydöt ovat kvartsi-
iskoksia ja palanutta luuta. Kesällä 2010 Luton varrelta, Hirvasvuopaja 1 kivikautiselta asuinpaikalta 
(Rt 130661) löytyi myös yksi pii-iskos (KM 38559). Toinen merkittävä asuinpaikkalöytö tuli myös 
Luton pohjoisrannalta, Luttojoki/Kolmoskosken asuinpaikalta (Rt 130561), josta kuluneelta asuin-
paikkapinnalta löytyi kvartsi-iskosten ja palaneiden luiden seasta kaksi saviastianpalaa (KM 38557:1). 
Koristelemattomat, asbestisekoitteiset palat liittyvät toisiinsa ja muodostavat yhden astian suun reuna-
palan. Sekoitteen, koristelemattomuuden ja pinnan käsittelyn puolesta palaset voidaan määrittää var-
haismetallikautiseksi, ns. lovozeron keramiikaksi. Carpelanin mukaan kyseistä keramiikkaa valmistet-
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tiin Kainuusta Ruijaan ja Kuolan niemimaalta Jämtlantiin ulottuvalla alueella noin 1900 eaa. – 600 
eaa. (Carpelan 2003: 46). Saviastian palat ovat merkittävä löytö, sillä ne ovat ensimmäiset Suomen 
puolelta löytyneet palat Luttojokivarresta. Kyseistä keramiikkatyyppiä on löytynyt Inarin alueelta vain 
noin kymmeneltä asuinpaikalta, joista lähin sijaitsee Paatsjokilaaksossa.  
 
Inventointialueen asuinpaikoilta otettiin talteen palaneita luita, joista Kristiina Mannermaa teki luu-
analyysin kuudesta eri kohteesta (Ks. Liite 2). Aineistossa oli hyvin paljon luita, joita ei voinut tunnis-
taa, mm. Luttojoki/Kolmoskosken ja Ahvenlammen asuinpaikoilta löytyneet luut. Ainoa tunnistettu 
laji oli peura (Rangifer tarandus), jonka lantion pala tunnistettiin Piervâljävri 2 (Rt 129361) asuinpai-
kalta. Lisäksi Piervâljävri 3 (Rt 129461) asuinpaikalta tunnistettiin märehtijän (Ruminata) hampaan 
kiilteen kappale, joka kuulunee peuralle tai hirvelle. Piervâljävri 2 ja 3 sekä Torkojoen (Rt 131004) ja 
Hirvaslompolon (Rt 130242) asuinpaikoilta tunnistettiin useita nisäkkäiden luita (Mammalia).  
 
Kolmelta esihistorialliselta asuinpaikalta saatiin talteen riittävästi palanutta luuta radiohiiliajoituksia 
varten. Ajoitukset tehtiin Uppsalan yliopiston Ångströmin laboratoriossa keväällä 2011 (Ks. Liite 1). 
Piervâljävrin kivikautiset asuinpaikat 2 ja 3 (Rt 129361 ja 129461) sijaitsevat Tsarmitunturin erämaa-
alueella, aivan metsätalousalueen ja erämaa-alueen rajalla. Asuinpaikka 2 sijaitsee korkean hiekkatör-
män päällä, missä havaittiin kolmelta tasanteelta merkkejä esihistoriallisesta asutuksesta. Radiohii-
liajoitus tehtiin palaneesta luusta (KM 38552:2), jonka Mannermaa määritti peuran luuksi. Luu ajoit-
tuu 6470 – 6650 cal BC (Ua-41330). Piervâljävrin asuinpaikka 3 sijaitsee järven pohjoisosan soistu-
neen lahden itärannalla. Neljä ajoitettavaa luuta Mannermaa määritti nisäkkään luiksi (KM 38553:2). 
Luiden radiohiiliajoituksen perusteella asuinpaikka on ollut käytössä 5880 – 6060 cal BC (Ua-41331). 
Erämaa-alueen eteläisille järville on kuljettu Lutolta mitä ilmeisimmin aiemmin mainittua Kolmosjoen 
vesistöreittä pitkin. Kolmannet, Torkojoen asuinpaikalta (Rt 131004) löydetyt kolme näytettä Man-
nermaa määritti nisäkkään luiksi (KM 38563:2). Asuinpaikka sijaitsee Luttojokivarresssa, siihen las-
kevan Torkojoen ja Luton risteyskohdassa, Luton rantaan johtavalla metsäautotiellä, noin 100 m Tor-
kojoen rannasta itään, korkean törmän päällä. Paikalta löytyneet luut ajoittuvat ajalle 6240 – 6440 cal 
BC (Ua-41332). 
 
Historiallisen ajan kohteista Paljakaisen kievari (Rt 106461) sijaitsee juuri inventointialueen rajalla, 
aivan E4-tien länsilaidalla. Kievarin kentässä näkyy selkeästi rakennusten perustukset, ja kenttä on 
toiminut viime vuosikymmeniin saakka Metlan koealueena. Kohde inventoitiin, sillä siihen liittyvä 
Paljakaisen laidunaita sijaitsee inventointialueella E4-tien itäpuolella. Laidunaita (Rt 117063) on luet-
teloitu uuden ajan kulttuuriperintökohteisiin. Toinen, Könkäänjärven kievari (Rt 116701) sijaitsee 
Nellimintien eteläpuolella, Könkäänjärven etelälaidalla. Kohdetta oli vaikea rajata maastossa, sillä 
paikalla sijaitsee myös saksalaisten asemapaikka Könkäänjärvi 2 (Rt 115983). 
 
4.2. Sotahistorialliset kohteet 
 
Inventointialueen sotahistorialliset kohteet liittyvät kaikki toiseen maailmansotaan ja Lapin sotaan. 
Kohteet sijoittuvat Rajajoosepintien ja E4-tien varsille sekä Nangujärven vesistön ympäristöön. Suurin 
osa 33 kohteesta on saksalaisten laajoja asemapaikkoja, joissa alakohteita dokumentoitiin parhaimmil-
laan kymmeniä. Tällaisia ovat mm. Ison Kuivajärven (Rt 110543) ja Nangujärven (Rt 118121) koh-
teet. Asemapaikoilta dokumentoitiin mm. poteroita, tuliasemia, juoksuhautoja, rakennusten ja raken-
nelmien jäännöksiä, kuusikulmaisten vaneritelttojen pohjia, korsuja, jätekuoppia, talleja, piikkilanka-
aitoja sekä mitä erilaisimpia kaivantoja ja rakennelmia, joiden tarkoitus jäi osin epäselväksi. Osan 
rakentamistaan tai venäläisten vankien rakentamista rakennelmista saksalaiset olivat ehtineet polttaa 
lähtiessään ja osa rakennelmista on ilmeisesti tuhottu suomalaisten toimesta sodan jälkeen. 
 
Muita sotahistoriallisia kohteita alueella ovat mm. saksalaisten tiilitehtaan jäännös, tieurat, sillat ja 
venäläisvankien hautapaikat. Nangujärven ympäristö muodostaa mielenkiintoisen kokonaisuuden, sillä 
siellä sijaitsee useita saksalaiskohteita, mm. Saiholompolan vankileiri (Rt 117461), Nangujärven ete-
läosan asemapaikka Nangujärvi 1 (Rt 118121), Joutavanlahden asemapaikka ja venäläisten sotilaiden 
hautapaikka (Rt 132024). Saksalaisten rakentama tieura on kulkenut Isolta Pihtijärveltä Valkiajärven 
kautta Nangujärven etelärantaan, mistä se edelleen jatkuu Joutavanlahdelle ja sieltä Isolle Saarijärvelle 
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(Stuorrâ Suollušjävri). Tieuran varrelle sijoittuu asemapaikkoja ja rakennelmia Isolle Saarijärvelle 
saakka. Laajalla ja karikkoisella Nangujärvellä saksalaiset kulkivat veneillä. Inarilaisen Jorma von 
Pandyn mukaan Nangujärven lounaispään pohjassa makaa syöksyvene, jossa on kahden saksalaissoti-
laan jäänteet.  
 
Sotahistoriallisiin kohteisiin sisältyy myös kaksi rakennusperintökohdetta. Saiholompolan vankileirillä 
on pystyssä vielä yksi rakennus, jonka katto on osin romahtanut. Rakennuksessa on säilynyt vielä al-
kuperäisiä kalusteita, kuten kerrossänkyjä, pöytä, seinänvieruspenkkejä ja oven pielessä seinän asete-
line. Lapin sotahistoriallinen seura, joka haluaisi peruskorjata rakennuksen, on suojannut kämpän ka-
ton pressuilla ja laittanut rakennuksen sisälle tukipuita, ettei välikatto romahtaisi lopullisesti alas. 
Nangujärven etelärannan kohteessa Nangujärvi 1 on järven rannassa yksi rakennus, jossa on v ielä 
katto päällä; muista rakennuksista ei ole jäljellä enää kuin hirsikehikot. Katon reikiä ovat ilmeisesti 
paikalliset ihmiset suojanneet ympäristöstä löytyneillä tynnyrin kansilla ja puilla. Mikäli kattoa ei 
korjata pian, on tästäkin rakennuksesta muutaman vuoden päästä jäljellä vain hirsikehikko. 
 
4.3. Poronhoitoon liittyvät kohteet 
 
Alueelta inventoitiin 15 poronhoitoon liittyvää kohdetta, joista neljä oli poroerotusaidan ja neljä poro-
aidan jäännöksiä, jotka ovat jo käytöstä poistuneita. Kolme poroaidan jäännöstä on osa laajempaa ko-
konaisuutta, palkisten välistä väliaitaa. Latovaarassa (Rt 112358) kartoitettiin poroerotusaita ja sen 
väliaitaa ja johdinaitoja vähän laajemmaltikin. Porokämppiä inventoitiin neljä ja porokämppien jään-
nöksiä kaksi. Heinä- ja kortesuovat sekä ladot on sisällytetty uusiin kulttuuriperintökohteisiin. 
 
Porohoitoon liittyvistä kohteista on neljä rakennusperintökohdetta. Nämä ovat alueen käytössä olevia, 
vanhoja porokämppiä, jotka sijoittuvat kaikki Rajajoosepintien itäpuoliselle metsätalousalueelle: 
Čuovâluobâlin 3 eli Valolompolan (Rt 131565), Ruohokankaan 9 (Rt 110376), Vyelebaš Läävdisjäv-
rin eli Alemman Lauttajärven (Rt 118247) ja Káránâšjävrin 1 e li Korppijärven (Rt 118329) poro-
kämppä.  
 
4.4. Kolttien väliaikaiset asuinpaikat 
 
Kolttien perinteinen asuinalue on ulottunut Näätämöstä Petsamoon ja Tuuloman Lappiin, mutta valti-
oiden väliset rajanvedot ovat aikojen saatossa muuttaneet heidän asuinalueitaan radikaalisti. Toisen 
maailmansodan seurauksena Petsamon, Paatsjoen ja Suonikylän siitojen kolttasaamelaisia evakuoitiin 
Suomeen, ja vuonna 1944 koko Lapin läänin asukkaat evakuoitiin Pohjanmaalle. Evakosta koltat pala-
sivat Ivalon, Akujärven, Luttojoen ja Virtaniemen rajaamalle alueelle. He perustivat väliaikaisia 
asuinpaikkoja Luton ja Nellimin väliselle alueelle, mahdollisimman lähelle entisiä kotiseutujaan. Fo-
fanoffit rakensivat pirtit Kolmosjärvelle ja Vuoksijärvelle. Luton Oskarinkosken ja Oskarinjärven 
kolttakentät olivat sekä Fofanoffin että Semenoffin suvun asuinpaikkoja 1940-luvulla. Vasta vuonna 
1948 valtioneuvosto antoi päätöksen kolttien asuttamisesta Näätämö-Sevettijärvi -alueelle, ja väestö 
pääsi muuttamaan sinne maaliskuussa 1949. (Sverloff 2003, s. 133-13;   
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2132).  
 
Kolttien väliaikaisia asuinpaikkoja tai niihin liittyviä kohteita inventoitiin kesällä 2010 kuusi kappalet-
ta. Ne kaikki sijaitsevat Kolmosjärven ja Vuoksijärven rannoilla. Näistä kolme kohdetta on myös ra-
kennusperintökohteita, joista kaksi on vielä käytössä. Kolmosjärvi on alueen ainoa valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kolmosjärveltä inventoitiin erillisinä kohteina kolttapirtti 
(Kolmosjärvi 2, Rt 131701), navetan jäännös (Kolmosjärvi 3, Rt 131702) ja koltta-aitta (Kolmosjärvi 
4, Rt 131703). Koltta-aitta on korjattu ja siirretty Kolmosjoen itärannalle, vuokratupana toimivan 
Kolmostuvan pihapiiriin. Upea mansardikattoinen Fofanoffin suvun kolttapirtti sijaitsee Kolmosjärven 
länsirannan vuokratuvan pihapiirissä. Vuoksijärveltä inventoitiin Naskan ja lapsen hauta (Vuoksijärvi 
4, Rt 131682), järven länsirannalla sijaitseva kolttakenttä (Vuoksijärvi 2, Rt 131675), jonka pirtti toi-
mii nykyään autiotupana, sekä järven itärannalla sijaitseva kolttakentän jäännös (Vuoksijärvi 5, Rt 
131683). Näistä rakennusperintökohteita ovat Kolmosjärven koltta-aitta ja kolttapirtti sekä Vuoksijär-
ven kentän pirtti.  
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4.5. Savottahistorialliset kohteet 
 
Kesällä 2010 inventoitiin 38 savottahistoriallista kohdetta, jotka liittyvät toisen maailmansotaan tai sen 
jälkeiseen aikaan. Savottakohteiden rakennukset on savotoiden päätyttyä useimmiten purettu, myyty ja 
siirretty esimerkiksi yksityishenkilöiden pihapiireihin tai metsähallituksen omistamiin muihin kohtei-
siin. Muutamia kohteita on tietoisesti myös tuhottu, jotteivät ”epätoivotut ainekset” jäisi asustelemaan 
alueen metsiin. Edellä mainittujen asioiden vuoksi inventoijilla ei ollut kohteissa enää paljon doku-
mentoitavaa. Savottahistoriallisista kohteista sai kuitenkin paljon arvokasta tietoa haastatteluissa sekä 
suoraan metsuri Tapani Silventoiselta, jonka kanssa kyseisiä kohteita kierrettiin toukokuun lopusta 
juhannukseen saakka. Silventoinen on asunut lapsuutensa Palkisojalla sekä elänyt ja kokenut Annin-
kadun ja Kuutuan alueen savotta-ajan.  
 
Suurin osa eli 15 savottahistoriallista kohdetta on luetteloitu Reiskaan nimellä savottakämppäalueen 
jäännös. Savottakämppäalueilla on sijainnut yleensä talli, ulkokäymälä, likakaivantoja, erilaisia varas-
torakennuksia ja useita kämppien jäännöksiä, sillä herrojen, naiskokkien ja jätkien kämpät ovat olleet 
erikseen. Tämän vuoksi nämä kohteet voivat sisältää parhaimmillaan kymmenkunta alakohdetta. Kol-
messa kohteessa maastossa oli erotettavissa tallin ja savottakämpän ja kolmessa saunan ja savottakäm-
pän jäännös. Muita inventoituja savottahistoriaan liittyviä kohteita olivat mm. savottatieurat, leima-
puut, parkkuupukit, tallin ja sahan jäännökset. Inventointialueella sijaitsee kymmenittäin lanssipaikko-
ja jokaisen savottakohteen ympäristössä, joten niitä inventoitu ajan puutteen vuoksi. Lansseja sijaitsee 
myös alueilla, joiden lähistöllä ei ole savottakämppiä.  
 
Inventoidut kohteet sijaitsevat metsätalousmaalla, mutta Alttojärveltä ja Laanajärveltä päätettiin inven-
toida myös Villin Pohjolan omistuksessa olevat savottakämppäpihapiirit. Alttojärven savottakämppä-
alue oli kesällä 2010 vielä myynnissä eikä ollut mitään takeita siitä, haluaisiko uusi omistaja säilyttää 
tontilla sijaitsevia rakenteita. Alttojärven pääkämppä dokumentoitiin tarkasti, sillä se on säilynyt sisus-
tuksineen savotta-aikaisessa tilassaan. Toki kämpästä on viety kaikki irti lähtevä tavara pois, mutta 
esimerkiksi keittiön kaapistot ja vesipadat, katoissa sijaitsevat kaasulamput, pannuhuoneen kuivatuste-
lineet ja muutamat kerrossängyt olivat säilyneet paikoillaan. Laanajärven kämppä on myös vanha sa-
vottakämppä, joka on kunnostettu. Rannassa on kämppään liittyvä saunarakennus, joka on yhä käytös-
sä. 
 
Rakennusperintökohteita inventoituihin savottahistoriallisiin kohteisiin sisältyy kuusi. Nämä ovat Alt-
tojärven savottakämppä (Rt 1631), keittokatos (Rt 108104) ja ulkokäymälä (Rt 109232) sekä Laana-
järveltä savottakämppä (Rt 1634), sauna (Rt 5052) ja uudehko varasto (112824). 
 
4.6. Uuden ajan kulttuuriperintökohteet 
 
Muita uuden ajan kulttuuriperintökohteita inventoitiin 67 kappaletta. Suurimman joukon muodostavat 
erilaiset rakennelmien jäännökset, joita inventoitiin 13 kohdetta. Muita kohderyhmiä olivat mm. kor-
sujen, siltojen ja kortesuovien jäännökset, ladot, pilkkapolku ja -puut sekä leima- ja merkkipuut. Alu-
eella liikkumisesta kertovat lautan jäännös sekä veneiden, tielanojen ja tukkirekien jäännökset.  
 
Uuden ajan kulttuuriperintökohteisiin sisältyy kolme rakennusperintökohdetta: Kotiaron heinälato (Rt 
111921), Kolmâsluobbâleh 1 e li Kolmoslompolon ladot (Rt 131678) ja Moitakurun päivätupa (Rt 
27614). Moitakurun päivätupa on rakennettu 1950-luvulla, mutta se on korjattu siten, että alkuperäistä 
siinä on enää vain hirsikehikko. Päivätupa kuuluu luontopalveluille, mutta sen nykytila dokumentoitiin 
kesällä 2010. 
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5. Lopuksi 

Inventoinnissa saatiin mielenkiintoisia ajoitustuloksia Lutolta ja Tsarmitunturin erämaa-alueelta, min-
kä perusteella alueella on liikuttu ja asuttu jo varhain kivikaudella, noin 6000-6600 eaa. Lisäksi Lutto-
joen rannalla sijaitsevalta asuinpaikalta löydettiin vesistön ensimmäiset saviastianpalat, jotka voidaan 
ajoittaa varhaismetallikaudelle.  
 
Savottahistorialliset kohteet saatiin kartoitettua hyvin metsuri-arkeologi –työparin työskentelyllä. Ky-
seisten kohteiden dokumentointi onkin tällä hetkellä tärkeää, sillä se, mitä niistä vielä on jäljellä, tulee 
katoamaan maastosta todella nopeasti lähivuosikymmeninä. Savotoissa työskennelleitä henkilöitä ei 
ole enää paljon elossa, joten heitä tulisi lähivuosina haastatella lisätietojen hankkimiseksi. Sotahistori-
allisia kohteita on hyvin paikallisten tiedossa, mutta niiden laajamittaisempi kartoitustyö toisi lisäva-
laistusta saksalaissotilaiden toiminnan intensiivisyyteen Inarin alueella toisen maailmansodan aikana.  
 
Raakkukasoja eli raakunpyyntipaikkoja löytyi kolme, ja lisäksi tarkastettiin yksi vanha helmenpyynti-
paikka. Raakkukasat ovat lähes maantasaisia, laajimmillaan halkaisijailtaan noin 2 m kokoisia alueita, 
joissa on maan pinnalla runsaasti raakunkuoria. Osa kuorista on jo pitkälle maatuneita ja hauraita. 
Lajin uhanalaisuuden vuoksi kohteiden paikkatietoa ja kuvauksia ei sisällytetty raporttiin, vaan niitä 
koskevat tiedot on luovutettu luontopalveluille. 
 
Kesän 2010 inventointi saavutti sille asetetun 8 % kattavuustavoitteen. Ivalon kaakkoispuoliselta met-
sätalousalueelta dokumentoitiin riittävä otos erilaisia kulttuuriperintökohteita. Kuutuajärven aluetta eli 
rajatun inventointialueen eteläosaa eikä Saariselän pohjoispuolista aluetta ehditty inventoida lainkaan, 
minkä vuoksi ne tullaankin inventoimaan kesällä 2011 KMO-kulttuuriperintöhankkeen toimesta. Lu-
ton etelärantaa ei myöskään päästy kulkemaan kuin paikoitellen ajan puutteen ja huonojen tieolosuh-
teiden vuoksi. Luton pohjoisrannan inventointitulosten ja alueen topografian perusteella joen eteläpuo-
lisella alueella on myös arkeologista potentiaalia. Luton vesistöreitin varrella olisikin suotavaa tehdä 
tulevaisuudessa tarkempia arkeologisia inventointeja. 
 
 
 
Inarissa 14.4.2011 
 
 
 
Eija Ojanlatva 
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Kohdeluettelo 
 
 ESIHISTORIALLISET KOHTEET REISKA KOORDINAATIT 

1 Ahvenkutujärvi 2 esihistoriallinen asuinpaikka 115503 X=3538587 Y=7624090 Z=172 
2 Ahvenlampi kivikautinen asuinpaikka 130642 X=3548610 Y=7609766 Z=188 

3 
Aittajärvi kivikautinen asuinpaikka 
(muinaisjäännösrekisteri 1000002819) 131885 X=3531019 Y=7598104 Z=174 

4 
Alajoki kivikautinen asuinpaikka, ylim. tarkastus 
(muinaisjäännösrekisteri 1000002819) ei merk. X=3519188 Y=7613562 Z=130 

5 Alumavaara pyyntikuoppia 117082 X=3535624 Y=7624041 Z=150 
6 Čuovâluobâl 2 liesilatomus 131562 X=3552121 Y=7615673 Z=205 

7 
Hanhirimpi kivikautinen asuinpaikka  
(muinaisjäännösrekisteri 148010376) 112506 X=3526488 Y=7611407 Z=172 

8 Harjujärvi 1 pyyntikuoppa 88519 X=3554057 Y=7615851 Z=211 

9 
Hiekkalahti kivikautinen asuinpaikka 
(muinaisjäännösrekisteri 148010462) 131904 X=3533555 Y=7596275 Z=165 

10 Hirvaslompolo kivikautinen asuinpaikka 130242 X=3538113 Y=7606145 Z=155 
11 Iso Arttajärvi 4 esihistoriallinen löytöpaikka 129481 X=3552494 Y=7615221 Z=212 
12 Iso Arttajärvi 2 kivikautinen asuinpaikka 118681 X=3552220 Y=7615939 Z=204 
13 Iso Arttajärvi 3 kivikautinen irtolöytöpaikka 118702 X=3552411 Y=7615750 Z=204 
14 Kattajärvi 1 kivikautinen asuinpaikka 111962 X=3542095 Y=7605363 Z=148 

15 
Kerttujärvi kivikautinen asuinpaikka 
(muinaisjäännösrekisteri 148010377) 112470 X=3526178 Y=7613285 Z=140 

16 Kerttuoja 2 kivikautinen asuinpaikka 112195 X=3523130 Y=7614555 Z=135 
17 Kerttuoja kivi- ja pronssikautinen asuinpaikka 113141 X=3522950 Y=7614788 Z=135 
18 Kippisjärvi pyyntikuoppia 118621 X=3561565 Y=7615465 Z=152 

19 
Kolmostupa kivi- ja/tai pronssikautinen asuinpaikka 
(muinaisjäännösrekisteri 148010456) 131664 X=3548678 Y=7610081 Z=183 

20 Korppivaara pyyntikuoppia 113473 X=3523236 Y=7613044 Z=162 

21 
Kulasjoen silta kivikautinen asuinpaikka 
(muinaisjäännösrekisteri 148010607) 131981 X=3534319 Y=7595321 Z=160 

22 
Kulasniemi kaakko kivikautinen asuinpaikka  
(muinaisjäännösrekisteri 1000002826) 131013 X=3534716 Y=7596697 Z=163 

23 
Kulasniemi kivikautinen asuinpaikka 
(muinaisjäännösrekisteri 148010609) 131946 X=3535086 Y=7597526 Z=162 

24 Kurrájävri 1 kivikautinen löytöpaikka 117661 X=3531071 Y=7614243 Z=246 
25 Könkäänsuvanto 1 esihistoriallinen asuinpaikka  115561 X=3533982 Y=7624974 Z=135 
26 Könkäänsuvanto 2 pyyntikuoppia 116761 X=3533922 Y=7625120 Z=141 
27 Leonjärvi 1 pyyntikuoppia 106787 X=3521740 Y=7606601 Z=164 
28 Leonjärvi 2 pyyntikuoppia 106767 X=3521718 Y=7606861 Z=165 
29 Luttojoki/Hirvasvuopaja 1 kivikautinen asuinpaikka 130661 X=3540246 Y=7604697 Z=149 
30 Luttojoki/Hirvasvuopaja 2 kivikautinen asuinpaikka 130681 X=3540182 Y=7604517 Z=149 

31 
Luttojoki/Kolmosjoki kivikautinen asuinpaikka 
(muinaisjäännösrekisteri 148010367) 131667 X=3543470 Y=7603850 Z=145 

32 Luttojoki/Kolmoskoski varhaismetallikautinen asuinpaikka 130561 X=3543364 Y=7603947 Z=148 
33 Luttojoki/Littoskoski kivikautinen asuinpaikka 131003 X=3551140 Y=7599249 Z=130 
34 Luttojärvi 1 kivikautinen asuinpaikka 131011 X=3533401 Y=7596342 Z=163 
35 Luttojärvi 2 kivikautinen asuinpaikka 131014 X=3533738 Y=7596820 Z=163 

36 
Lähdelahti kivikautinen asuinpaikka 
(muinaisjäännösrekisteri 148010461) 131921 X=3533250 Y=7596411 Z=165 

37 
Mattojärvi kivikautinen asuinpaikka 
(muinaisjäännösrekisteri 1000002827) 117109 X=3534500 Y=7619209 Z=140 
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38 Mattojärvi 2 kivikautinen asuinpaikka 117148 X=3534864 Y=7619182 Z=140 
39 Miellijävri pyyntikuoppia 113518 X=3540657 Y=7624396 Z=178 
40 Nilatuohioja 1 pyyntikuoppia 106599 X=3521972 Y=7607456 Z=158 

41 
Oskarinjärvi kivikautinen asuinpaikka 
(muinaisjäännösrekisteri 148010459) 132023 X=3553185 Y=7597057 Z=125 

42 Oskarinjärvi/Utjananlampi 2 kivikautinen asuinpaikka 131018 X=3553018 Y=7596954 Z=125 

43 
Oskarinkoski/Utjanankoski lammet kivikautinen asuin-
paikka 131016 X=3552879 Y=7596743 Z=126 

44 Piervâljävri 1 kivikautinen asuinpaikka 129541 X=3551818 Y=7614487 Z=204 
45 Piervâljävri 2 kivikautinen asuinpaikka  129361 X=3551862 Y=7614557 Z=208 
46 Piervâljävri 3 kivikautinen asuinpaikka 129461 X=3552218 Y=7614900 Z=206 

47 
Pirtti-Kompsio muinaisjäännösryhmät 
(muinaisjäännösrekisteri 148010611) 131789 X=3550047 Y=7600129 Z=143 

48 Pirtti-Kompsio 2 kivikautinen asuinpaikka 131002 X=3549473 Y=7599902 Z=137 

49 
Pitkäjärvi kivikautinen asuinpaikka  
(muinaisjäännösrekisteri 148010594) 112881 X=3527621 Y=7617421 Z=153 

50 Ryssäjärvenjänkä esihistoriallinen asuinpaikka 131342 X=3544933 Y=7598990 Z=163 

51 
Saarineitämöjärvi itä irtolöytöpaikka 
(muinaisjäännösrekisteri 1000002813) 112622 X=3523630 Y=7616450 Z=142 

52 Sovskamuvjáávrás pyyntikuoppa 118323 X=3546412 Y=7616749 Z=197 
53 Torkojoki kivikautinen asuinpaikka 131004 X=3551718 Y=7599376 Z=135 
54 Uusijoki kivikautinen löytöpaikka 130201 X=3542675 Y=7607532 Z=152 
55 Vuoksijoki 1 kivikautinen asuinpaikka 131008 X=3552169 Y=7602092 Z=167 
56 Vuoksijoki 2 kivikautinen löytöpaikka 131009 X=3552286 Y=7602146 Z=167 
57 Vuoksijärvi 1 kivikautinen asuinpaikka 131007 X=3551341 Y=7605261 Z=219 
58 Ylimmäinen Kerttujärvi 1 esihistoriallinen löytöpaikka 112602 X=3525210 Y=7613791 Z=139 

 
HISTORIALLISET KOHTEET REISKA KOORDINAATIT 

1 Kattajärvi 2 kenttä 111982 X=3542116 Y=7605589 Z=148 
2 Könkäänjärvi 1 kestikievari 116701 X=3534046 Y=7625399 Z=137 
3 Paljakainen 1 kestikievari 106461 X=3518605 Y=7600255 Z=213 

    
 

AJOITTAMATTOMAT KOHTEET REISKA KOORDINAATIT 
1 Čuovâluobâl 1 ajoittamaton tulisija jäännös 129301 X=3551809 Y=7614924 Z=206 
2 Harjujärvi 2 ajoittamaton tulisija jäännös 118622 X=3554114 Y=7615685 Z=207 
3 Martin Haukijärvi ajoittamaton purnu 131568 X=3541808 Y=7611347 Z=187 
4 Ristilompola 2 ajoittamaton tulisija  117281 X=3535854 Y=7616877 Z=148 

    
 

SOTAHISTORIALLISET KOHTEET REISKA KOORDINAATIT 
1 Hangasvalkamajärvi saksalaisten muulitalli jäännös 118254 X=3541592 Y=7617334 Z=171 
2 Heteoja saksalaisten asemapaikka 110687 X=3542510 Y=7606809 Z=153 
3 Houvinkotajärvi potero jäännös 110943 X=3538328 Y=7610441 Z=173 
4 Iso Kuivajärvi saksalaisten asemapaikka  110543 X=3534170 Y=7616527 Z=185 
5 Iso Palovaara saksalaisten asemapaikka 131793 X=3545490 Y=7601759 Z=140 
6 Iso Pihtijärvi 1 saksalaisten asemapaikka 111462 X=3536524 Y=7613887 Z=180 

7 
Joutavanlahti saksalaisten asemapaikka ja venäläisten 
sotilaiden hautapaikka 132024 X=3542953 Y=7619073 Z=155 

8 Kattajärvi 3 saksalaisten asemapaikka 111970 X=3542031 Y=7605266 Z=152 

9 Könkäänjärvi 2 saksalaisten asemapaikka 115983 X=3534127 Y=7625167 Z=137 
10 Mokkamökinlampi saksalaisten asemapaikka 131864 X=3556004 Y=7599610 Z=155 
11 Nangujärvi 1 saksalaisten asemapaikka 118121 X=3541516 Y=7617551 Z=160 
12 Nangujärvi 2 saksalaisten potero jäännös 118102 X=3541846 Y=7617832 Z=158 
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13 Nangujärvi 3 saksalaisten tieura ja silta jäännös 118081 X=3542053 Y=7617604 Z=150 
14 Palkisoja 1 neuvostosotilaiden hauta 106063 X=3521970 Y=7605273 Z=166 
15 Palkisoja 2 saksalaisten asemapaikka 116841 X=3521339 Y=7605018 Z=185 
16 Palkisoja 3 vankileiri ja saksalaisten asemapaikka 132101 X=3521824 Y=7605294 Z=167 
17 Pienempi Kuivajärvi saksalaisten tiilitehdas jäännös 110775 X=3535651 Y=7614439 Z=186 
18 Pirtti-Kompsio 3 saksalaisten asemapaikka 131791 X=3548935 Y=7600026 Z=140 

19 
Rajajooseppi 1 suomalaisten ja saksalaisten asemapaik-
ka 131868 X=3560310 Y=7598799 Z=117 

20 Ruohokangas 4 saksalaisten asemapaikka 110381 X=3539548 Y=7609356 Z=175 

21 Ruohokangas 5 saksalaisten asemapaikka 110384 X=3539202 Y=7609410 Z=174 
22 Ruohokangas 6 saksalaisten rakennelma jäännös 110389 X=3539285 Y=7609615 Z=182 
23 Ruohokangas 7 saksalaisten silta jäännös 110375 X=3539061 Y=7609680 Z=168 
24 Ruohokangas 8 saksalaisten rakennelma jäännös 110377 X=3539144 Y=7609963 Z=183 
25 Saarineitämöjärvi saksalaisten asemapaikka 112168 X=3523556 Y=7616592 Z=141 
26 Saiholompola vankileiri 117461 X=3539995 Y=7622119 Z=153 
27 Sarrelompolo saksalaisten asemapaikka 110690 X=3541821 Y=7607732 Z=153 
28 Stuorrâ Suollusjävri saksalaisten asemapaikka 118185 X=3544731 Y=7620909 Z=166 
29 Taimensakia saksalaisten tieura 132066 X=3543296 Y=7619031 Z=190 
30 Valkiajärvi 1 saksalaisten korsu jäännös 117422 X=3537828 Y=7615087 Z=172 
31 Valkiajärvi 2 saksalaisten tieura 132088 X=3537795 Y=7615269 Z=175 
32 Vyeppáá 1 saksalaisten asemapaikka 132071 X=3538368 Y=7616636 Z=164 
33 Ylimmäinen Kettujärvi saksalaisten asemapaikka 131634 X=3545652 Y=7617712 Z=185 

 
 PORONHOITOON LIITTYVÄT KOHTEET REISKA KOORDINAATIT 

1 Aitavaara poroaita jäännös 113322 X=3527588 Y=7616422 Z=220 
2 Čuovâluobâl 3 porokämppä 131565 X=3551464 Y=7614516 Z=201 
3 Čuovâluobâl 4 poroerotusaita jäännös 118381 X=3551235 Y=7614988 Z=220 
4 Hirvasvaara poroerotusaita jäännös 131642 X=3540272 Y=7606419 Z=215 
5 Káránâsjävri 1 porokämppä 118329 X=3550715 Y=7614824 Z=214 
6 Könkäänsuvanto 3 poroaita jäännös 116694 X=3533902 Y=7625099 Z=140 
7 Latovaara poroerotusaita ja väliaita jäännös 112358 X=3525197 Y=7613486 Z=150 
8 Moitakurunoja 1 porokämppä jäännös  106799 X=3524414 Y=7599753 Z=254 
9 Moitakurunoja 2 porokämppä jäännös  106813 X=3524411 Y=7599726 Z=252 

10 Moitakurunvaara poroerotusaita jäännös 111043 X=3524410 Y=7599483 Z=255 
11 Peuravaara poroaita jäännös 109423 X=3533870 Y=7607792 Z=183 
12 Ruohokangas 1 poroerotusaita jäännös 110940 X=3539228 Y=7609347 Z=175 
13 Ruohokangas 9 porokämppä 110376 X=3539116 Y=7609844 Z=172 
14 Sylvenvaara poroaita jäännös 112202 X=3522595 Y=7615145 Z=130 
15 Vyelebas Läävdisjävri porokämppä 118247 X=3548018 Y=7619703 Z=184 

    
 

KOLTTIEN VÄLIAIKAISET ASUINPAIKAT REISKA KOORDINAATIT 
1 Kolmosjärvi 2 kolttapirtti 131701 X=3548565 Y=7610241 Z=183 
2 Kolmosjärvi 3 navetta jäännös 131702 X=3548558 Y=7610280 Z=186 
3 Kolmosjärvi 4 koltta-aitta  131703 X=3548527 Y=7610077 Z=183 
4 Vuoksijärvi 2 kolttakenttä 131675 X=3550955 Y=7607662 Z=223 
5 Vuoksijärvi 4 hauta 131682 X=3551524 Y=7608248 Z=223 
6 Vuoksijärvi 5 kolttakenttä jäännös 131683 X=3551253 Y=7607496 Z=225 
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SAVOTTAHISTORIALLISET KOHTEET REISKA KOORDINAATIT 
1 Alajoki 2 savottakämppäalue jäännös 106634 X=3521950 Y=7607178 Z=160 
2 Alimmainen Alttojärvi keittokatos 108104 X=3536556 Y=7600495 Z=164 
3 Alimmainen Alttojärvi rakennelma jäännös 109348 X=3536407 Y=7600551 Z=166 
4 Alimmainen Alttojärvi sauna jäännös 1632 X=3536577 Y=7600495 Z=164 
5 Alimmainen Alttojärvi savottakämppä 1631 X=3536542 Y=7600533 Z=166 
6 Alimmainen Alttojärvi talli jäännös 109347 X=3536609 Y=7600542 Z=165 
7 Alimmainen Alttojärvi ulkokäymälä jäännös 109232 X=3536608 Y=7600517 Z=164 
8 Alimmainen Alttojärvi vaja jäännös 1633 X=3536487 Y=7600521 Z=166 
9 Hankapeukalonoja savottakämppäalue jäännös 106671 X=3522546 Y=7608344 Z=185 

10 Heinäjärvet parkkuupukki ja savottakämppäalue jäännös 107425 X=3527354 Y=7600657 Z=202 
11 Iso Arttajärvi 5 savottakämppä jäännös 88547 X=3552025 Y=7616444 Z=206 
12 Itäinen Torkojärvi savottakämpät jäännös 131830 X=3558031 Y=7602234 Z=181 

13 
Joutsenpesälampi/Joukhaispesälampi savottakämppä-
alue 106718 X=3528158 Y=7606166 Z=245 

14 Kerrisjävri savottakämppä ja sauna jäännös 118262 X=3548802 Y=7615655 Z=200 
15 Kolmâsjuuhâ 2 savottakämppäalue 131669 X=3543681 Y=7603945 Z=143 

16 Kolmoskämppä/Nilatuohioja savottakämppäalue jäännös 106422 X=3523702 Y=7605662 Z=193 
17 Kotaoja savottakämppäalue jäännös 109424 X=3536163 Y=7608360 Z=200 
18 Kuninkaanlakkioja savottakämppäalue jäännös   106562 X=3523404 Y=7606677 Z=183 
19 Kurulompolo savottakämppä jäännös 109421 X=3533916 Y=7608021 Z=190 
20 Kämppälampi savottakämppä ja talli jäännös 131862 X=3557722 Y=7598488 Z=158 
21 Laanajärvi pa-vkr / savottakämppä 1634 X=3528884 Y=7612544 Z=225 
22 Laanajärvi sauna 5052 X=3528941 Y=7612552 Z=225 
23 Laanajärvi varasto 112824 X=3528899 Y=7612598 Z=227 
24 Luolajärvi savottakämppäalue jäännös 111841 X=3541903 Y=7598585 Z=185 
25 Nilatuohioja 2 saha jäännös 106121 X=3523628 Y=7605870 Z=183 
26 Palkisvaara savottakämppä ja talli jäännös 116801 X=3520884 Y=7604990 Z=190 
27 Peuralampi savottakämppäalue jäännös 107184 X=3531623 Y=7606629 Z=235 
28 Rajajoosepin tulli leimapuut ja savottatie 131883 X=3560534 Y=7599643 Z=126 
29 Rajalammet savottatie  131881 X=3560593 Y=7599100 Z=115 
30 Ruohokangas 3 savottakämppäalue jäännös 110378 X=3539435 Y=7609667 Z=173 
31 Siika-Torkojärvenoja 1 savottakämppä ja talli jäännös 131831 X=3557428 Y=7602840 Z=172 
32 Tammijärvi savottakämppäalue jäännös 111117 X=3530977 Y=7601055 Z=197 
33 Urakkaselkä savottakämppäalue jäännös 111822 X=3536561 Y=7595698 Z=183 
34 Vellijärvi savottakämppäalue jäännös 132122 X=3537505 Y=7625470 Z=172 
35 Vuoksijoki 3 savottakämppä ja talli jäännös 131807 X=3552570 Y=7602416 Z=163 
36 Vuoksijoki 4 savottakämppä jäännös 131825 X=3552002 Y=7601508 Z=150 
37 Vuolaoja parkkuupukki jäännös 109422 X=3533698 Y=7607801 Z=187 
38 Ylimmäinen Kerttujärvi 2 savottakämppäalue jäännös 112382 X=3526010 Y=7613434 Z=140 

    
 

UUDEN AJAN KULTTUURIPERINTÖKOHTEET REISKA KOORDINAATIT 

1 Aittalompola vetotaival 117566 X=3535131 Y=7621934 Z=140 
2 Alajoki 1 rakennelma jäännös 106614 X=3521916 Y=7607409 Z=160 
3 Alajoki korsu jäännös 106742 X=3521750 Y=7607003 Z=169 
4 Alajoki/Anninkatu silta jäännös 106347 X=3521959 Y=7605363 Z=165 
5 Alajoki/Palkisoja silta jäännös  106421 X=3521885 Y=7605184 Z=164 
6 Aukustinlammet rakennelma jäännös 131672 X=3547435 Y=7607546 Z=187 
7 Hankapeukalovaara korsu jäännös 106577 X=3523020 Y=7606990 Z=183 
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8 Herrapalo/Anninkatu lastauslaituri jäännös 109443 X=3537901 Y=7608389 Z=166 
9 Hirvasjärvi kortesuova jäännös 131643 X=3538502 Y=7605706 Z=150 

10 Iso Pihtijärvi 2 kortesuova jäännös 131567 X=3537112 Y=7613899 Z=158 
11 Itäinen Torkojärvi leimapuu 131829 X=3557543 Y=7602224 Z=180 
12 Káránâsjävri 2 rakennus jäännös 118365 X=3550674 Y=7614867 Z=216 
13 Kolmâsjuuhâ 1 kellari jäännös 131661 X=3546878 Y=7607752 Z=163 
14 Kolmâsluobbâleh 1 latojen jäännökset 131678 X=3545670 Y=7605663 Z=158 
15 Kolmâsluobbâleh 2 lato jäännös 131792 X=3545558 Y=7605328 Z=158 
16 Kolmosjärvi 1 piisin jäännös (?) 131665 X=3548768 Y=7610050 Z=182 
17 Kontiojärvi leimapuut 131827 X=3553831 Y=7599046 Z=190 
18 Kortelahti 131784 X=3539578 Y=7604770 Z=150 
19 Kotiaro heinälato 111921 X=3542322 Y=7604970 Z=148 
20 Kurrájävri 2 rakennelma jäännös 117601 X=3532238 Y=7612039 Z=221 
21 Kutuoja rakennelma jäännös 117222 X=3535237 Y=7617487 Z=148 
22 Laanâjävri vene jäännös 131566 X=3551636 Y=7616288 Z=208 
23 Luttojoki/Hirvasvuopaja 3 rakennelma jäännös 131783 X=3540452 Y=7604505 Z=148 
24 Luttojoki/Hirvasvuopaja 4 vene jäännös 131788 X=3539897 Y=7604520 Z=148 
25 Luttojoki/Kulasniemi pilkkapuu 131944 X=3534761 Y=7597239 Z=159 
26 Luttojoki/Pakkavaara silta jäännös  132020 X=3537826 Y=7599705 Z=150 
27 Luttojoki/Tamminiemi vene jäännös 131964 X=3536124 Y=7598087 Z=158 
28 Luttojoki/Tammioja 1 Kivekkään terveyskylpylä jäännös 111369 X=3530927 Y=7598218 Z=179 
29 Luttojoki/Tammioja 2 merkkipuu 111333 X=3531133 Y=7598197 Z=173 
30 Luttojärvenpalo niliaitta jäännös 131961 X=3533669 Y=7596943 Z=187 

31 Luttojärvi korsu jäännös 107431 X=3533771 Y=7596290 Z=172 
32 Luttovuopaja hiilimiilu jäännös 131945 X=3535030 Y=7597514 Z=162 
33 Mattojärvensuvanto kortesuova jäännös 117181 X=3534699 Y=7619443 Z=140 
34 Mattojärvi 3 rakennelma jäännös 117222 X=3535237 Y=7617487 Z=148 
35 Metsonmäennysoja silta jäännös  131884 X=3529288 Y=7598559 Z=178 
36 Moitakuru päivätupa 27614 X=3523489 Y=7599135 Z=268 
37 Mäskivaara rakennus jäännös 131790 X=3551631 Y=7599169 Z=131 
38 Nilatuohijärvi silta jäännös 132000 X=3526668 Y=7606036 Z=238 
39 Nilatuohioja 3 silta jäännös 131992 X=3523873 Y=7605707 Z=188 
40 Paljakainen 2 laidunaita jäännös 117063 X=3519080 Y=7600188 Z=207 
41 Palkisojansuu 1 kämppä jäännös 117045 X=3521659 Y=7605224 Z=168 
42 Palkisojansuu 2 korsu jäännös 117055 X=3521665 Y=7605101 Z=169 
43 Palkisojansuu 3 korsu jäännös 117057 X=3521665 Y=7605059 Z=170 
44 Pannunkansilampi tukkireki jäännös 131570 X=3543407 Y=7608432 Z=161 
45 Peuralampi/Annikatu lastauslaituri jäännös 111821 X=3531373 Y=7607081 Z=238 
46 Pienempi Kuivajärvi rakennelma jäännös 110776 X=3535819 Y=7614368 Z=190 
47 Pieni Pihtijärvi lautta jäännös 110945 X=3537721 Y=7611351 Z=159 
48 Pilverijärvi kortesuova jäännös 111182 X=3530548 Y=7601334 Z=198 
49 Puolivälinoja leimapuu 131800 X=3545628 Y=7601571 Z=140 
50 Rajajooseppi 2 lammaspuura jäännös 131869 X=3560642 Y=7598796 Z=115 
51 Rajakoski leimapuut 131826 X=3551839 Y=7598200 Z=132 
52 Rajalammet merkkipuu 131882 X=3560568 Y=7599537 Z=126 
53 Ristilompola 1 kortesuova jäännös 117241 X=3535523 Y=7617450 Z=148 
54 Ruohokangas 2 lastauslaituri jäännös 110371 X=3539065 Y=7609458 Z=169 
55 Saari-Torkojärvi pilkkapuu 131828 X=3555592 Y=7600510 Z=168 
56 Siika-Torkojärvenoja 2 rakennelma jäännös 131831 X=3557428 Y=7602840 Z=173 
57 Siliälampi 1 silta jäännös 131865 X=3557448 Y=7597449 Z=125 
58 Siliälampi 2 silta jäännös 131866 X=3557929 Y=7597581 Z=127 
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59 Siliälampi 3 silta jäännös 131867 X=3558266 Y=7597553 Z=126 
60 Tammioja rakennelma jäännös 111262 X=3531205 Y=7598406 Z=180 
61 Tupejáávráš rakennus jäännös 131569 X=3541250 Y=7613436 Z=210 
62 Uusijoki leirikeskus 1 tielana jäännös 131585 X=3542758 Y=7607228 Z=152 
63 Uusijoki leirikeskus 2 tukkireki 131601 X=3542785 Y=7607233 Z=154 
64 Vuoksijärvi 3 rakennelma jäännös 131676 X=3550563 Y=7607306 Z=221 
65 Vuoksijärvi 6 pilkkapuu ja tulisija jäännös 131803 X=3551223 Y=7605347 Z=220 
66 Ylimmäinen Kerttujärvi 3 kellari jäännös 112494 X=3526232 Y=7613178 Z=140 
67 Ylimmäinen Vuoksiselkä rakennelma jäännös 131673 X=3548771 Y=7608609 Z=220 
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Ahvenkutujärvi 2 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 115503 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 
Lukumäärä: 1   

 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7624090, Y 3538587, 
Z 172 

Löydöt: KM 38544 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Ahvenkutujärvi sijaitsee Ivalon kirkosta noin 17,3 km itäkoilliseen, Miellijävrin (Miellajärvi) länsipuolel-
la. Järven pohjoisosan rannat ovat hyvin on kiviset, mutta etelärannassa sijaitsevan itä-länsisuuntaisen har-
jun maaperä on hi enoa hiekkaa.  A hvenkutujärven etelärannalla on pyyntikuoppakohde Ahvenkutujärvi 
1000013660. 

Kohteen kuvaus 
Pienialainen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Ahvenkutujärven luoteispäästä 1,3 km eteläkaakkoon, Vel-
lijärven kaakkoispäästä Ahvenkutujärven kaakkoisrannalle kulkevalla metsäautotiellä, noin 140 m järven 
rannasta etelään.  
 
Palanutta luumurskaa ja kvartsi-iskoksia havaittiin metsätieuran itäreunasta noin 10 m² kokoiselta alueelta. 
Löytöalueen ympärille, pääasiassa sen itäpuolelle tehtiin koskemattomaan maaperään koepistoja, mutta ne 
olivat löydöttömiä. Ilmeisesti kyseessä on pienialainen esihistoriallinen ”levähdyspaikka” hiekkaharjun 
päällä, pyyntikuoppa-alueen pohjoispuolella. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöalueen ja koepistojen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 15.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 



2/9 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 
 

 
 
Palanutta luuta ja kvartsi-iskoksia löytyi tieuralta, erityisesti kairan osoittamalta alueelta.  
Kuvan suunta on pohjoiseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7624090, Y 3538587, 
Z 172 

Mittakaava: 1:10000 
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Ahvenlampi kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 130642 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7609766, Y 3548610, 
Z 188 

Löydöt: KM 38558:1-2 kvartsi-iskoksia ja pa-
lanutta luuta 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 
 

Ympäristön kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee noin 28,7 km Ivalon kirkosta kaakkoon, noin 7 km Rajajoosepintiestä ja Kattajärves-
tä itään ja noin 400 m Kolmosjärven ja Kolmosjoen yhtymäkohdasta etelään. Kohteen itäpuolitse virtaa 
oja, jonka lähteet ovat Ylimmäisen Vuoksiselän pohjoisosissa, Keittämättömänjärven itäpuolella ja Ah-
venlammella. Asuinpaikka sijaitsee noin 140 m  Ahvenlammen pohjoisosasta koilliseen, Ahvenlammen 
länsipuolitse Kolmosjärven rantaan kulkevan metsätieuran ja lammen itäpuolitse kulkevan tieuran risteys-
kohdassa. Kohteen maaperä on hienoa hiekkaa ja teiden kohdalta hyvin kulunut. Paikalla kasvaa tiheää, 
nuorta mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on jäkälää, variksenmarjaa, kanervaa ja puolukkaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Kivikautisen asuinpaikan jäännöksiä havaittiin 2010 inventoinnissa Ahvenlammen pohjoispuolella metsä-
autotieltä. Hyvin kuluneelta tieuralta poimittiin talteen kvartsi-iskos ja palanutta luuta noin 5 m x 20 m 
kokoiselta alalta. Metsätien ympäristöön tehtiin koepistoja, mutta ne olivat löydöttömiä. Koepistojen ja 
maakairausten perusteella voitiin todeta, että asuinpaikan itäpuolella virtaavan ojan ja Ahvenlammen ym-
päristön maaperä on ilmeisesti käännetty hakkuiden yhteydessä. Asuinpaikka lieneekin suurimmaksi osak-
si tuhoutunut. Löytöjä havaittiin eniten pisteessä X=3540296, Y=7604720, Z=149. Kohde on jo osin tu-
houtunut, ja jäljet esihistoriallisesta asutuksesta katoavat tulevina vuosina hyvin nopeasti eroosion vuoksi. 
   

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja alueen topografian perusteella. 
 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 24.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kaira on tiellä paikassa, mistä löytyi eniten kvartsi-iskoksia hiekkamaasta. Kuva otettu etelään.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7609766, Y 3548610, 
Z 188 

Mittakaava: 1:10000 
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Aittajärvi kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131885 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7598104, Y 3531019, 
Z 174 

Löydöt: KM 24521 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohteen on tarkastanut Aki Arponen vuonna 1988. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ivalon kirkosta noin 23,5 km etelälounaaseen, Luttojoen etelärannalla, noin 150 m Lutto-
joen ylittävältä sillalta itäkaakkoon. Aittajärven laskupuron ja kohteen välissä kulkee valtatieltä 4 erkaan-
tuva Kuutuantie. Alueen maaperä on hienoa soramoreenia ja paikalla kasvaa kuivaa, hakattua kangasmet-
sää. Aluskasvillisuutena on jäkälää, puolukkaa ja variksenmarjaa. 

Kohteen kuvaus 
Kivikautiseen asuinpaikkaan viittaavia löytöjä on paikalta löytynyt jo vuonna 1988, kun Aki Arponen in-
ventoi alueella. Tuolloin hän havaitsi kuluneella, joen syömällä rantapenkalla useita eri-ikäisiä tulenpito-
paikkoja. Kvartsi-iskoksia löytyi tuolloin uuden ja suurehkon lieden vierestä, jossa maaperä oli kulunut. 
Lisäksi yksi kvartsi löytyi rantatörmästä (KM 24521). Tämän perusteella kohde oli merkitty irtolöytöpai-
kaksi. 
 
Kohde tarkastettiin vuonna 2010 j a tällöinkin rantapenkan todettiin olevan hyvin kulunut. Alueella on 
edelleen useita nuotiopaikkoja, joista osa on selkeästi uusia, mutta osa jo kuntan peittämiä. Erään uuden 
nuotiokiveyksen luota havaittiin noin kymmenkunta kvartsi-iskosta. Kyseisen kiveyksen pohjoispuolella, 
aivan kiinni kiveyksen pohjoisreunassa, havaittiin myös kuntan peittämä, halkaisijaltaan noin 1 m kokoi-
nen liesikiveys, joka on vaarassa sortua jokiuomaan (x=3531031, y=7598109, z=174). Tästä kiveyksestä 
noin 30 m länteen sijaitsee myös toinen, uudehko liesikiveys, jonka ympäriltä löytyi myös pari kvartsi-
iskosta. Iskoksia ei otettu talteen. Koska iskoksia on havaittu kahdessa eri inventoinnissa laajalta alueelta, 
on kohde järkevää merkitä ennemmin kivikautiseksi asuinpaikaksi kuin irtolöytöpaikaksi. 
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
Aki Arponen 1988, Inari 460 Aittajärvi, asuinpaikan tarkastus. 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 14.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

1000002819 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee aivan Luton rannassa. Kuva otettu länteen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7598104, Y 3531019, 
Z 174 

Mittakaava: 1:10000 
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Alumavaara pyyntikuoppia MH-tunnus: 117082 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7117 Esihistoriallinen aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 5   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7624041, Y 3535624, 
Z 150 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde havaittiin vuoden 2010 inventoinnissa. Kohde sijaitsee suurelta osin yksityismailla, mutta pohjois-
osastaan on valtion mailla. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ivalon kirkosta 14,5 km koilliseen, Alumalompolan ja Könkäänsuvannon välissä sijaitse-
van Alumavaaran loivalla kaakkoisrinteellä, noin 200 m Alumavaaran itäpuolella sijaitsevan lammen ran-
nasta lounaaseen ja noin 100 m Alumalompolon Hoikkaniemeen kulkevan tien koillispuolella. Kohteen 
maaperä on hiekkaa, ja paikalla kasvaa varttunutta kasvatusmetsää, aluskasvillisuutena on puolukkaa, jä-
kälää ja sammalta. 

Kohteen kuvaus 
Kohteessa on vi isi pyyntikuoppaa, jotka sijaitsevat Alumavaaran kaakkoisrinteessä kaakko-
luodesuuntaisessa rivissä.  
 
Pyyntikuoppa 1  
Mahdollinen pyyntikuoppa 1 on kuopparivistön luoteisin kuoppa, ja se sijaitsee pyyntikuopasta 2 noin 20 
m luoteeseen. Kuopan halkaisija on 3,3, m ja syvyys 0,5 m. Se sijaitsee hiekkarinteen luontaisessa painan-
teessa, eikä sen maakairauksesta saatu selkeää huuhtoutuneen hiekan kerrosta. (x=3535 562, y=7624 089, 
z=153) 
 
Pyyntikuoppa 2 
Kuopan halkaisija on 2,8 m ja syvyys 0,6 m. Maakairauksessa kuopassa todettiin noin 5 cm paksu huuh-
toutuneen hiekan kerros. (x=3535 580, y=7624 079, z=153) 
 
Pyyntikuoppa 3 
Kuopan halkaisija on noin 2 m ja syvyys 0,4 m. Se sijaitsee pyyntikuopasta 2 noin 55 m kaakkoon. Maa-
kairauksessa kuopassa todettiin 10 c m paksu huuhtoutuneen hiekan kerros. (x=3535 624, y=7624 052, 
z=149) 
 
Pyyntikuoppa 4 
Kuopan halkaisija on 2, 8 m ja syvyys 0,7 m. Se sijaitsee pyyntikuopasta 3 noin 30 m kaakkoon. Maa-
kairauksessa kuopassa todettiin vajaat 10 cm paksu huuhtoutuneen hiekan kerros. (x=3535 652, y=7624 
038, z=148) 
 
Pyyntikuoppa 5 
Kuopan halkaisija on 3 m ja syvyys 0,5 m. Se sijaitsee pyyntikuopasta 4 noin 43 m kaakkoon. (x=3535 
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683, y=7624 009, z=147) 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Pyyntikuoppia. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 27.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Pyyntikuoppa 4 kuvattuna koilliseen.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7624041, Y 3535624, 
Z 150 

Mittakaava: 1:10000 
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Cuovâluobâl 2 liesilatomus (Tsarmitunturin erämaa) MH-tunnus: 131562 
 

Kohdetyyppi: 2 Asuinpaikat? Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7199 Ajoitus epäselvä Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7615673, Y 3552121, 
Z 205 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Liesilatomus sijaitsee Ivalon kirkosta noin 30,6 km itäkaakkoon, Tsarmitunturin erämaa-alueen eteläpääs-
sä, noin 60 m Nangujärventien eteläpuolella ja 65 m Laanajärvestä Cuovâluobâliin eli Valolompoloon las-
kevan ojan suulta koilliseen, Cuovâluobâlin koillispään pohjoisrannalla. Alueen maaperä on soramoreenia. 
Paikalla kasvaa kuivaa mäntykangasta, aluskasvillisuutena on sammalia, puolukkaa ja jäkälää. 

Kohteen kuvaus 
Liesilatomus sijaitsee noin 15 m  Cuovâluobâlin rannasta pohjoiseen, tasaisen törmän päällä, noin 4 m  
törmän jyrkästä eteläreunasta pohjoiseen (x=3552129, y=7615665). Sammalen peittämän, noin 10 cm 
korkean liesilatomuksen pituus on pohjois-eteläsuunnassa 1,8 m ja leveys noin 1 m. Siihen on ladottu 3-4 
kivikertaa päällekkäin, ja kivipakan paksuus on noin 20 cm. Kivipakan seasta oli vaikea saada maakaira-
näytettä, mutta muutamassa näytteessä havaittiin kivien seassa olevan hiilisilppua. Latomuksen ikää on 
vaikea määrittää. Noin 3 m latomuksesta lounaaseen sijaitsee uusi, käytössä oleva nuotiokiveys.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvän rakenteen perusteella 
 

Tulkinta 
Ajoittamaton liesilatomus. 
 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 11.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Liesilatomus kuvattuna lounaaseen. Liesikiviä näkyvissä keskellä kuvaa.   
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Kohdetyyppi: 2 Asuinpaikat? Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7615673, Y 3552121, 
Z 205 

Mittakaava: 1:10000 
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Hanhirimpi kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 112506 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7611407, Y 3526488, 
Z 172 

Löydöt: KM 23349:1-2 kvartsia ja palanutta 
luuta 

 

Taustatiedot 
Mahdollinen kivikautinen asuinpaikka löytyi vuoden 1986 i nventoinnissa. Kohteen nimi on I nari 376 
Hanhirimpi (Hanhilampi). 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Inarin kirkosta noin 41 km kaakkoon, noin 530 m Pannuharjun ja Vasavaaran välissä si-
jaitsevan Hanhilammen kaakkoispuolella, Kerttujärventien länsipuolella. Kerttujärventie ylittää paikalla 
noin 10 m korkean ja 150 m x 50 m laajan mäentöyrään, jonka itä- ja länsipuolella virtavat Altto-ojaan 
laskevat ojat. Tienvierus kasvaa eri-ikäistä, harvennettua mäntymetsää, muutoin töyrään laki on hakattu. 
Maaperä on hienoa hiekkaa. 

Kohteen kuvaus 
Vuonna 1986 töyrään laella, tieleikkauksessa havaittiin jälkiä tulenpidosta ja vähäisiä asuinpaikkalöytöjä: 
kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta. Vuonna 2010 töyrään laki oli hakattu ja alueen maaperään oli myös ka-
jottu. Tieleikkauksesta ei löytynyt enää merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta, vaikka töyrään laelle tehtiin 
koepistoja ja tieleikkaus tutkittiin tarkasti. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu vanhan aluerajauksen mukaisesti. 
 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka, joka on varmasti suurelta osin tuhoutunut. 
 

Lisätietoja 
Hannu Kotivuori 1986, Inari 376 Hanhirimpi (Hanhilampi), inventointiraportti. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 12.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

148010376 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 4 Esitys mj-luokka III Kohteen 

suojelu: 
2 Muinaisjäännösrekisteri II 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Tieleikkauksesta on tehty asuinpaikkalöytöjä, mutta kohteelta ei enää löytynyt merkkejä asutuksesta.  
Kuvaussuunta pohjoiseen.   



2/25 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7611407, Y 3526488, 
Z 172 

Mittakaava: 1:10000 
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Harjujärvi pyyntikuoppa (Tsarmitunturin erämaa) MH-tunnus: 88519 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7199 Ajoitus epäselvä Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7615851, Y 3554057, 
Z 211 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
P. Rautiainen ja T. Karjalainen olivat inventoineet kohteen 10.8.2009.  
 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee noin 32,5 km Ivalon kirkosta itäkaakkoon, Tsarmitunturin erämaa-alueen lounaisosassa si-
jaitsevan Harjujärven koillisrannalla. 
 
Alueella kasvaa kuivahkon kankaan mäntymetsä, jossa aluskasvillisuutena on puolukkaa ja variksenmar-
jaa. Maaperä on hiekkaa. Lähistöltä ei löydetty muita pyyntikuoppia, vaikka alue on niille otollista. 
 
Lähin pyyntikuoppa on noin 350 metriä pohjoisluoteeseen Siskeljärven koillisrannalla. 
 

Kohteen kuvaus 
Pyyntikuoppa sijaitsee Tsarmitunturin erämaa-alueen lounaisosassa sijaitsevan Harjujärven koillisrannalla 
noin 10 metrin päässä järvestä. Pyyntikuoppa sijaitsee lounaasta tulevan, Harjujärven ja Siskeljärven välis-
tä kulkevan harjujakson itäliepeessä. Pyyntikuopan kohdalla harjun pää kohoaa seitsemisen metriä Harju-
järveä korkeammalle. 
 
Pyyntikuoppa on halkaisijaltaan 3 metriä ja syvyydeltään 50 cm.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu pistemäisesti havainnon perusteella. 
 

Tulkinta 
Pyyntikuoppa. 

Lisätietoja 
P. Rautiainen ja T. Karjalainen 2009: Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2009, Tsarmitunturin erämaa-
alue, Inari. 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 6.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7615851, Y 3554057, 
Z 211 

Mittakaava: 1:10000 
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Hiekkalahti kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131904 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7596275, Y 3533555, 
Z 165 

Löydöt: KM 24523 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Aki Arposen tarkastusraportti vuodelta 1988. 

Ympäristön kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee noin 26,4 km Ivalon kirkosta eteläkaakkoon, noin 4,5 km Luttojoen ja Kulasjoen ris-
teyskohdasta lounaaseen, 300 m  Kulasniemen- ja Kuutuantien ristyksestä itäkoilliseen, Luttojärven lou-
naisosan etelärannalla. Luttojärven lounais- ja etelärannalla sijaitsee kolme kivikautista asuinpaikkaa, 
Lähdelahti, Luttojärvi 1 ja Hiekkalahti. Hiekkalahti sijaitsee näistä asuinpaikoista kaakkoisimpana, ja se 
sijaitsee noin 140 m kaakkoon kohteesta Luttojärvi 1. Hiekkalahden asuinpaikan maaperä on hiekkamo-
reenia. Osa asuinpaikasta lienee huuhtoutunut järveen, ja asuinpaikan maaperä on hyvin kulunut, sillä ran-
nassa sijaitsevalle nuotiopaikalle tulee etelästä pistotie, Pohjoiseen viettävällä kuivalla mäntykankaalla 
kasvaa harvahkoa, varttunutta mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on kanervaa, jäkälää ja puolukkaa. 

Kohteen kuvaus 
Arponen havaitsi vuonna 1988 kivikautisia asuinpaikkalöytöjä Luttojärven lounaiskulmassa etelään pistä-
vän lahden pohjukan rantaterassilla. Tästä noin 25 m koilliseen hän havaitsi mäntykankaalla kolme pyyn-
tikuoppaa. Ryhmä muodostaa kolmion, jonka sivujen pituus 6 m. Kuopat ovat matalia, halkaisijaltaan 2-3 
m.  
 
Kohde inventoitiin uudelleen vuonna 2010, ja kuluneella rantaterassilla, noin 20 m etäisyydellä rannasta, 
havaittiin useita kvartsi-iskoksia, joita ei otettu talteen. Yksi iskos löytyi myös rantavedestä. Terassilla on 
eri-ikäisiä tulisijojen jäännöksiä, joista suurin osa on aivan uusia. Tasanteelta, jonne pääsee ajamaan autol-
lakin, ei löytynyt mitään. Löydetyt kvartsi-iskokset sijaitsevat vanhan kohteen aluerajauksen ulkopuolella, 
pisteessä x=3533547, y=7596268. 
 
Arposen havaitsemat kuopat sijaitsevat hiekkatörmällä, kvartsien löytöpaikasta noin 50 m  itäkoilliseen. 
Kuopat todellakin muodostavat kolmion, jonka sivujen pituus on a lle 3 m. Kuopista suurin on l äntisin 
kuoppa 1. Sen halkaisija on 2 m ja syvyys 30 cm. Maakairanäytteen perusteella kuopassa todettiin olevan 
turpeen alla noin 20 c m paksu huuhtoutuneen hiekan kerros sekä paikoitellen hiilensekaista hiekkaa. 
Kuoppa 2 on kolmion pohjoisin kuoppa, ja sen halkaisija on 1,2  m ja syvyys 20 cm. Kuopassa ei ollut 
huuhtoutuneen hiekan kerrosta turpeen alla. Kolmannen eli itäisimmän kuopan halkaisija on 1 m ja syvyys 
15 cm. Siinä havaittiin paikoin 5 cm paksu huuhtoutuneen hiekan kerros. Kuopat tuskin ovat pyyntikuop-
pia, kuopat 2 ja 3 vaikuttavat tuulenkaadoilta. Sen sijaan kuoppa 1 voisi olla ihmisen tekemä, joten koh-
teen rajaus ulotettiin sisältämään törmän kuoppakohteenkin (x=3533598, y=7596291). 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja havaittujen kuoppien sekä vanhan rajauksen perusteella. 
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Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
Aki Arponen 1988, Inari 462 Hiekkalahti, asuinpaikan tarkastusraportti.  

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 8.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

148010462 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

2 Muinaisjäännösrekisteri II 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Kivikautinen asuinpaikka Luttojärven rannassa. Kaira on pystyssä löytöpaikalla. Kuvattu itäkoilliseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7596275, Y 3533555, 
Z 165 

Mittakaava: 1:10000 
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Hirvaslompolo kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 130242 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7606145, Y 3538113, 
Z 155 

Löydöt: KM 38556:1-2 kvartsi-iskos ja pala-
nutta luuta 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Hirvaslompolon kivikautinen asuinpaikka sijaitsee noin 21,3 km Ivalon kirkosta kaakkoon, noin 3,6 km 
Anninkadun ja Rajajoosepintien risteyksestä etelälounaaseen, Hirvasjärven luoteisosassa sijaitsevan Hir-
vaslompolon ja siihen Herra- ja Harpulijärvestä laskevan puron suun pohjoispuolella. Alueen maaperä on 
käännetty ja äestetty hakkuiden yhteydessä muutama vuosikymmen sitten. Maaperä on soramoreenia. Pai-
kalla kasvaa harvahkoa nuorta mäntymetsää ja männyntaimia. Jokiuoma on rehevämpi, siellä kasvaa nuo-
ria koivuja ja heinää. Aluskasvillisuutena on jäkälää, mustikkaa ja puolukkaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee lompolon pohjoispuolella, noin 50 m soistuneen puron uomasta pohjoiseen sijaitse-
valla tasaisella niemekkeellä. Alue on avohakattu ja äestetty, joten kvartsiitti-iskos ja palanut luu löytyivät 
äestysurasta. Kvartsiitti-iskos löytyi pisteestä x=3543365, y=7603943, z=148. Tasaiselle hiekkatörmälle 
tehdyissä koepistoissa ja maakairanäytteissä havaittiin ohuen turvekerroksen alla monin paikoin palaneen 
hiekan laikkuja, mutta muutoin tasanne oli löydötön.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja alueen topografian perusteella 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 20.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Asuinpaikka sijaitsee tasaisella, osin käännetyllä kuivalla niemellä. Kuva otettu etelään.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7606145, Y 3538113, 
Z 155 

Mittakaava: 1:10000 
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Iso Arttajärvi 4 esihistoriallinen löytöpaikka  
(Tsarmitunturin erämaa) 

MH-tunnus: 129481 

 

Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7117 Esihistoriallinen aika Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7615221, Y 3552494, 
Z 212 

Löydöt: Kvartsi-iskos 

 

Taustatiedot 
Kohde havaittiin vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kvartsi-iskoksen löytöpaikka sijaitsee noin 30,7 km Ivalon kirkosta itäkaakkoon, Ison Arttajärven (Stuorrâ 
Árttáájävri) ja Pesäjärven (Piervâljävri) välisen, koillis-lounaissuuntaisen harjumuodostelman notkelmas-
sa. Iso Arttajärvi sijaitsee Kippisjärvelle kulkevan Nangujärventien pohjoispuolella, mutta varsinainen 
löytöpaikka sijaitsee noin 400 m Ison Arttajärven ja Valolompolan välisestä sillasta kaakkoon, noin 100 m 
tien eteläpuolella. Paikalla kasvaa pääasiassa harvahkoa varttunutta mäntymetsää ja nuoria koivuja. Harjun 
alaosassa aluskasvillisuutena on jäkälää, sammalta ja puolukkaa. 

Kohteen kuvaus 
Kvartsi-iskos löytyi koillis-lounaissuuntaisen harjun eteläpuolelta, noin 100 m Nangujärventieltä lounaa-
seen kulkevalta polun pohjoisreunalta ja noin 12 m kartassa näkyvän suuren siirtolohkareen pohjoispuolel-
ta. Polku kulkee jyrkän harjun alapuolella hiekkaisessa maaperässä. Se on porojen ja ihmisten käyttämä 
luontainen kulkureitti, eikä siinä ole lainkaan turvekerrosta. Löytöpaikan ympäristöön tehtiin koepistoja, 
mutta ne olivat kaikki löydöttömiä.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu pistemäisesti irtolöydön perusteella. 

Tulkinta 
Esihistoriallinen irtolöytöpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 10.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 



2/36 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

KM 38554 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 0 Ei määritelty Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Harjujen välistä hiekkapolulta löytyi kvartsi-iskos. Kuva otettu lounaaseen   
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Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7615221, Y 3552494, 
Z 212 

Mittakaava: 1:10000 
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Iso Arttajärvi 2 kivikautinen asuinpaikka (Tsarmitunturin erämaa) MH-tunnus: 118681 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7615939, Y 3552220, 
Z 204 

Löydöt: KM 38549:1-2 kvartsi-iskoksia ja pa-
lanut luu 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Iso Arttajärven (Stuorrâ Árttáájävri) esihistoriallinen asuinpaikka sijaitsee noin 30,7 km Ivalon kirkosta 
itäkaakkoon, Kippisjärvelle kulkevan Nangujärventien pohjoispuolella, noin 380 m  Valolompolan ja 
Stuorrâ Árttáájävrin ylittävästä sillasta pohjoisluoteeseen, Stuorrâ Árttáájävrin eteläosassa. Järven etelä-
osassa on kaksi luoteeseen pistävää nimeä ja asuinpaikka sijaitsee eteläisemmän niemen luoteisosassa, ai-
van niemen kärjessä. Järven alavat rannat ovat monin paikoin soistuneet. Kohteesta noin 270 m kaakkoon 
on vuoden 2010 inventoinnissa havaittu irtolöytökohde Iso Arttajärvi 3. Asuinpaikan maaperä on hiekka-
moreenia. Niemellä kasvaa kuivaa kangasmetsää ja sen rannalla myös koivuja. Aluskasvillisuutena on jä-
kälää, sammalta ja puolukkaa. 

Kohteen kuvaus 
Merkkejä esihistoriallisesta asuinpaikasta havaittiin loivasti lounaaseen viettävältä, tasaiselta niemenkär-
jeltä kaatuneen männyn juurakosta. Tuulenkaato sijaitsee noin 10 m rannasta, ja sen juurakosta löytyi pa-
lanutta luuta, kvartsi-iskoksia ja punaiseksi palanutta hiekkaa. Löytöpaikan ympäristöön tehtiin muutamia 
koepistoja, joista vain yhdestä löytyi mahdollista kulttuurimaannosta. Koepisto sijaitsee tuulenkaadosta 15 
m etelään.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja alueen topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 10.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Kivikautisia löytöjä tuli rantaterassin tuulenkaadosta. Kuva otettu koilliseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7615939, Y 3552220, 
Z 204 

Mittakaava: 1:10000 
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Iso Arttajärvi 3 kivikautinen irtolöytöpaikka  
(Tsarmitunturin erämaa) 

MH-tunnus: 118702 

 

Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7615750, Y 3552411, 
Z 204 

Löydöt: KM 38550 kvartsi-iskos 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kvartsi-iskoksen löytöpaikka Iso Arttajärvi (Stuorrâ Árttáájävri) 3 sijaitsee noin 30,9 km Ivalon kirkosta 
itäkaakkoon, Kippisjärvelle kulkevan Nangujärventien pohjoispuolella, noin 185 m Valolompolan ja Ison 
Arttajärven yhdistävästä sillasta pohjoiskoilliseen, Arttajärven eteläosassa. Järven eteläosassa on kaksi 
luoteeseen pistävää nimeä ja löytöpaikka sijaitsee eteläisemmän niemen lounaisosassa, niemen rantaa pit-
kin kulkevalla polulla. Järven alavat rannat ovat monin paikoin soistuneet. Kohteesta noin 270 m luotee-
seen on vuoden 2010 inventoinnissa havaittu esihistoriallinen asuinpaikka Iso Arttajärvi 2. Löytöpaikan 
maaperä on hiekkaa. Niemellä kasvaa kuivaa kangasmetsää ja sen rannalla myös koivuja. Aluskasvillisuu-
tena on jäkälää, sammalta ja puolukkaa. 

Kohteen kuvaus 
Ison Arttajärven eteläosassa on kaksi luoteeseen pistävää nimeä, ja löytöpaikka sijaitsee eteläisemmän 
niemen lounaisosassa, niemen rantaa pitkin kulkevalla polulla, noin 5 m vesirajasta itään. Alueen maaperä 
viettää loivasti länteen. Suojainen paikka soveltuisi hyvin esihistorialliselle asutukselle, joten löytöpaikan 
ympäristöön, etenkin sen koillis- ja itäpuolelle tehtiin muutamia koepistoja, mutta ne olivat löydöttömiä.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löydön ja alueen topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen löytöpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 
 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 10.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 0 Ei määritelty Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Kvartsi-iskos löytyi kairan kohdalta rannassa kulkevalta polulta. Kuva otettu pohjoiseen.   
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Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7615750, Y 3552411, 
Z 204 

Mittakaava: 1:10000 
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Kattajärvi 1 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 111962 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 0 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7605363, Y 3542095, 
Z 148 

Löydöt: KM38675 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. Se merkittiin Reiskaan, koska sen eteläraja on melkein kiinni 
valtion maassa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ivalon kirkosta noin 25 km kaakkoon, Rajajoosepintien itäpuolella sijaitsevan Kattajärven 
lounaisosassa, aivan jänkän ja kuivan maan reunassa olevalla hiekkakummulla. Sähkölinja kulkee kohteen 
päältä. Kohteen maaperä on kulunut, sillä sen läpi kulkee saksalaisten toisen maailmansodan aikana käyt-
tämä polku. Polku on johtaa kohteen pohjoispuolella sijaitsevasta Kattajärven kentästä järven eteläpuoli-
selle jänkälle. Kuivalla kankaalla kasvaa pääasiassa mäntyä ja aluskasvillisuutena on puolukkaa ja jäkälää.  

Kohteen kuvaus 
Polulta löytyi kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta noin 2 m x 0,5 m kokoiselta alueelta. Kaksi iskosta otet-
tiin talteen. Löytöpaikasta rantaan on 12  m. Alueen eteläosassa, noin 20 m rannasta länteen, on hiekka-
töyräällä halkaisijailtaan noin 2 m kokoinen kuoppa. Sen viereen tehdystä 0,5 m x 0,5 m kokoisesta koe-
pistosta tuli likamaata, mutta muutoin koepisto oli löydötön. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen levinnän ja paikalle tehtyjen koepistojen perusteella. 
 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 
 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 29.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kattajärven kivikautisen asuinpaikan löydöt tulivat pääasiassa rantaa pitkin kulkevalta polulta.  
Kuva otettu etelään.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7605363, Y 3542095, 
Z 148 

Mittakaava: 1:10000 
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Kerttujärvi kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 112470 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7613285, Y 3526178, 
Z 140 

Löydöt: KM 23350:1-3 kvartsia ja palanutta 
luuta 

 

Taustatiedot 
Asuinpaikan luoteisosa löytyi vuoden 1986 inventoinnissa ja se on tarkastettu myös vuonna 2007. Koh-
teen nimi on Inari 377 Kerttujärvi, vaikkakin se sijaitsee Ylimmäisen Kerttujärven rannalla. Eteläisempi 
rajaus kohteeseen tehtiin vuonna 2010. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Inarin kirkosta noin 42 km kaakkoon, Ylimmäisen Kerttujärven kaakkoisrannalla, Kerttu-
järventien ja järven välisellä kapealla kaistaleella. Luoteisosa rajatusta alueesta on hyvin kulunutta hiekka-
törmää, ja siellä on käytössä oleva tulipaikka. Hiekkatörmä sortuu vähitellen järveen. Eteläosassa hiekka-
kankaan halki kulkee pohjois-eteläsuunnassa pistotie, ja alueen aluskasvillisuus on vain paikoin kulunut. 
Kankailla kasvaa mäntyä ja aluskasvillisuutena on pääasiassa puolukkaa, jäkälää ja variksenmarjaa 

Kohteen kuvaus 
Vanha asuinpaikan rajaus käsittää nykyisen rajauksen luoteisosan. Vuonna 1986 siitä havaittiin tien ja jär-
venrannan välistä, parimetrisen hiekkatörmän päältä tulenpidon jälkiä, joita epäiltiin esihistoriallisiksi. 
Tuolloin paikalta otettiin myös talteen asuinpaikkalöytöjä, kvartsia ja palanutta luuta. Vuoden 2010 inven-
toinnissa kohteen maaperän todettiin olevan erittäin kulunut, mutta paikalta löytyi vielä muutama kvartsi-
iskos ja palanutta luuta. 
 
Vuoden 2010 inventoinnissa noin 50 m vanhan asuinpaikan rajauksesta etelään, soistuneen notkelman ete-
läpuolelta, havaittiin Kerttujärventieltä rantaan haarautuvalta pistotieltä noin 20 m matkalta palanutta luu-
silppua sekä punaisenruskeita likamaaläikkiä ja punaiseksi palanutta hiekkaa. Pistotien pätkä ei ole ollut 
käytössä, siitä on poistettu turvekerros ja se on hieman kulunut.  

Kohteen rajaus 
Vanhaan kohderajaukseen on lisätty vuoden 2010 löytöalue. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 
 

Lisätietoja 
Hannu Kotivuori 1986, Inari 377 Kerttujärvi, inventointiraportti. 
Miikka Tallavaara ja Meri Varonen 2007, Ivalon paliskunnan yleiskaava-alueen inventointi. 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 20.10.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

148010377 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

2 Muinaisjäännösrekisteri II 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kuluneella rannalla on paikoin havaittavissa kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta. Kuvan suunta pohjoiseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7613285, Y 3526178, 
Z 140 

Mittakaava: 1:10000 
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Kerttuoja 2 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 112195 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 995 Yksityinen 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 0 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7614555, Y 3523130, 
Z 135 

Löydöt: KM 38543 kvartsi-iskos 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ivalon kirkosta 5,4 kilometriä etelään, noin 130 m Alimmaisen Kerttujärven luoteispäästä 
Ivalojokeen laskevan Kerttuojaan eteläpuolella ja noin 25 m Kerttuojaan laskevan Mulkuojan pohjoispuo-
lella. Alue on hyvin tasaista hiekkakangasta, missä kasvaa harvennettua mäntymetsää. Aluskasvillisuutena 
on puolukkaa ja jäkälää. Kohteesta noin 250 m luoteeseen sijaitsee kivi- ja/tai pronssikautinen asuinpaikka 
Kerttuoja (1000002811). 

Kohteen kuvaus 
Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä havaittiin kolmesta kohdasta metsäautoteiltä, jotka johtavat Kerttuojan ja 
Mulkuojan yhtymäkohdassa sijaitseville mökeille. Kvartsi-iskoksia löytyi itään päin kulkevalta tieuralta, 
noin 23 m mökeille kulkevien teiden risteyksestä itään, aivan kiinteistöjen rajalta. Kvartsi-iskoksia löytyi 
myös pohjoiseen kääntyvältä tieuralta, noin 17 m risteyksestä pohjoiseen. Kolmas löytöpaikka sijaitsi tei-
den risteyksessä. Hiekkakankaalle tehtiin useita koepistoja, mutta ne kaikki olivat täysin löydöttömiä - 
kuopissa oli vain hienoa hiekkaa.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja koepistojen perusteella. 
 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 9.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kvartsi-iskoksia löytyi tieuralta. Kuvan suunta länteen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7614555, Y 3523130, 
Z 135 

Mittakaava: 1:10000 

 

 
 
  



2/53 
 

Kerttuoja kivi- ja/tai pronssikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 113141 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 995 Yksityinen 

Ajoitus:  7117 Esihistoriallinen aika Ylläpitäjä: 995 Yksityinen 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 0 

Lukumäärä: 2   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7614788, Y 3522950, 
Z 135 

Löydöt: KM 23351:1-2, KM 36843: 1-2 kvart-
si-iskoksia ja palanutta luuta 

 

Taustatiedot 
Vanha kohde ojan eteläpuolella on merkitty muinaisjäännösrekisteriin numerolla 1000002811 ( Inari 357 
Kerttuoja). Sen on löytänyt Hannu Kotivuori vuonna 1987. Kohteen ovat tarkastaneet vuonna 2007 myös 
Miikka Tallavaara ja Mervi Varonen. Paikalta on löytynyt kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta. Kohde on 
pääosin yksityismaalla, mutta länsiosistaan se ulottuu myös valtion maalle. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ivalon kirkosta 5,4 ki lometriä etelään, Sylvenvaaran eteläpuolella, E4-tiestä noin 1 km 
kaakkoon, Ivalojokeen laskevan Kerttuojan ylittävän sillan molemmin puolin. Kerttuojan etelätörmä on 
hienoa hiekkaa, mutta pohjoistörmä kivisempää moreenia. Alueella kasvaa pääasiassa harvennettua män-
tymetsää, aluskasvillisuutena on puolukkaa ja jäkälää. 

Kohteen kuvaus 
Asuinpaikkalöytöjä havaittiin vuosien 1987 ja 2007 inventoinneissa Kerttuojan eteläpuolelta, Kerttujärvel-
le johtavan tien leikkauksen molemmilta puolilta. Tien länsipuolella oli neliömetrin laajuinen hiekanotto-
kuoppa, jonka seinämissä havaittiin punaiseksi palanutta maata sekä palaneita kiviä. Paikalta poimittiin 
talteen kvartsi-iskoksia ja runsaasti palanutta luuta. 
 
Kohde tarkastettiin myös vuoden 2010 i nventoinnissa. Tien länsipuolella, hiekkakuopan profiilissa oli 
runsaasti palanutta luuta, mutta tien itäpuolella luuta löytyi vain muutama pala. Luita ei otettu talteen. 
Löytöalueen itä- ja länsipuolelle, tasaiselle hiekkakankaalle tehtiin koepistoja, mutta ne olivat löydöttö-
miä.  
 
Kerttuojan pohjoispuolella, tien länsipuolella on myös 135 m mpy korkea terassi, jonne kääntyy mökille 
johtava pistotie. Pistotieltä havaittiin palanutta luuta sekä muutama kvartsi-iskos. Samoin mökin ympäril-
tä, pohjois- ja itäseinämältä löytyi runsaasti palanutta luuta. Mökki on mitä ilmeisimmin rakennettu asuin-
paikan päälle. Mökin ympärille tehdyt koepistot olivat löydöttömiä. (Löydöt tiellä: x=3522 973, y=7614 
783, z=135; mökin ympärillä olevat löydöt: x=3522 911, y=7614 789, z=135) 

Kohteen rajaus 
Vanhaan rajaukseen on liitetty uusi löytöalue Kerttuojan pohjoispuolella.  

Tulkinta 
Kivi- ja/tai pronssikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
Hannu Kotivuori 1986: Inventointiraportti. 
Miikka Tallavaara ja Meri Varonen 2007: Ivalon paliskunnan yleiskaava-alueen inventointi. 
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Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 9.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

1000002811 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
2 Muinaisjäännösrekisteri II 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Mökin pihasta ja pihatieltä löytyi palanutta luuta ja kvartsi-iskoksia. Kuvan suunta pohjoiseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7614788, Y 3522950, 
Z 135 

Mittakaava: 1:10000 

 

 
 
  



2/56 
 

Kippisjärvi pyyntikuoppia MH-tunnus: 118621 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7117 Esihistoriallinen aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 3   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7615465, Y 3561565, 
Z 152 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Pohjois-eteläsuuntainen Kippisjärvi sijaitsee Ivalon kirkosta noin 40 km itäkaakkoon, Nurkkavaaran kaak-
koispuolella, Nangujärventien itäpäässä ja rajavyöhykkeen sisällä. Kippisjärven eteläosa on Venäjän puo-
lella, ja Venäjänvastainen raja-aita kulkee sen eteläosan poikki. Kohde sijaitsee noin 1,4 km järven etelä-
pään rajalinjasta pohjoisluoteeseen, 100 m Kippisjärven länsipuolella. Alue on hiekkaista kumpumoreenia. 
Paikalla kasvaa varttunutta mäntymetsää ja aluskasvillisuutena on jäkälää, sammalta, suopursua ja puo-
lukkaa. 

Kohteen kuvaus 
Kohteessa on kol me pyyntikuoppaa, jotka sijaitsevat hiekkaharjun pohjoispäässä kaakko-
luodesuuntaisesti.  
 
Pyyntikuoppa 1 
Pyyntikuoppa 1 sijaitsee harjun luoteispäässä. Sen halkaisija on 2,7 m  ja syvyys 0,6 m. Maakairauksessa 
kuopan pohjalla todettiin paikoin 10 cm paksu huuhtoutuneen hiekan kerros ja parista paikasta kaksois-
maannos. x=3561564, y=7615468, z=153 
 
Pyyntikuoppa 2 
Pyyntikuoppa on lähes kiinni pyyntikuopassa 1 sijoittuen sen eteläpuolelle. Kuopan 2 halkaisija on 2,7 m 
ja syvyys 0,5 m, ja sen pohjasta otetussa maakairauksessa oli turpeen alla noin 15 cm paksu huuhtoutu-
neen hiekan kerros. Kuoppien 1 ja 2 yhteispituus on 5,1 m. x=3561565, y=7615467, z=153 
 
Pyyntikuoppa 3 
Pyyntikuoppa 3 sijaitsee kuopasta 2 noin 5 m kaakkoon. Sen koko on 3,7 m  x 2 m ja syvyys 0,6 m. Maa-
kairauksessa kuopassa todettiin olevan noin 15 cm paksu huuhtoutuneen hiekan kerros. x=3561568, 
y=7615462, z=152 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Kolme pyyntikuoppaa. 

Lisätietoja 
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Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 6.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Pyyntikuoppa 3 kuvattuna itään.   



2/58 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7615465, Y 3561565, 
Z 152 

Mittakaava: 1:10000 
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Kolmostupa kivi- ja/tai pronssikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131664 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7610081, Y 3548678, 
Z 183 

Löydöt: KM 24518 kvartsi-iskoksia, punaista 
liusketta, palanutta luuta. 

 

Taustatiedot 
Kolmostuvan kivi- ja /tai pronssikautisen asuinpaikan on löytänyt Aki Arponen vuonna 1988.  

Ympäristön kuvaus 
Kivi- ja /tai pronssikautinen asuinpaikka sijaitsee Inarin kirkosta noin 60 km kaakkoon, Kolmosjärven eli 
Kolmâsjävrin lounaisrannalla, Kolmosvaaran ja Luusuavaaran välissä, Kolmosjoen luusuan itärannalla. 
Paikalla sijaitsee myös Metsähallituksen vuokrakämppä Kolmostupa ulkorakennuksineen. Alueen maape-
rä on hienoa hiekkaa. Paikalla kasvaa kuivaa kangasmetsää, mutta järven rannat ovat soistuneet. Aluskas-
villisuutena on jäkälää, puolukkaa ja sammalia, ja monin paikoin se on kulunut pois.  

Kohteen kuvaus 
Kolmostuvan kivi- ja /tai pronssikautisen asuinpaikan on löytänyt Aki Arponen vuonna 1988. Tuolloin 
löytöjä havaittiin Kolmostuvan pihapiirissä, noin 70 m luusuasta etelään sekä 70 m itään, lisäksi pihapii-
rissä erottui kaksi liesikiveystä. Vuoden 2010 inventoinnissa ei vuokrakämpän pihapiiristä voitu havaita 
liesikiveyksiä eikä enää muitakaan esihistorialliseen asuinpaikkaan viittaavia löytöjä. Sen sijaan kvartsi-
iskoksia havaittiin Kolmostuvan itäpuolella rantaan kulkevalta pistotieltä, noin 30 m etäisyydellä rannasta 
(x=3548620, y=7610109, z=184). Lisäksi Ahvenlammesta Kolmosjärveen laskevan ojan länsipuolelta, ku-
luneelta metsäautotieltä löytyi kvartsi-iskoksia (x=3548739, y=7610042, z=183). Löytöjä ei otettu talteen. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen perusteella. 

Tulkinta 
Kivi- ja /tai pronssikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
Aki Arponen 1988, Inari 456 Kolmostupa, asuinpaikan tarkastus. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 20.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

148010456 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
2 Muinaisjäännösrekisteri II 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Löytöpaikan taustalla on soistunut Kolmosjärveen laskeva puron uoma. Kuva otettu itäkaakkoon.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7610081, Y 3548678, 
Z 183 

Mittakaava: 1:10000 
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Korppivaara pyyntikuoppia MH-tunnus: 113473 
 

Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Haltija: 995 Yksityinen 

Ajoitus:  7117 Esihistoriallinen aika Ylläpitäjä: 995 Yksityinen 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 0 

Lukumäärä: 4   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7613044, Y 3523236, 
Z 162 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi yksityismaalta vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee noin 7 km Ivalon kirkosta eteläkaakkoon, Ylimmäisen Kerttujärven ja Ala-Mulkujärven 
välissä sijaitsevan Korppijärven länsipäässä, Korppivaaran pohjoisosassa. Kohdetta rajaa pohjoisessa ja 
idässä Korppijärven soistunut ranta. Korppivaaran pohjoisrinne on hakattu ja maaperä on hiekkaa.  

Kohteen kuvaus 
Neljä pyyntikuoppaa sijaitsee Korppivaaran pohjoisosassa kulkevan metsätieuran ja vaaran pohjoisosassa 
sijaitsevasta lammesta koilliseen virtaavan ojan pohjoispuolella. Itäisin pyyntikuoppa 4 on järven rannasta 
noin 80 m länteen.  
 
Pyyntikuoppa 1 
Luoteisimman pyyntikuopan 1 ha lkaisija on 3 m  ja syvyys 0,6 m . Maakairanäytteessä oli 20 c m paksu 
huuhtoutuneen hiekan kerros. (x=3523 212, y=7613 016, z=162) 
 
Pyyntikuoppa 2 
Pyyntikuoppa 2 sijaitsee kuoppien 1 ja 3 välissä, noin 30 m kaakkoon kuopasta 1. Sen halkaisija on 3 m ja 
syvyys 0,4 m. Kuopan päällä on runsaasti hakkuujätettä. (x=3523 231, y=7613 039, z=162) 
 
Pyyntikuoppa 3 
Pyyntikuoppa 3 sijaitsee alueen kaakkoisosassa, noin 15 m kaakkoon kuopasta 2. Sen halkaisija on 3,2 m 
ja syvyys 0,8 m. Kuopan päältä on ajettu metsäkoneella. (x=3523 241, y=7613 028, z=162) 
 
Pyyntikuoppa 4 
Pyyntikuoppa 3 s ijaitsee alueen koillisosassa, noin 40 m  pyyntikuopasta 3 koi lliseen. Se on p ohjois-
eteläsuunnassa 3 m p itkä ja itä-länsisuunnassa 2,5 m  leveä. Kuopan syvyys on 0,4 m . (x=3523 268, 
y=7613 057, z=162) 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Neljä pyyntikuoppaa.  

Lisätietoja 
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Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 14.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Etuoikealla havujen peitossa on yksi kohteen neljästä pyyntikuopasta. Taustan pienellä kumpareella on toinen 
pyyntikuoppa. Kuvaussuunta koilliseen.   
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Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7613044, Y 3523236, 
Z 162 

Mittakaava: 1:10000 

 

 
 
  



2/65 
 

Kulasjoen silta kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131981 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 0 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7595321, Y 3534319 Löydöt: KM 25451 palanutta luuta ja kvartsi-
iskoksia 

 

Taustatiedot 
Aki Arponen löysi kohteen vuonna 1989. 
 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee noin 27,7 km Ivalon kirkosta ja noin 1,3 km Luttojärvestä 1,3 km eteläkaakkoon, noin 40 
m Kulasjoen ylittävästä Kuutuantien sillasta luoteeseen, Luton latvoille laskevan Kulasjoen länsirannalla. 
Alueen maaperä on hi ekkaa ja paikalla kasvaa varttunutta kuivaa kangasmetsää. Aluskasvillisuutena on 
juolukkaa, katajaa, mustikkaa, puolukkaa, heiniä ja katajaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Arponen on löytänyt kohteen vuonna 1989 ja havainnut noin 10-15 m rannasta, alimmalla rantaterassilla 
palanutta luuta ja kvartsia. Paikalla erottuu vanhoja rantaterasseja. Tältä alimmalta, noin 2 m joen pinnasta 
kohoavalta rantaterassilta ei löytynyt vuonna 2010 enää merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta, sillä se on 
hyvin kulunut. Sen sijaan kvartsi-iskoksia havaittiin vanhasta löytöalueesta alavirtaan päin, alueen halki 
kulkevalta länsi-itäsuuntaiselta hiekkatieltä. Lisäksi alueen koillisosassa on ke llarin ja parin puukehikon 
jäännökset, jotka saattaisivat olla peräisin savotta-ajalta. 
 

Kohteen rajaus 
Kohde on löytöjen ja vanhan rajauksen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
Aki Arponen 1989, Inari 607 Kulasjoen silta, asuinpaikan tarkastus. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 15.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

148010607 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
2 Muinaisjäännösrekisteri II 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Yleiskuva alueesta itään.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7595321, Y 3534319 Mittakaava: 1:10000 
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Kulasniemi kaakko kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131013 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7596697, Y 3534716, 
Z 163 

Löydöt: KM 25452 kvartsiittikaavin, KM 
38568 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Aki Arponen on löytynyt paikalta kvartsiittikaapimen vuoden 1989 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee noin 26,7 km Ivalon kirkosta eteläkaakkoon, noin 3,3 km Luttojoen ja Kulasjoen ris-
teyskohdasta lounaaseen, Luttojoen ja Kulasjoen välisellä, lounais-koillissuuntaisella pitkällä niemellä, 
Kulasjoen pohjoisrannalla. Kohde sijaitsee 1,5 k m Kuutuan- ja Kulasniementien ristyksestä koilliseen, 
noin 130 m Kulasniemeen vievän hiekkatien eteläpuolella, kaakkoon pistävällä hiekkatörmällä. Lähin ki-
vikautinen asuinpaikka Luttojärvi 2 on Luttojärven pohjoisrannalla, kohteesta noin 1 km länteen. Kulas-
niemen maaperä on hienoa hiekkaa, ja meanderoivan Kulasjoen 3 m korkeat törmät ovat monin paikoin 
huuhtoutuneet jokeen. Tasaisella kuivalla kankaalla kasvaa harvaa nuorta mäntymetsää, aluskasvillisuute-
na on kanervaa, jäkälää ja puolukkaa. 

Kohteen kuvaus 
Aki Arponen on löytynyt paikalta kvartsiittikaapimen vuoden 1989 inventoinnissa. Kohde on Inarin inven-
tointiluettelossa järjestysnumerolla 608. K aavin löytyi avoimen törmän itäpäästä 10 m  länteen, törmän 
päältä, kohdasta missä pintamaa on kulunut pois.  
 
Löytöpaikka tarkastettiin uudelleen vuonna 2010. Merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta havaittiin saman 
törmän päältä, noin 5 m törmän reunasta pohjoiseen, kahden kaatuneen kelon juurelta. Juurakoista poimit-
tiin palaneen hiekan ja tummanruskean likamaan seasta talteen kaksi kvartsi-iskosta. Maan päälle asuin-
paikasta ei ollut havaittavissa mitään rakenteita. Törmälle tehtiin koepistoja, mutta ne olivat löydöttömiä. 
Osa asuinpaikasta on jo tuhoutunut, ja lähivuosina se tulee tuhoutumaan kokonaan hiekkatörmän sortuessa 
eroosion vaikutuksesta Kulasjokeen. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja alueen topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
Aki Arponen 1989, Inari 608 Kulasniemi kaakko, tarkastusraportti. 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 15.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

1000002826 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Asuinpaikkaa Kulasjoen sortuvalla rantatörmällä. Etualalla oikealla olevasta tuulenkaadosta löytyi kvartsi-
iskoksia. Kuva otettu etelään.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7596697, Y 3534716, 
Z 163 

Mittakaava: 1:10000 
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Kulasniemi kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131946 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7597526, Y 3535086, 
Z 162 

Löydöt: KM 25453 kvartsia 

 

Taustatiedot 
Kohteen on tarkastanut Aki Arponen vuonna 1989. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee noin 26,1 km Ivalon kirkosta eteläkaakkoon, Luttojoen ja Kulasjoen välisellä, koillis-
lounaissuuntaisella Kulasniemellä, Asuinpaikkalöytöjä havaittiin vuonna 1989 K uutuantien ja Kulasnie-
men tien risteyksestä 2,3 km koilliseen, Luttojoessa olevan Luttovuopajan ja Luttojoen yhtymäkohdasta 
noin 50 m länteen, Luttojoen etelärannalla. Alueen maaperä on hienoa soramoreenia, ja joen törmät ovat 
monin paikoin sortuneet jokeen. Alueella kasvaa kuivaa mäntykangasta. Aluskasvillisuutena on jäkälää ja 
puolukkaa. 

Kohteen kuvaus 
Arponen löysi vuonna 1989 kivikautisia asuinpaikkalöytöjä veden kuluttamasta rantatörmästä. Paikka tar-
kastettiin vuonna 2010, mutta itään pistävältä niemekkeeltä ei löytynyt jälkiä kivikautisesta asuinpaikasta. 
On hyvin mahdollista, että suurin osa asuinpaikasta on sortunut parinkymmenen vuoden aikana Luttojo-
keen. 

Kohteen rajaus 
Kohde oli aiemmin rajattu siten, että se sijaitsi niemellä, noin 12 m etäisyydellä rannasta. Mikäli Arponen 
on löytänyt kvartsia veteen sortuneesta rantatörmästä, alueen rajaus on ulotettava sortuneeseen rantatör-
mään saakka. Vuonna 2010 kohdetta laajennettiin maastossa ulottumaan Luton rantaan saakka. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
Aki Arponen 1989, Inari 609 Kulasniemi, asuinpaikan tarkastus. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 14.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

148010609 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
2 Muinaisjäännösrekisteri II 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Asuinpaikasta ei löytynyt enää mitään merkkejä Luton rannassa. Ranta on vahvan eroosion vaikutuksessa.  
Panoraama lounaasta luoteeseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7597526, Y 3535086, 
Z 162 

Mittakaava: 1:10000 
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Kurrájävri irtolöytöpaikka MH-tunnus: 117661 
 

Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7614243, Y 3531071, 
Z 246 

Löydöt: KM 38548 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohde havaittiin vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kaakko-luodesuuntainen Kurrájävri (Kurujärvi) sijaitsee Kurruáivin (Kurupään) ja Laanapäiden välissä, 
noin 4,4 km Rajajoosepintiestä länteen. Kurrájävriin laskee kolme puroa koillisesta. Kohde sijaitsee noin 
470 m pohjoisimman puron suusta koilliseen, 10 m puron uoman eteläpuolella ja 85 m metsätieuran poh-
joispuolella. Paikalla on koillis-lounaissuuntainen hiekka/soratörmä, jonka länsireunalla kulkee polku. 
Alueella kasvaa nuorta mäntymetsää ja aluskasvillisuutena on jäkälää, variksenmarjaa, puolukkaa ja sam-
malta. Monin paikoin aluskasvillisuus on hyvin kulunutta. 
 

Kohteen kuvaus 
Noin 470 m Kurrájävriin laskevan, pohjoisimman puron suusta koilliseen, 10 m puron eteläpuolelta löytyi 
hiekkatörmän länsipuoliselta polulta kaksi kvartsi-iskosta. Puron varteen tehtiin useita koepistoja, mutta ne 
olivat löydöttömiä. Puron uoman alkupää on Pahakurun lounaispuolella, ja Pahakuru on alueen vedenjaka-
jana. Sieltä saa alkunsa puro, joka laskee Kivijärven kautta Kirvelijärveen ja sieltä edelleen Ylempään 
Akujärveen. On mahdollista, että kurua on käytetty esihistoriallisena aikana kulkuväylänä.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöpisteen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen irtolöytöpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 2.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 0 Ei määritelty Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kivikautinen löytöpaikka hiekkatörmässä kuvattuna pohjoiskoilliseen.   
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Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7614243, Y 3531071, 
Z 246 

Mittakaava: 1:10000 

 

 
 
  



2/77 
 

Könkäänsuvanto 1 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 115561 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7624974, Y 3533982, 
Z 135 

Löydöt: KM 38545 kvartsikaavin 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Könkäänsuvanto sijaitsee Ivalon kirkosta noin 13,1 km  itäkoilliseen, Könkäänjärven ja Pävkkyjävrin 
(Pöykkäjärvi) välissä, Nellimintien eteläpuolella. Suvannon rannat ovat pääosin soistuneet, ainoastaan su-
vannon pohjoisosassa on pätkä soistumatonta hiekkarantaa. Kohde sijaitsee metsäautotiellä, joka kääntyy 
Nellimintieltä etelään ja kulkee kohteen itäpuolella sijaitsevalle mökille. Kohteesta on Nellimintielle mat-
kaa on noin 435 m ja Könkäänsuvannon rantaan noin 30 m. Paikalla kasvaa tiheää mäntyvaltaista seka-
metsää; Aluskasvillisuutena on puolukkaa, jäkälää, mustikkaa, sammalta ja heiniä. Maaperä on hiekkaa. 

Kohteen kuvaus 
Nellimintieltä Könkäänsuvannon rannassa sijaitsevalle mökille kulkevalta metsäautotieltä löytyi palanutta 
luuta, kvartsi-iskoksia sekä kvartsikaapimen pala pisteestä (X=3533003, Y=7624986, Z=135). Tieura on 
hyvin kulunut, ja tielle on rannassa kasvanut jo lyhyttä heinikkoa. Palanutta luuta ja kvartsi-iskoksia ha-
vaittiin metsätieuran länsireunalla noin 10 m² kokoisella alueella. Löytöalueen länsipuolelle tehtiin tasai-
selle hiekkakankaalle neljä koepistoa, mutta ne olivat löydöttömiä. Löytöalueen itäpuolinen maasto mökin 
suuntaan on kulunutta hiekkamaata ja se oli täysin löydötön. On mahdollista, että hyvin tiheällä koekuopi-
tuksella kohteen länsipuoliselta kankaalta voisi löytyä lisää merkkejä esihistoriallisesta asuinpaikkapinnas-
ta. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja koepistojen perusteella. 

Tulkinta 
Esihistoriallinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 16.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
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Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kairan osoittamasta paikasta metsän reunasta löytyi kvartsikaavin ja muualta rannasta kvartsi-iskoksia.  
Ranta on pahoin kulunut. Kuvaussuunta etelään.   



2/79 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7624974, Y 3533982, 
Z 135 

Mittakaava: 1:10000 

 

 
 
  



2/80 
 

Könkäänsuvanto 2 pyyntikuoppia MH-tunnus: 116761 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7117 Esihistoriallinen aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 3   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7625120, Y 3533922, 
Z 141 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde havaittiin vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Könkäänsuvanto sijaitsee Ivalon kirkosta noin 13,2 km itäkoilliseen, Nellimintien eteläpuolella. Itse kohde 
sijaitsee Könkäänjärven ja Könkäänsuvannon välissä, Nellimintien eteläpuolella ja Nellimintieltä etelään 
kääntyvän metsäautotien ja sen länsipuolella sijaitsevan hiekkakuopan välissä. Kohteen läpi kulkee poro-
aita (116694) ja sen itä- ja länsipuolella on Könkäänjärven saksalaisten asemapaikka (115983). Paikalla 
kasvaa mänty- ja koivuvaltaista tiheää sekametsää; aluskasvillisuutena on mustikkaa, puolukkaa, jäkälää, 
mustikkaa, sammalta ja heiniä. Maaperä on hiekkaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Kohteessa on kolme pyyntikuoppaa. 
 
Pyyntikuoppa 1 
Pyyntikuopan 1 halkaisija on 4 m  ja syvyys 0,9 m. Poroaita sijaitsee noin 10 m kohteen eteläpuolella ja 
pyyntikuoppa 2 noin 5 m sen koillispuolella. Paikoitellen maakairauksesta saatiin noin 10 cm huuhtoutu-
neen hiekan kerros, paikoitellen sitä ei kairauksessa ollut lainkaan. On mahdollista, että kuoppaa on kai-
vettu toisen maailmansodan aikana tai hiekanoton yhteydessä.  
 
Pyyntikuoppa 2  
Pyyntikuoppa 2 sijaitsee kuopasta 1 noin 5 m lounaaseen. Sen koko on noin 3,5 m x 2 m, ja syvyys 0,7 m. 
Maakairauksessa kuopassa todettiin noin 10 cm huuhtoutuneen hiekan kerros. Kuopan pohjalla on rauta-
romua. 
 
Pyyntikuoppa 3 
Kuoppa sijaitsee noin 20 m hiekkakuopan pohjoispuolella ja noin 120 m pyyntikuopista 1 ja 2 luoteeseen. 
Sen halkaisija on 4 m ja syvyys 0,9 m. Maakairauksessa kuopassa todettiin turpeen alla lähes 15 cm paksu 
huuhtoutuneen hiekan kerros. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Pyyntikuoppia, joita on mahdollisesti hyödynnetty sota-aikana. 
 



2/81 
 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 16.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Etualalla pyyntikuoppa 1 kuvattuna kaakkoon. Taustalla on vanhaa poroaitaa.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7625120, Y 3533922, 
Z 141 

Mittakaava: 1:10000 
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Leonjärvi 1 pyyntikuoppia MH-tunnus: 106787 
 

Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7199 Ajoitus epäselvä Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 0 

Lukumäärä: 3   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7606601, Y 3521740, 
Z 164 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi inventoinnissa 1.6.2010. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Leonjärven pohjoispäässä, kolmen tien risteyksen itäpuolella, E4-tien ja Alajoen välisellä 
hiekkaharjulla. Kuivalla hiekkatörmällä kasvaa pääasiassa mäntyä ja aluskasvillisuutena on variksenmar-
jaa, puolukkaa ja jäkälää.  

Kohteen kuvaus 
Pyyntikuoppa 1 s ijaitsee alueen pohjoispäässä. Sen pituus on pohj ois-eteläsuunnassa 4 m, leveys itä-
länsisuunnassa 3 m ja syvyys 0,9 m. Pyyntikuopat 2 ja 3 sijaitsevat kuopasta 1 noin 25 m eteläkaakkoon. 
(x= 3521 732, y=7606 610, z=163) 
 
Pyyntikuoppa 2 sijaitsee alueen eteläpäässä. Sen pituus on koillis-lounaissuunnassa 3,5 m, leveys kaakko-
luodesuunnassa 2,3 m ja syvyys 0,7 m. Pyyntikuoppa 3 sijaitsee kuopasta 2 noin 5 m koilliseen. (x= 3521 
740, y=7606 690, z=164) 
 
Pyyntikuoppa 3 s ijaitsee alueen eteläpäässä. Sen pituus on koillis-lounaissuunnassa 3 m, leveys kaakko-
luodesuunnassa 3,6 m ja syvyys 0,8 m. (x= 3521 744, y=7606 592, z=164) 

Kohteen rajaus 
Alue on rajattu maastossa näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Kolme pyyntikuoppaa. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 28.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Pyyntikuoppa 1 sähkölinjan itäpuolella kuvattuna luoteeseen.   
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Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7606601, Y 3521740, 
Z 164 

Mittakaava: 1:10000 
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Leonjärvi 2 pyyntikuoppia MH-tunnus: 106767 
 

Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7199 Ajoitus epäselvä Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 2   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7606861, Y 3521718, 
Z 165 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi inventoinnissa 1.6.2010. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Lompolovaarasta laskevan puron itäpuolella, E4-tien ja Alajoen välisen hiekkaharjun län-
sipuolella. Kuivalla hiekkatörmällä kasvaa pääasiassa mäntyä ja aluskasvillisuutena on va riksenmarjaa, 
puolukkaa ja jäkälää. Törmää ympäröi joka puolelta alava jänkä. 

Kohteen kuvaus 
Pohjoisempi pyyntikuoppa 1 sijaitsee noin 2 m sähkölinjan itäpuolella, hiekkatörmän luoteisosassa. Kuo-
pan halkaisija on 3,5 m ja sen syvyys on noin 0,9 m. Maakairanäytteessä oli turpeen alla noin 5 cm huuh-
toutunutta hiekkaa. (x=3521 702, y=7606 893, z=168) 
 
Eteläisempi pyyntikuoppa 2 sijaitsee pyyntikuopasta 1 noin 50 m eteläkaakkoon, törmän keskellä. Kuopan 
pituus on koi llis-lounaissuunnassa 3,8 m ja leveys kaakko-luodesuunnassa 3,2 m ja syvyys 0,8 m. Maa-
kairanäytteessä oli turpeen alla noin 6 c m huuhtoutunutta hiekkaa ja paikoitellen myös tuplamaannos. 
(x=3521 721, y=7606 848, z=164) 

Kohteen rajaus 
Alue rajautuu maastossa näkyvien kuopanteiden perusteella. 
 

Tulkinta 
Kaksi pyyntikuoppaa. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 1.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 



2/87 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Pyyntikuoppa 1 suolampareen ja lammen välissä kuvattuna länteen.   
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Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7606861, Y 3521718, 
Z 165 

Mittakaava: 1:10000 
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Luttojoki/Hirvasvuopaja 1 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 130661 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7604697, Y 3540246, 
Z 149 

Löydöt: KM 38559 pii-iskos 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee noin 24 km Ivalon kirkosta kaakkoon, Hirvasvaaran itälaen eteläpuolel-
la, Kattajärven ja Hirvaslompolon välissä, Hirvaslompoloon kulkevalla metsäautotiellä, Hirvasvuopajan 
pohjoisosassa. Noin 2,3 km Kattajärven eteläpäästä suoraan länsilounaaseen sijaitseva hevosenkengän-
muotoinen Hirvasvuopaja on m eanderoivan Luttojoen umpeutunut uomanpätkä, ja metsäautotie sivuaa 
vuopajan pohjoisrantaa. Kohteesta noin 200 m etelälounaaseen sijaitsee kivikautinen asuinpaikka Luttojo-
ki/Hirvasvuopaja 2. Alueen maaperä on hienoa hiekkaa. Rannassa kasvaa harvakseltaan varttuneita mänty-
jä, ja tien pohjoispuolella on nuorta mäntymetsää.  Aluskasvillisuutena on jäkälää, sammalta, variksenmar-
jaa, puolukkaa ja mustikkaa.  
 

Kohteen kuvaus 
Vuoden 2010 inventoinnissa Hirvasvuopajan kuluneelta hiekkatörmältä, noin 2 m etäisyydeltä vesirajasta, 
missä metsäautotie sivuaa vuopajan pohjoisrantaa, löytyi pii-iskos (X=3540296, Y=7604720, Z=149). Pa-
lanutta luusilppua, palaneita kiviä ja palanutta hiekkaa löytyi monin paikoin eroosion kuluttamalta rannalta 
ja tieuralta. Kaksi hiekan peittämää tulisijaa havaittiin vuopajan länsiosan rantaa pitkin kulkevalla polulla, 
noin 2 m etäisyydellä rannasta (X=3540228, Y=7604664, Z=149). Tulisijojen ympärillä oli havaittavissa 
tummanpunaruskeaa likamaata ja huonolaatuisia kvartsi-iskoksia. Tulisijoihin ei inventoinnissa kajottu. 
Lisäksi vuopajan matalassa rantavedessä oli rikkipalaneita kiviä eli osa asuinpaikasta on huuhtoutunut en-
tiseen Luttojoen uomaan. Asuinpaikka rajautuu pohjoisessa tieuran pohjoispuolelle, ja idässä ja lännessä 
se on rajattu löytöjen perusteella vuopajan pohjois- ja länsiosaan.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu topografian ja löytöjen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 25.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kaira piin löytöpaikalla. Asuinpaikkapintaa jatkuu vuopajan pohjukassa kohti lounasta.  
Kuva otettu lounaaseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7604697, Y 3540246, 
Z 149 

Mittakaava: 1:10000 
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Luttojoki/Hirvasvuopaja 2 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 130681 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7604517, Y 3540182, 
Z 149 

Löydöt: KM 38560 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee noin 24,1 km Ivalon kirkosta kaakkoon, Hirvasvaaran itälaen eteläpuo-
lella, Kattajärven ja Hirvaslompolon välissä, noin 100 m  Hirvaslompolosta Luttoon laskevan ojan suun 
pohjoispuolella Luttojoen länsirannalla. Kohteesta noin 200 m  pohjoiskoilliseen sijaitsee kivikautinen 
asuinpaikka Luttojoki/Hirvasvuopaja 1. Noin 150 m kohteen pohjoispuolella on Kattajärveltä Hirvasjär-
velle kulkeva metsäautotieura. Alueen maaperä on hienoa hiekkaa, ja tasainen kangas viettää paikalla loi-
vasti pohjoiseen. Rantatörmän korkeimmalla kohdalla on uusi puun rungoilla rajattu tulipaikka. Alueella 
kasvaa pääasiassa varttunutta mäntymetsää, ja aluskasvillisuutena on jäkälää, sammalta ja puolukkaa. 
Maanpinta on monin paikoin rikkoontunut ja sen turvekerros on kulunut pois. 
 

Kohteen kuvaus 
Vuoden 2010 inventoinnissa kuluneelta, noin 2,5 m korkealta hiekkatörmältä, noin 2 m etäisyydeltä vesi-
rajasta löytyi kvartsi-iskoksia noin 10 m x 10 m kokoisella alueella (X=3540196, Y=7604527, Z=149). 
Noin 20 m löytöpaikasta etelään (X=3540193, Y=7604505, Z=149) havaittiin rikkoontuneella maanpin-
nalla kirkkaan punaista, tahmaista hiekkaa. Maakairausten avulla voitiin todeta, että värjäytyneen hiekan 
alue jatkui pisteestä noin 30 m etelään ja vastaavasti rannasta noin 30 m länteen. Koepiston perustella 4-5 
cm paksun turvekerroksen alla havaittiin noin 2-3 cm paksu huuhtoutuneen hiekan kerros, minkä alla oli 
noin 3-5 cm paksuudelta punaista, tahmeaa ja tiivistä likamaata. Likamaan alla rikastuneen hiekan kerros 
vaihettui noin 5 cm matkalla puhtaaksi karkeaksi hiekaksi. 
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja koepistojen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 25.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus:  
KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kvartsi-iskoksia löytyi törmän päältä, läheltä kuvan keskellä näkyvää tulipaikkaa.  
Kuva otettu lounaaseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7604517, Y 3540182, 
Z 149 

Mittakaava: 1:10000 
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Luttojoki/Kolmosjoki kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131667 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7603850, Y 3543470, 
Z 145 

Löydöt: KM 22846 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kivikautisen asuinpaikan on havainnut tarkastusmatkallaan Markku Torvinen vuonna 1985.  
 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee noin 27,1 km Ivalon kirkosta kaakkoon, Luttojoen koillisrannalla, joen ja Rajajoosepintien 
tien välissä, Kolmosjoen ja Luttojoen yhtymäkohdasta noin 280 m länsiluoteeseen. Alue on harvaa män-
nikkökangasta ja maaperä karkeahkoa hiekkaa. Aluskasvillisuutena on jäkälää ja puolukkaa, ja pintakas-
villisuus on paikalla leiriytymisestä johtuen monin paikoin kulunut. 
 

Kohteen kuvaus 
Kivikautisen asuinpaikan on havainnut Markku Torvinen vuonna 1985 tarkastusmatkallaan. Kohde oli jo 
tuolloin hyvin kulunut leiriytymisen vuoksi, mutta paikalta löytyi kvartsi-iskoksia. Vuonna 2010 paikalle 
havaittiin rakennetun uuden, korkean ja pyöreän nuotiokiveyksen ja maaperän olevan hyvin alttiina 
eroosiolle, sillä pintakasvillisuutta rajatulla alueella oli hyvin vähän jäljellä. Paikalta löytyi vain pari pala-
neen luun sirua, joita ei otettu talteen.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu vuonna 1985 tehdyn aluerajauksen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
Markku Torvinen 1985, Inari 367 Luttojoki/Kolmosjoki, tarkastus. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 23.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

148010367 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
2 Muinaisjäännösrekisteri II 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kivikautinen asuinpaikka on jatkuvan kulutuksen vuoksi hyvin kulunut. Kuva otettu eteläkaakkoon.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7603850, Y 3543470, 
Z 145 

Mittakaava: 1:10000 
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Luttojoki/Kolmoskoski varhaismetallikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 130561 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7114 Varhaismetallikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7603947, Y 3543364, 
Z 148 

Löydöt: KM 38557:1-3 saviastian paloja, 
kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Varhaismetallikautinen asuinpaikka sijaitsee noin 27,2 km Ivalon kirkosta kaakkoon, noin 400 Luttojoen 
ja Kolmosjoen yhtymäkohdasta luoteeseen, 60 m Rajajoosepintien eteläpuolella, aivan Luttojoen pohjois-
rannalla. Kohteesta noin 150 m  kaakkoon sijaitsee pienialainen kivikautinen(?) asuinpaikka Luttojo-
ki/Kolmosjoki. 
 
Asuinpaikan maaperä on hienoa hiekkaa, mutta sen pohjois- ja luoteispuolella kohde rajautuu kiviseen 
moreeniin. Kohteelle kulkee metsäautotie kohteen itäpuoliselta parkkipaikalta, minkä vuoksi maaperä on 
hyvin kulunut. Paikalla kasvaa harvahkoa, varttunutta mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on jäkälää, mus-
tikkaa ja puolukkaa. 

Kohteen kuvaus 
Kohde sijaitsee aivan Luttojoen pohjoisrannalla, hyvin kuluneella joenrantaterassilla. Asuinpaikka rajau-
tuu lännessä ja pohjoisessa, noin 25 m rannasta, kivikkoon. Osa asuinpaikasta on jo huuhtoutunut Luttojo-
kiuomaan. Rannalla on kaksi uutta ja korkeaa nuotiokiveystä.  
 
Kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta löytyi kaikkiaan noin 20 m x 20 m laajalta alueelta. Eniten löytöjä ha-
vaittiin noin 2 m itäisemmästä ja matalammasta nuotiokiveyksestä itään (GPS-piste x=3543365, 
y=7603943, z=148). Alueen turvekerros on m onin paikoin kulunut pois, joten löydöt sijaitsivat aivan 
maan pinnalla, ohuen karikekerroksen seassa. Karikekerrosta puhdistettaessa tummanruskean likamaan ja 
rikkipalaneiden kivien seasta poimittiin talteen kaksi asbestisekoitteista saviastian palaa, kvartsi-iskoksia 
ja palanutta luuta. Kohde on jo osin tuhoutunut, ja jäljet esihistoriallisesta asutuksesta katoavat tulevina 
vuosina hyvin nopeasti paikan kovan kulutuksen vuoksi.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja alueen topografian perusteella. 

Tulkinta 
Varhaismetallinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 23.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kaira on saviastianpalojen löytöpaikalla. Kuva otettu eteläkaakkoon.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7603947, Y 3543364, 
Z 148 

Mittakaava: 1:10000 
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Luttojoki/Littoskoski kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131003 
 

Kohdetyyppi: 2 Asuinpaikat? Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7599249, Y 3551140, 
Z 130 

Löydöt: KM 38560 kvartsi-iskos 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee noin 35,9 km Ivalon kirkosta kaakkoon, 690 m Rajajoosepintien etelä-
puolella, 460 m Luttojoen ja Torkojoen yhtymäkohdasta länteen, Luttojoen Littoskosken pohjoispuolisella 
rantatörmällä. Kohteelle kääntyy Torkojoen länsipuolelta metsäautotie, jonka eteläpäästä asuinpaikka si-
jaitsee noin 195 m lounaaseen. Törmän maaperä on hienoa hiekkaa, ja paikoitellen sieltä puuttuu täysin 
turve- ja huuhtoutuneen hiekan kerros. Alueella kasvaa varttunutta mäntymetsää, ja aluskasvillisuutena on 
jäkälää, sammalta, katajaa, puolukkaa ja mustikkaa.  

Kohteen kuvaus 
Merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta havaittiin noin 1,5 m korkeaa, veden syömää Luttojoen pohjoistör-
mää pitkin kulkevalla polulla. Polun pinnalta turve- ja huuhtoutuneen hiekan kerros oli kulunut kokonaan 
pois. Polulta poimittiin talteen vain yksi kvartsi-iskos, mutta iskoksen löytöpaikasta noin 1,5 m pohjoiseen 
havaittiin törmässä jo osittain tuhoutunut, tulvahiekan peittämä tulisija (X=3551132, Y=7599252, Z=130). 
Pienialaisen asuinpaikan koillispuolella on suoalue, josta Luttojokeen on laskenut pieni oja. Oja on kui-
tenkin jo umpeutunut. Tulisija sijaitsee aivan tämän ojan sortuneella etelätörmällä, Luttojoen ja ojan yh-
tymäkohdassa. Ojan uomaan on tehty uusi nuotiokiveys. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja tulisijan jäännöksen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 26.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kairan etupuolelta löytyi osin jo ojauomaan sortunut tulisija. Kuva otettu pohjoiseen.   
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Kohdetyyppi: 2 Asuinpaikat? Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7599249, Y 3551140, 
Z 130 

Mittakaava: 1:10000 
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Luttojärvi 1 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131011 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7596342, Y 3533401, 
Z 163 

Löydöt: KM 38567 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 
 

Ympäristön kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee noin 26,3 km Ivalon kirkosta eteläkaakkoon, noin 4,5 km Luttojoen ja Kulasjoen ris-
teyskohdasta lounaaseen, 240 m Kulasniemen- ja Kuutuantien ristyksestä koilliseen, Luttojärven lounais-
osan etelärannalla. Luttojärven lounais- ja etelärannalla sijaitsee kaksi vuonna 1989 inventoitua kivikautis-
ta asuinpaikkaa, Lähdelahti 148010461 ja Hiekkalahti 148010462, joiden väliselle, pohjoiseen pistävälle 
niemelle Luttojärvi 1 asuinpaikka sijoittuu. Edellä mainittu sijaitsee kohteesta Luttojärvi 1 160 m luotee-
seen ja jälkimmäinen 140 m kaakkoon. Vuoden 2010 inventoinnissa Luttojärven pohjoisrannalta havaittiin 
kolmas kivikautinen asuinpaikka, Luttojärvi 2. Luttojärvi 1 asuinpaikan maaperä on hienoa soramoreenia. 
Niemen törmät ovat jyrkät, ja osa asuinpaikasta lienee huuhtoutunut järveen. Loivasti pohjoiseen viettä-
vällä kankaalla kasvaa harvahkoa, varttunutta mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on kanervaa, jäkälää ja 
puolukkaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta havaittiin vuoden 2010 inventoinnissa pohjoiseen pistävältä niemel-
tä aivan sen pohjoiskärjestä. Kvartsi-iskokset, palaneen hiekan alue ja likamaata havaittiin noin 3 m etäi-
syydellä rantaviivasta ja noin 3 m niemellä sijaitsevasta uudesta nuotiokiveyksestä koilliseen. Löytöalueen 
koko oli noin 3 m x 3 m. Paikoin aluskasvillisuus oli kulunut niemeltä pois, joten maan pinnan havain-
nointi oli helppoa. Niemelle tehtiin koepistoja, mutta ne olivat löydöttömiä. 
  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja alueen topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 14.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kairan kohdalta löytyi iskoksia. Kuva otettu itään.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7596342, Y 3533401, 
Z 163 

Mittakaava: 1:10000 
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Luttojärvi 2 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131014 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7596820, Y 3533738, 
Z 163 

Löydöt: KM 38569 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 
 

Ympäristön kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee noin 26,1 km Ivalon kirkosta eteläkaakkoon, noin 4 km Luttojoen ja Kulasjoen ris-
teyskohdasta lounaaseen, Luttojärvenpalon eteläpuolella, Luttojärven koillisosan pohjoisrannalla. Järvelle 
lähtee metsäautotie Aittajärven ja Luttojoen yhtymäkohdan koillispuolelta. Luttojärven lounais- ja etelä-
rannalla sijaitsee kaksi kivikautista asuinpaikkaa, Lähdelahti 148010461 ja Hiekkalahti 148010462. Edellä 
mainittu sijaitsee kohteesta Luttojärvi 2 640 m ja jälkimmäinen 600 m lounaaseen. Vuoden 2010 inven-
toinnissa näiden kohteiden välistä havaittiin myös kolmas kivikautinen asuinpaikka, Luttojärvi 1. Lutto-
järvi 2 a suinpaikan maaperä on hi enoa hiekkaa, ja suurin osa asuinpaikasta lieneekin huuhtoutunut jär-
veen. Etelään viettävällä kankaalla kasvaa harvahkoa, varttunutta mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on 
kanervaa, jäkälää, puolukkaa, juolukkaa ja mustikkaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta havaittiin vuoden 2010 inventoinnissa Luttojärven koillispään poh-
joisrannalla. Löytöjä havaittiin noin 5 m etäisyydellä rantaviivasta, etelään viettävän mäntykankaan hiek-
katerassilla, josta turvekerros oli paikoin kulunut pois. Kaikkiaan löytöalueen pituus itä-länsisuunnassa oli 
noin 30 m. Lisäksi kvartsi-iskoksia löytyi runsaasti vedestä ja eroosion kuluttamalta, noin 1 m korkealta 
rantatörmältä. Suurin osa iskoksista oli sinikvartsia ja vain pieni osa maitokvartsia. Rantaterassilla oli use-
ampia tulisijojen jäännöksiä, joista suurin osa oli ilmeisesti suhteellisen tuoreita.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja alueen topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 15.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Asuinpaikkaa rantaterassilla ja vedessä. Kuva otettu länsilounaaseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7596820, Y 3533738, 
Z 163 

Mittakaava: 1:10000 
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Lähdelahti kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131921 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 0 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7596411, Y 3533253, 
Z 165 

Löydöt: KM 24522:1-2 kvartsia 

 

Taustatiedot 
Aki Arposen vuoden 1988 tarkastusraportti. 

Ympäristön kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee noin 26,2 km Ivalon kirkosta eteläkaakkoon, noin 4,5 km Luttojoen ja Kulasjoen ris-
teyskohdasta lounaaseen, 275 m Kulasniemen- ja Kuutuantien ristyksestä pohjoiseen, Luttojärven lounais-
osan länsirannalla, lahteen lännestä laskevan puron pohjoispuolella. Luttojärven lounais- ja etelärannalla 
sijaitsee kolme kivikautista asuinpaikkaa, Lähdelahti, Luttojärvi 1 ja Hiekkalahti. Lähdelahti sijaitsee näis-
tä asuinpaikoista läntisimpänä, ja se sijaitsee noin 175 m länsilounaaseen kohteesta Luttojärvi 1. Lähde-
lahden asuinpaikan maaperä on soramoreenia, ja osa asuinpaikasta lienee huuhtoutunut järveen. Paikalla 
kasvaa harvahkoa, varttunutta mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on kanervaa, jäkälää ja puolukkaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Arponen löysi vuoden 1988 tarkastuksessa paikalta kvartsi-iskoksia. Vuonna 2010 kohde inventoitiin, ja 
Luttojärveen sortuneelta ja paikoin käännetyltä soratörmältä havaittiin muutamia kvartsi-iskoksia, joita ei 
otettu talteen. Ilmeisesti iskokset olivat valuneet eroosion vaikutuksesta rantaan hieman ylempänä sijaitse-
valta hiekkaterassilta. Löytöpaikka sijaitsee noin 2,5 m itään järven rannasta (x=3533280, y=7596405). 
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu vuoden 1988 aluerajauksen ja vuoden 2010 löytöjen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
Aki Arponen 1988, Inari 461 Lähdelahti, tarkastusraportti. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 14.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

148010461 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
2 Muinaisjäännösrekisteri II 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Rannassa kulkevalta polulta löytyi kvartsi-iskoksia. Taustalla Luttojärvi 1 asuinpaikka.  
Kuva otettu itään.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7596411, Y 3533253, 
Z 165 

Mittakaava: 1:10000 
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Mattojärvi 1 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 117109 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7619209, Y 3534500, 
Z 140 

Löydöt: KM 25456 pii-iskos, KM 38546 kvart-
si-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Vuonna 1989 Aki Arponen on löytänyt Mattojärven rannasta irtolöydön, pii-iskoksen (KM 25456). Kohde 
on luetteloitu inventointijärjestysnumerolla Inari 612. Vuonna 2010 kohde tarkastettiin ja paikalla todettiin 
olevan laajan kivikautisen asuinpaikan, josta suuri osa lienee jo huuhtoutunut Mattojärveen. Kohde sijait-
see osin valtion ja osin yksityismailla. 
 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ivalon kirkosta 12,8 km itään, Mattojärven metsäautotien ja E4-tien risteyksestä 1,9 km 
koilliseen, mattojärven pohjoisrannalla. Kohteen maaperä on hienoa hiekkaa, ja eroosio onkin kuluttanut 
rantatörmää pahoin. Rannalla on 10-30 m kaistale kuivaa mäntykangasta, mutta sen pohjoispuoli Matto-
järvensuvannon ja luoteen suunnalla on mättäistä ja soistunutta. Aluskasvillisuus on monin paikoin kulu-
nut rannalta pois, mutta kauempana rannasta kasvaa puolukkaa, jäkälää ja sammalta ja mäntykangaskaista-
leen pohjoispuolella myös hillaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Mattojärveltä on löytynyt vuonna 1989 pii-iskos pohjoisrannalla kulkevalta polulta, Mattojärveen luotees-
ta laskevan puron suusta noin 20 m itäkoilliseen ja rannasta 5 m pohjoiseen. Vuoden 2010 inventoinnissa 
Mattojärven veden ja jään kuluttamalta pohjoisrannalta sekä rantavedestä löytyi palanutta luuta, rikkipala-
neita kiviä ja kvartsi-iskoksia noin 260 m matkalta. Hiekkarannalta löytöjä havaittiin parhaimmillaan noin 
15 m etäisyydellä rantaviivasta. 
 
Pii-iskoksen löytöpaikka sijoittuu vuoden 2010 asuinpaikka-alueen sisäpuolelle. Pii-iskoksen löytöpaikalta 
ei havaittu mitään, mutta noin 80 m sen lounaispuolelta rannalla kulkevalta polulta löytyi kvartsi-iskoksia 
ja palanutta luuta. Tämän löytöpaikka sijaitsee noin 15 m soistuneesta, kaislaa kasvavasta ja kivikkoisesta 
rannasta länteen. Polun itäpuolelle kiviseen maahan tehtiin 0,5 m x 0,5 m kokoinen koepisto, josta myös 
löytyi kvartsi-iskoksia. (Alueen lounaisina löytöpaikka: x=3534 458, y=7619 137, z=141) 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöalueen ja koekuopituksen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
Aki Arponen 1989, Inari 612 Mattojärvi, tarkastusraportti. 
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Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 28.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

1000002827 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Asuinpaikan rajaukseen sisältyvä vanha irtolöytöpaikka. Kuva otettu lounaaseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7619209, Y 3534500, 
Z 140 

Mittakaava: 1:10000 
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Mattojärvi 2 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 117148 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 2   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7619182, Y 3534864, 
Z 140 

Löydöt: KM 38547 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ivalon kirkosta 12,8 km itään, Mattojärven metsäautotien ja E4-tien risteyksestä 2,1 km 
koilliseen, Mattojärven koillisrannalla. Kohteen maaperä on hiekkaa ja hienoa soraa, ja eroosion kuluttama 
rantatörmä kivinen. Rannalla on molempien löytöalueiden kohdalla noin 15 m kaistale kuivaa mäntykan-
gasta, mutta niiden itäpuoli on mättäistä ja soistunutta. Aluskasvillisuutena on puolukkaa, jäkälää ja sam-
malta ja mäntykangaskaistaleiden itäpuolella myös hillaa ja suopursua. 

Kohteen kuvaus 
Pohjoisemmalta löytöalueelta havaittiin rannassa kulkevalla polulla, noin 6 m r antaviivasta kvartsi-
iskoksia ja kaksi mahdollista tulisijaa. Palaneet kivet oli hyvin syvällä hiekka-/hienossa soramaassa. 
Eroosion paljastamat rannan suuret kivet ovat sitoneet maa-ainesta ja turvetta siten, että osa asuinpaikasta 
on säilynyt. Suurin osa on varmasti huuhtoutunut järveen. 
 
Eteläisemmän löytöalueen rantavedessä havaittiin kvartsi-iskoksia noin 30 m matkalla. Kvartseja näkyi 
järvessä ainakin noin 10 m etäisyydellä rantaviivasta. Muutama kvartsi-iskos löytyi rannassa kulkevalta 
polulta, mutta rannalle tehdyt koepistot olivat löydöttömiä. Ilmeisesti suurin osa asuinpaikasta on huuhtou-
tunut järveen.  

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu löytöalueiden ja koepistojen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 28.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
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Kuvaus: KMO-kulttuuriperintoinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Asuinpaikan pohjoisempi löytöpaikka Mattojärven rannalla. Kuva otettu itäkaakkoon.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7619182, Y 3534864, 
Z 140 

Mittakaava: 1:10000 
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Miellijävri pyyntikuoppia MH-tunnus: 113518 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7117 Esihistoriallinen aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 11   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7624396, Y 3540657, 
Z 178 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 
 

Ympäristön kuvaus 
Miellijävri (Mellajärvi) sijaitsee Ivalon kirkosta 19,2 km itäkoilliseen, Ahvenkutujärven ja Kuohanan vaa-
ran välissä. Järven pohjoisranta on hyvin louhikkoinen, mutta etelärannan maaperä on hienoa hiekkaa. Yk-
sitoista pyyntikuoppaa sijaitsee lähes itä-länsisuuntaisesti etelärannan harjulla, hakatulla metsäaukealla tai 
sen reunamailla. 
 

Kohteen kuvaus 
Yksitoista pyyntikuoppaa sijaitsee Mellajärven eteläpuolisella hiekkaharjulla lähes itä-länsisuuntaisesti 
noin 730 metrin matkalla. Kuoppaketjun molemmissa päissä on kaksi vierekkäin olevaa pyyntikuoppaa (1 
ja 2 sekä 10 ja 11). 
 
-Pyyntikuopan 1 halkaisija on 3,5 m ja syvyys 0,5 m. (x=3541 000, y=7624 501, z=173) 
-Pyyntikuopan 2 halkaisija on 4 m ja syvyys 0,8 m. (x=3540 997, y=7624 497, z=173) 
-Pyyntikuopan 3 halkaisija on 4 m ja syvyys 0,9 m. (x=3540 916, y=7624 469, z=173) 
-Mahdollisen pyyntikuopan 4 halkaisija on 3 m ja syvyys 0,7 m. Kuopan päältä on ajettu metsäkoneella, ja 
sen sisäosassa kasvaa männyntaimia. (x=3540 736, y=7624 415, z=168) 
-Pyyntikuopan 5 halkaisija on 4 m  ja syvyys 0,8 m. Kuopan molemmin puolin on ajettu metsäkoneella. 
(x=3540 714, y=7624 401, z=168) 
-Pyyntikuopan 6 halkaisija on 3 m  ja syvyys 0,6 m. Kuoppa sijaitsee hakatulla aukealla. (x=3540 571, 
y=7624 352, z= 169) 
-Pyyntikuopan 7 halkaisija on 4 m ja syvyys 0,8 m. (x=3540 577, y=7624 326, z=167) 
-Pyyntikuopan 8 halkaisija on 3 m ja syvyys 0,6 m. (x=3540 488, y=7624 336, z=174) 
-Pyyntikuopan 9 halkaisija on 4 m ja syvyys 0,7 m. (x=3540 458, y=7624 333, z=175) 
-Pyyntikuopan 10 halkaisija on 2,5 m ja syvyys 0,5 m. (x=3540 345, y=7624 302, z=183) 
-Pyyntikuopan 11 h alkaisija on 3,5 m  ja syvyys 0,5 m . Kuoppa sijaitsee aivan hakkuuaukean reunalla. 
(x=3540 334, y=7624 300, z= 183) 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu näkyvien kuoppien perusteella. 

Tulkinta 
Yksitoista pyyntikuoppaa. 
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Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 15.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Pyyntikuoppa 1 kuvattuna kohti etelää.  
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7624396, Y 3540657, 
Z 178 

Mittakaava: 1:10000 
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Nilatuohioja 1 pyyntikuoppia MH-tunnus: 106599 
 

Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7199 Ajoitus epäselvä Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 2   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7607456, Y 3521972, 
Z 158 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi inventoinnissa 31.5.2010. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Nilatuohiojan ja Alajoen yhtymänkohdan eteläpuolella olevan harjanteen pohjois-
länsiosassa. Harjanteella kasvaa kuivaa mäntymetsää, ja aluskasvillisuutena on pä äasiassa puolukkaa, 
sammalta ja jäkälää. Maaperä on pääasiassa hiekkaa/hienoa soraa. 
 

Kohteen kuvaus 
Pyyntikuoppa 1 s ijaitsee harjanteen pohjoisosassa, korkeuskäyrien 155 ja 160 välissä. Kuopan pituus on 
pohjois-eteläsuunnassa 4,6 m, leveys itä-länsisuunnassa 3,1 m ja syvyys 0,8 m. Maakairanäytteessä kuo-
passa oli noin 5 cm paksuinen huuhtoutuneen hiekan kerros. (x=3521 950, y=7607 475, z=158) 
 
Pyyntikuoppa 2 sijaitsee pyyntikuopasta 1 noin 50 m kaakkoon. Se on kuivan kankaan reunalla ja sen itä-
puolella maasto soistunutta Nilatuohiojan rantaa. Kuopan halkaisija on noin 3,5 m ja syvyys 0,8 m. Maa-
kairanäytteessä kuopassa oli noin 3 cm paksuinen huuhtoutuneen hiekan kerros. (x=3521 993, y=7607 
440, z=158) 
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu maastossa näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Kaksi pyyntikuoppaa. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 31.5.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Pyyntikuoppa 1 kuvattuna etelään.   
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Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7607456, Y 3521972, 
Z 158 

Mittakaava: 1:10000 
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Oskarinjärvi kivikautinen asuinpaikka  
(Urho Kekkosen kansallispuisto) 

MH-tunnus: 132023 

 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 0 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7597057, Y 3553185, 
Z 125 

Löydöt: KM 24520 kvartsia ja palanutta luuta 

 

Taustatiedot 
Aki Arponen on tarkastanut kohteen vuonna 1988. 

Ympäristön kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee noin 39 km Ivalon kirkosta kaakkoon, noin 2,5 km Rajajoosepintiestä etelälounaa-
seen ja 250 m Luttojoen Oskarinkosken/Utjanankosken vanhasta kolttakylästä itään Luttojoen pohjoispuo-
lella sijaitsevan Oskarinjärven/Utjananjärven pohjoisrannalla. Lammen rannat ovat pääosin hienoa hiek-
kaa ja paikoitellen soistuneet. Noin 180 m lounaaseen, järven pohjoisrannalla sijaitsee toinen kivikautinen 
asuinpaikka, Oskarinjärvi/Utjananlampi 2. Lisäksi vuoden 2010 inventoinnissa havaittiin kohteesta noin 
425 m lounaaseen kolmas kivikautinen asuinpaikka Oskarinkoski/Utjanankoski lammet. Tasaisella kan-
kaalla kasvaa harvahkoa, varttunutta mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on s ammalta, jäkälää ja puoluk-
kaa. 

Kohteen kuvaus 
Arponen inventoi asuinpaikan vuonna 1988 ja löysi järven rantaa noudattavan tien leikkauksesta noin 30 
m matkalta palanutta luuta ja kvartsia. Vuonna 2010 kohde inventoitiin uudelleen, ja kvartsi-iskoksia sekä 
palanutta luuta havaittiin entisen tulipaikan vierestä sekä tielinjalta. Tämän perusteella vanhaa aluerajausta 
laajennettiin lähinnä länteen päin noin 20 m. Löytöjä ei otettu vuonna 2010 talteen.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja vanhan aluerajauksen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
Aki Arponen 1988, Inari 459 Oskarinjärvi, asuinpaikan tarkastus. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 16.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

148010459 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
2 Muinaisjäännösrekisteri II 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Kivikautinen asuinpaikka on vanhalla tulipaikalla, joka ei ole enää käytössä. Kuva otettu kaakkoon.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7597057, Y 3553185, 
Z 125 

Mittakaava: 1:10000 
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Oskarinjärvi/Utjananlampi 2 kivikautinen asuinpaikka  
(Urho Kekkosen kansallispuisto) 

MH-tunnus: 131018 

 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7596954, Y 3553018, 
Z 125 

Löydöt: KM 38571 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee noin 39 km Ivalon kirkosta kaakkoon, noin 2,5 km Rajajoosepintiestä etelälounaa-
seen ja 250 m Luttojoen Oskarinkosken/Utjanankosken vanhasta kolttakylästä itään Luttojoen pohjoispuo-
lella sijaitsevan Oskarinjärven/Utjananjärven länsirannalla. Lammen rannat ovat pääosin hienoa hiekkaa ja 
paikoitellen soistuneet. Noin 180 m koilliseen, järven pohjoisrannalla sijaitsee toinen kivikautinen asuin-
paikka, Oskarinjärvi 148010459. Lisäksi vuoden 2010 inventoinnissa havaittiin kohteesta noin 250 m lou-
naaseen kolmas kivikautinen asuinpaikka Oskarinkoski/Utjanankoski lammet. Kohteen maaperä on hiek-
kamoreenia. Tasaisella kankaalla kasvaa harvahkoa, varttunutta mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on 
sammalta, jäkälää ja puolukkaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta havaittiin vuoden 2010 inventoinnissa Luttojoen pohjoispuolella si-
jaitsevan Oskarinjärven/Utjananlammen länsirannalla. Noin 8 m järven rannasta länteen, tasaisella mänty-
kankaalla kulkee polku, jonka pinnalta poimittiin kvartsi-iskoksia kahdesta eri paikasta. Toinen löytöpaik-
ka (X=3553034, Y= 7596948, Z=126) on järven rannassa sijaitsevasta kellarista kaakkoon ja toinen kella-
rista noin 5 m itään (X=3553037, Y= 7596962, Z=126). Kaiken kaikkiaan löytöalueen koko on noin 20 m 
x 20 m. Polun viereen tehtiin koepistoja, mutta ne olivat löydöttömiä. Kohde rajattiin alueen topografian ja 
löytöjen perusteella.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja alueen topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 16.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kaira asuinpaikan löytökeskittymässä. Kuva otettu kaakkoon.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7596954, Y 3553018, 
Z 125 

Mittakaava: 1:10000 

 

 
 
  



2/131 
 

Oskarinkoski/Utjanankoski lammet kivikautinen asuinpaikka  
(Urho Kekkosen kansallispuisto) 

MH-tunnus: 131016 

 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7596743, Y 3552879, 
Z 126 

Löydöt: KM 38570 kvartsi-iskos 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee noin 39 km Ivalon kirkosta kaakkoon, noin 2,9 km Rajajoosepintiestä etelälounaa-
seen ja 250 m  Luttojoen Oskarinkosken/Utjanankosken vanhasta kolttakylästä eteläkaakkoon Luttojoen 
pohjoispuolella sijaitsevan läntisemmän lammen pohjoispuolella. Lammen rannat ovat soistuneet. Oska-
rinjärven eli Utjananjärven kaksi kivikautista asuinpaikkaa sijaitsevat kohteesta 250 m ja 430 m koilliseen. 
Kohteen maaperä on hiekkaa, ja vaikuttaa siltä, että maaperä on alueella paikoitellen käännetty. Paikalla 
kasvaa varttunutta mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on jäkälää, variksenmarjaa, kanervaa ja puolukkaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Kivikautisen asuinpaikan jäännöksiä havaittiin vuoden 2010 i nventoinnissa Luttojoen Oskarinkoskes-
ta/Utjanankoskesta noin 250 m eteläkaakkoon sijaitsevan läntisemmän lammen ja itä-länsisuuntaisen so-
ramoreeniharjun länsipään väliseltä alueelta. Noin 10 m harjun tyvestä etelään, loivasti etelään viettävällä 
terassilla kulkee polku, jonka kuluneelta pinnalta poimittiin talteen kaksi kvartsi-iskosta pisteestä 
X=3552880, Y=7596751, Z=126. Löytöpaikan välittömään läheisyyteen tehtiin noin 0,5 m x 0,5 m kokoi-
nen koekuoppa. Noin 5 cm paksun turvekerroksen alla oli 2 cm paksu huuhtoutuneen hiekan kerros, minkä 
jälkeen noin 4 c m paksun rikastuneen hiekkakerroksen pinnassa oli havaittavissa tummanpunaisia lika-
maaläikkiä. Sen jälkeen rikastunut hiekka vaihettui puhtaaksi hiekaksi. Terassille tehtiin muutamia koepis-
toja, joissa vain harvassa oli havaittavissa huuhtoutuneen hiekan kerros. Sen sijaan koepistoissa oli välit-
tömästi turpeen alla monin paikoin likamaaläikkiä. Koska alueen maaperää on ilmeisesti paikoitellen 
käännetty, asuinpaikasta ei välttämättä ole enää paljon jäljellä. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja alueen topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 16.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Löytöpaikalle on asetettu polulle kaira. Kuva otettu länteen   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7596743, Y 3552879, 
Z 126 

Mittakaava: 1:10000 
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Piervâljävri 1 kivikautinen asuinpaikka (Tsarmitunturin erämaa) MH-tunnus: 129541 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7614487, Y 3551818, 
Z 204 

Löydöt: KM 38551 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Piervâljävrin (Pesäjärvi) esihistoriallinen asuinpaikka sijaitsee noin 30,5 km Ivalon kirkosta itäkaakkoon, 
Kippisjärvelle kulkevan Nangujärventien eteläpuolella, noin 1,1 km Valolompolan ja Ison Arttajärven ylit-
tävästä sillasta etelälounaaseen, Piervâljävrin luoteisrannalla. Piervâljävri sijaitsee Kippisjärvelle kulkevan 
Nangujärventien eteläpuolella, Ison Arttajärven (Stuorrâ Árttáájärvi) ja Maikkumapään (Pánnááuâiváš) 
välissä. Järven alavat rannat ovat monin paikoin soistuneet, mutta luoteis- ja pohjoisosassa järveä on kor-
keita hiekkatörmiä. Kohteesta noin 70 m  pohjoiskoilliseen, soistuneen lahden takana on hi ekkatörmän 
päällä esihistoriallinen asuinpaikka Piervâljävri 2, joka löytyi myös vuoden 2010 inventoinnissa. Noin 570 
m koilliseen sijaitsee myös esihistoriallinen asuinpaikka Piervâljävri 3 soistuneen lammen rannalla. 
Piervâljävri 1 asuinpaikan maaperä on hiekkamoreenia, ja soistuneella rannalla kasvaa eri-ikäisiä mäntyjä 
ja muutamia nuoria koivuja. Aluskasvillisuutena on jäkälää, sammalta, heiniä, mustikkaa ja puolukkaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee Piervâljävrin luoteisosassa, järven pohjoispäästä noin 380 m lounaaseen ja Piervâl-
jävristä Kolmosjokeen laskevan ojan ja Kolmosjoen yhtymäkohdasta noin 340 m koilliseen, Piervâljävrin 
soistuneen, luoteeseen pistävän entisen lahden etelärannalla. Noin 10 m rannasta länteen havaittiin polku-
uralla kvartsi-iskoksia, joista neljä poimittiin talteen (X=3552828, Y=7614492, Z=203). Iskosten lisäksi 
kuluneen puhdistettaessa polku-uraa karikkeesta, polun matalasta profiilista turpeen alta havaittiin hii-
lisilppua, jota oli levinnyt myös polku-uralle. Löytöpisteestä noin 5 m luoteeseen sijaitsee suuri maakivi. 
Polun ympärille tehtiin koepistoja, mutta ne olivat löydöttömiä. Ilmeisesti kyseessä on pienialainen asuin-
paikka, josta ei näy maan päälle mitään merkkejä. 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu löytöjen ja topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 10.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Kivikautinen asuinpaikka soistuneen Pesäjärven rannassa. Taustalla vasemmalla on soistunut lahti.  
Kuva otettu itään.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7614487, Y 3551818, 
Z 204 

Mittakaava: 1:10000 
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Piervâljävri 2 kivikautinen asuinpaikka (Tsarmitunturin erämaa) MH-tunnus: 129361 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 3   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7614557, Y 3551862, 
Z 206 

Löydöt: KM 38552:1-2 kvartsi-iskoksia ja pa-
lanutta luuta 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Piervâljävrin (Pesäjärvi) 2 esihistoriallinen asuinpaikka sijaitsee noin 30,5 km Ivalon kirkosta itäkaak-
koon, Kippisjärvelle kulkevan Nangujärventien eteläpuolella, noin 1,1 km Valolompolan ja Ison Arttajär-
ven ylittävästä sillasta etelälounaaseen, Piervâljävrin luoteisrannalla. Piervâljävri sijaitsee Kippisjärvelle 
kulkevan Nangujärventien eteläpuolella, Ison Arttajärven (Stuorrâ Árttáájärvi) ja Maikkumapään 
(Pánnááuâiváš) välissä. Järven alavat rannat ovat monin paikoin soistuneet, mutta luoteis- ja pohjoisosassa 
järveä on korkeita hiekkatörmiä. Kohteesta noin 70 m etelälounaaseen, soistuneen lahden takana on pie-
nialainen esihistoriallinen asuinpaikka Piervâljävri 1, joka löytyi myös vuoden 2010 inventoinnissa. Noin 
500 m koilliseen sijaitsee myös esihistoriallinen asuinpaikka Piervâljävri 3 soistuneen lammen rannalla. 
Piervâljävrin luoteisrannalla kasvaa harvahkoa varttunutta mäntymetsää ja muutamia nuoria koivuja. 
Aluskasvillisuutena on jäkälää, sammalta, mustikkaa ja puolukkaa. 

Kohteen kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee Piervâljävrin luoteisosassa, järven pohjoispäästä noin 290 m lounaaseen ja Piervâl-
jävristä Kolmosjokeen laskevan ojan ja Kolmosjoen yhtymäkohdasta noin 400 m  koilliseen, lähes viisi 
metriä korkean hiekkatörmän päällä. Törmän eteläreunalla on kolme pientä tasannetta, joista kaikista löy-
tyi merkkejä esihistoriallisesta asutuksesta. 
 
Luoteisin tasanne 1 
Halkaisijaltaan noin 7 m kokoinen tasanne sijaitsee tasanteesta 2 15 m länteen. Tasanteelle tehtiin koepis-
to, josta löytyi kvartsi-iskoksia heti turvekerroksen alta. Iskokset jätettiin paikalleen, ja kaivaminen lope-
tettiin siihen. Tämän tasanteen pohjois-koillispuolella sijaitsevalle tasanteelle tehtiin myös koepistoja, 
mutta se oli löydötön.  
 
Keskimmäinen tasanne 2 
Halkaisijaltaan noin 10 m kokoisen tasanteen halki kulkee polku, missä turvekerros on rikkoutunut. Polul-
ta löytyi runsaasti palanutta luuta ja lähes vuorikristallia muistuttavia kvartsi-iskoksia, jotka otettiin tal-
teen. Tasanteen ulkopuolelle tehtiin pari koepistoa, mutta ne olivat löydöttömiä. Tasanteesta noin 16 m  
luoteeseen on pieni, halkaisijaltaan noin 1 m kokoinen ja noin 40 cm syvä kuoppa, josta maakairauksessa 
tuli hiiltä noin 30 cm:n syvyydeltä.  
 
Tasanne 3 
Alakohteesta noin 20 m kaakkoon sijaitsee halkaisijaltaan noin 5 m kokoinen tasanne, josta maakairauk-
sessa löytyi palanutta luusilppua, jota ei otettu talteen. Muutoin tasanteelle tehdyt pari koepistoa olivat 
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löydöttömiä.  Tämä tasanne sijaitsee rantaviivasta noin 60 m länteen 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöalueiden perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 10.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Harjulla sijaitsevan asuinpaikan löytöpaikka 1 (129362) polulla. Kuva otettu itään.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7614557, Y 3551862, 
Z 206 

Mittakaava: 1:10000 
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Piervâljävri 3 kivikautinen asuinpaikka (Tsarmitunturin erämaa) MH-tunnus: 129461 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7614900, Y 3552218, 
Z 206 

Löydöt: KM 38553:1-2 kvartsi-iskoksia ja pa-
lanutta luuta 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 
 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee noin 30,6 km Ivalon kirkosta itäkaakkoon, Piervâljävrin eli Pesäjärven pohjoisosassa. 
Piervâljävri sijaitsee Kippisjärvelle kulkevan Nangujärventien eteläpuolella, Ison Arttajärven (Stuorrâ 
Árttáájävri) ja Maikkumapään (Pánnááuâiváš) välissä. Järven pohjoisimman lahden koillispuolella on koil-
liseen pistävä, soistunut, kapea ja lähes umpeutunut järven lahti. Kyseisen lahden länsipuolella on koillis-
lounaissuuntainen, korkea harju ja sen itärannalla on t erassi, jonka maaperä on s oramoreenia. Paikalla 
kasvaa pääasiassa harvahkoa varttunutta mäntymetsää ja nuoria koivuja. Aluskasvillisuutena on jäkälää, 
sammalta ja puolukkaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Asuinpaikka sijaitsee Piervâljävrin pohjoisosan koillispuolella sijaitsevan umpeutuneen lahden itäpuolisel-
la terassilla, noin 190 m  Piervâljävrin pohjoispäästä itäkoilliseen. Terassin poikki kulkee lähes pohjois-
eteläsuunnassa polku, joka yhdistyy asuinpaikan pohjoispuolella, harjun alaosassa kulkevaan polkuun. 
Vuoden 2010 inventoinnissa poimittiin talteen kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta terassin halki kulkevalta 
polulta kolmesta eri paikasta (x=3552 209, y=7614 895, z =205; x=3552 218, y=7614 892, z=207 ja 
x=3552 220, y=7614 932, z=206). Asuinpaikkaa rajaa lännessä lampi ja idässä, pohjoisessa ja etelässä ki-
vikko.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu löytöjen ja alueen topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 
 
 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 10.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Lammen rannalla sijaitsevan asuinpaikan löytöjä tuli polulta, kairan kohdalta. Kuva otettu koilliseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7614900, Y 3552218, 
Z 206 

Mittakaava: 1:10000 
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Pirtti-Kompsio muinaisjäännösryhmät MH-tunnus: 131789 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7600129, Y 3550047, 
Z 143 

Löydöt: KM 25455 kvartsi-iskoksia ja palanut-
ta luuta 

 

Taustatiedot 
Kohteen on tarkastanut vuonna 1989 Aki Arponen (Inari 611 Pirtti-Kompsio). Arponen havaitsi kivikauti-
seen asuinpaikkaan viittaavia löytöjä (kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta) harjun laelta ja etelärinteestä il-
meisesti harjun keskivaiheilta. Lisäksi näiden asuinpaikkalöytöjen länsipuolella todettiin olevan kaksi ja 
itäpuolelta neljä pyyntikuoppaa noin 200 metrin matkalla.  
 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Inarin kirkosta noin 65 km kaakkoon, Luttojoen ja Rajajoosepintien välissä, Pirttikompsio-
nimisen vaaran lounaispuolella ja noin 300 m Luton uomasta pohjoiseen. Rajajoosepintien eteläpuolella 
sijaitsee noin 500 m pitkä ja 10-20 m leveä hiekkaharju, jonka päältä ja etelärinteeltä on tehty kivikauti-
seen asuinpaikkaan viittaavia löytöjä ja havaittu muutamia mahdollisia pyyntikuoppia. Alueen maaperän 
on hienoa hiekkaa. Paikalla kasvaa harvahkoa, eri-ikäistä kuivaa kangasmetsää. Aluskasvillisuus on pai-
koin hyvin kulunut. Aluskasvillisuutena on pääasiassa puolukkaa, variksenmarjaa ja jäkälää. 

Kohteen kuvaus 
Vuoden 2010 i nventoinnissa havaittiin kaksi mahdollista pyyntikuoppaa välittömästi Pirtti-Kompsion 
lammesta laskevan ojan länsipuolella, harjun itäpäässä. Asuinpaikkalöytöjä, lähinnä kvartsi-iskoksia, ha-
vaittiin myös harjun keskivaiheilta pisteestä x=3549981, y=7600100, z=144. Iskoksia oli noin 5 m x 20 m 
kokoisella alueella, eikä niitä otettu talteen. Tästä pisteestä noin 35 m länsilounaaseen havaittiin vielä yksi 
mahdollinen pyyntikuoppa. Pyyntikuopissa todettiin maakairanäytteellä 2-5 cm paksu huuhtoutuneen hie-
kan kerros. Vuoden 2010 inventoinnissa osa Arposen harjulla havaitsemista kuopista todettiin maakaira-
näytteillä suhteellisen nuoriksi, todennäköisesti tuulenkaadoiksi. 
 
-Pyyntikuoppa 1 (x=3550209, y=7600199, z=139) sijaitsee harjun itäpäässä. Sen halkaisija on 2 m  ja sy-
vyys 40 cm.  
-Pyyntikuoppa 2 (x=3550159, y=7600183, z=143) sijaitsee noin 52 m pyyntikuopasta 1 länsilounaaseen. 
Sen halkaisija on 3 m ja syvyys 50 cm.  
-Pyyntikuoppa 3 (x=3549948, y=7600099, z=144) sijaitsee alueen länsipäässä, noin 35 m asuinpaikkalöy-
döistä länsilounaaseen. Sen halkaisija on 3,5 m ja syvyys 40 cm. Parissa kuopasta otetussa maakairanäyt-
teessä todettiin kaksoismaannos. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien maarakenteiden ja löytöjen perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka ja pyyntikuoppia. 
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Lisätietoja 
Aki Arponen 1989, Inari 611 Pirtti-Kompsio, tarkastus. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 26.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

148010611 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

2 Muinaisjäännösrekisteri II 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Pyyntikuoppa 2 kuvattuna kohti länttä.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7600129, Y 3550047, 
Z 143 

Mittakaava: 1:10000 
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Pirtti-Kompsio 2 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131002 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7599902, Y 3549473, 
Z 137 

Löydöt: KM 38561 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee noin 34,1 km  Ivalon kirkosta kaakkoon, Pirttikompsion kaakkoisem-
man laen loivalla kaakkoisrinteellä, noin 60 m Rajajoosepintien eteläpuolella sijaitsevan pienen lammen 
itäpuolella Luttojoen osittain soistuneella pohjoisrannalla. Kohteelle kääntyy lammen koillispäästä, Raja-
joosepintieltä pistotie. Alueen maaperä on hienoa hiekkaa, ja asuinpaikan itäpuolella on matalia, koillis-
lounaissuuntaisia harjumuodostelmia. Lammen itäpuolen maaperä on ilmeisesti käännetty tai laikutettu. 
Noin 400 m k ohteesta koilliseen sijaitsee muinaisjäännösryhmä, Pirtti-Kompsio (148010611). Alueella 
kasvaa uudistuskypsää mäntymetsää, ja aluskasvillisuutena on jäkälää, sammalta, variksenmarjaa, puoluk-
kaa ja mustikkaa.  
 

Kohteen kuvaus 
Merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta havaittiin Rajajoosepintien ja Luttojoen välisen lammen koillispääs-
tä etelää kohti kulkevalta pistotieltä. Kuluneella hiekkatiellä ensimmäiset kvartsi-iskokset havaittiin noin 
20 m Rajajoosepintiestä etelään, pisteestä X=3549431, Y=7599903, Z=137, ja löytöjä tuli tieltä tasaisin 
välein noin 30 m matkalta. Kohteen laajuutta yritettiin määrittää vielä koepistoin, mutta tien molemmin 
puolin kaivetut koepistot olivat löydöttömiä.  
 
Sen sijaan metsätien koillispuolella sijaitsevan matalan hiekkaharjun etelärinteeltä, porojen makuupaikalta 
löytyi ulkopintainen kvartsi-iskos pisteestä X=3549508, Y=7599907, Z=137. Iskoksen löytöpaikasta noin 
12 m lu oteeseen, välittömästi harjun laen eteläpuolella sijaitsee lisäksi mahdollinen pyyntikuoppa. Sen 
halkaisija on 3 m ja syvyys noin 50 cm. Kuopassa oli turvekerroksen alla noin 20 cm paksu huuhtoutuneen 
hiekan kerros. 
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 
 

Lisätietoja 
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Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 26.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Tieltä löytyi runsaasti kvartsi-iskoksia. Kuva otettu etelään.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7599902, Y 3549473, 
Z 137 

Mittakaava: 1:10000 
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Pitkäjärvi kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 112881 
 

Kohdetyyppi: 2 Asuinpaikat? Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 
Lukumäärä: 2   

 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7617421, Y 3527621, 
Z 153 

Löydöt: KM 25440:1-6 Kvartsia ja palanutta 
luuta 

 

Taustatiedot 
Kohde on löytynyt vuoden 1989 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ivalon kirkosta noin 6,4 km  kaakkoon, Aitavaaran ja Kaijanvaaran välissä, kaakko-
luodesuuntaisen, 1 km pitkän Pitkäjärven itärannalla. Pohjoisesta, Kaijanvaaran eteläpuolelta laskee met-
sätieura järven itärantaan, järven puolen välin tienoille. Maasto on moreenipohjaista, hakattua mäntykan-
gasta.  

Kohteen kuvaus 
Vuoden 1989 inventoinnissa kivikautiseen asuinpaikkaan viittaavia löytöjä havaittiin järven rannassa kul-
kevalta metsätieuralta kahdesta eri paikasta. Pohjoisempi löytöpaikka sijaitsee paikassa, missä tieura las-
kee pohjoisesta järven itärantaan, rannassa sijaitsevan lähteen eteläpuolella. Eteläisempi löytöalue sijaitsee 
tästä noin 120 m etelään. Vuonna 1989 todettiin tien tuhonneen tätä löytöaluetta pahoin. 
 
Vuoden 2010 inventoinnissa ei kummaltakaan löytöalueelta voinut enää havaita jälkiä esihistoriallisesta 
asutuksesta. Ilmeisesti kivisen järven rannan asuinpaikat ovat olleet hyvin pienialaisia. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu edelleen vuoden 1989 löytöalueiden perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka, joka lienee suurelta osin tuhoutunut. 

Lisätietoja 
Aki Arponen 1989, Inari 594 Pitkäjärvi, inventointiraportti. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 14.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus:  
KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 



2/150 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

148010594 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 4 Esitys mj-luokka III Kohteen 

suojelu: 
2 Muinaisjäännösrekisteri II 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Tieleikkauksesta on tehty asuinpaikkalöytöjä, mutta kohde on sittemmin tuhoutunut.  
Kuvaussuunta etelään.   
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Kohdetyyppi: 2 Asuinpaikat? Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7617421, Y 3527621, 
Z 153 

Mittakaava: 1:10000 

 

 
 
  



2/152 
 

Ryssäjärvenjänkä esihistoriallinen asuinpaikka MH-tunnus: 131342 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7117 Esihistoriallinen aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7598991, Y 3544933, 
Z 163 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ivalon kirkosta noin 31,2 km kaakkoon, noin 2,5 km Luttojoen ja Puolivälinojan yhtymä-
kohdasta etelälounaaseen, noin 160 m  Kuutuantien pohjoispuolella Alimmaisen Ryssänpalon ja Riu-
kuselän välisen Ryssäjärvenjänkän eteläreunalla. Asuinpaikan jäännöksiä havaittiin noin 90 m jänkän ete-
läpuolella, Kuutuantiestä koilliseen, jänkän reunaan kulkevan pistotien itäpuolelta harjun päältä. Koillis-
lounaissuuntaisella harjulla kasvaa nuorta mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on puolukkaa, jäkälää ja va-
riksenmarjaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Koillis-lounaissuuntaisen, vajaat 10 m leveän harjun päällä kulkevalta polulta, harjun koillispäästä löytyi 
kahden neliömetrin alueelta palanutta luumurskaa ja rikkipalaneita kiviä. Luuainesta ei otettu talteen. Alu-
een maanpinta on i lmeisesti 1960-luvulla käännetty hakkuiden yhteydessä, sillä harjulta ei löytynyt mis-
tään selkeää huuhtoutuneen hiekan kerrosta. Pienialainen asuinpaikka tai pikemmin levähdyspaikka har-
julla on tämän vuoksi suurelta osin tuhoutunut. 
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu topografian ja havaittujen löytöjen perusteella. 

Tulkinta 
Esihistoriallinen asuinpaikka, joka lienee suurelta osin tuhoutunut. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 28.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Harjun päällä kulkevalta polulta löytyi palanutta luuta ja rikkipalaneita kiviä.  
Kuva otettu kohti pohjoista.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7598991, Y 3544933, 
Z 163 

Mittakaava: 1:10000 
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Saarineitämöjärvi itä irtolöytöpaikka MH-tunnus: 112622 
 

Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7117 Esihistoriallinen aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7616450, Y 3523630, 
Z 142 

Löydöt: KM 23353 palanutta luuta 

 

Taustatiedot 
Palanutta luuta löytyi vuoden 1986 inventoinnissa Saarineitömöjärven rannalta. Kohde on luetteloitu alun 
perin inventointinumerolla Inari 378 Saarineitämöjärvi itä. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ivalon kirkosta noin 4 km kaakkoon, Saarineitämöjärven itärannalla, metsäautotien ja jär-
ven välissä. Paikalla kasvaa koivu- ja mäntymetsää, aluskasvillisuutena on suopursua, puolukkaa ja juo-
lukkaa. 

Kohteen kuvaus 
Tien ja rannan välissä on paikoin hiekkamaata, jossa on havaittu vuoden 1986 inventoinnissa muutamia 
palaneen luun keskittymiä. Vuoden 2010 inventoinnissa paikalta ei löytynyt enää mitään. 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu pistemäisesti löytöpaikan perusteella. 

Tulkinta 
Irtolöytöpaikka. 

Lisätietoja 
Hannu Kotivuori 1986, Inari 378 Saarineitämöjärvi itä, inventointiraportti. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 9.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

1000002813 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 4 Esitys mj-luokka III Kohteen 
suojelu: 

3 Muinaisjäännösrekisteri III 
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Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  

Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7616450, Y 3523630, 
Z 142 

Mittakaava: 1:10000 
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Sovskamuvjáávrás pyyntikuoppa MH-tunnus: 118323 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7117 Esihistoriallinen aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7616749, Y 3546412, 
Z 197 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 
 

Ympäristön kuvaus 
Sovskamuvjáávráš eli Karvakenkäjärvi sijaitsee Ivalon kirkosta noin 24,8 km itäkaakkoon, Nangujärven-
tien eteläpuolella sijaitsevan Ylimmäisen Kettujärven eteläpuolella. Kohde sinänsä sijaitsee järvestä noin 
375 m kaakkoon, noin 1 km Nangujärventien ja etelään haarautuvan metsäautotien risteyksestä etelään, 
aivan tien länsipuolella sijaitsevan hiekkakuopan länsilaidalla, metsäautotiestä 60 m länteen. Alueen maa-
perä on hienoa hiekkaa ja paikalla kasvaa nuorta mäntymetsää ja taimikkoa. Aluskasvillisuutena on puo-
lukkaa, sammalia ja jäkälää; paikoin aluskasvillisuus on hyvin kulunutta. 
 

Kohteen kuvaus 
Mahdollinen pyyntikuoppa sijaitsee noin 3 m sorakuopan reunasta länteen. Sen koko on 3 m x 2 m ja sy-
vyys noin 50 cm. Maakairauksissa kuopassa todettiin ohuen turpeen alla noin 10 cm paksu huuhtoutuneen 
hiekan kerros, minkä perusteella kuoppa ei liity ainakaan hiekanottoon. Mikäli paikalla on sijainnut use-
ampia pyyntikuoppia, ne ovat tuhoutuneet hiekanotossa.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Pyyntikuoppa. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 5.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Pyyntikuoppa hiekkakuopan reunalla kuvattuna eteläkaakkoon.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7616749, Y 3546412, 
Z 197 

Mittakaava: 1:10000 
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Torkojoki kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131004 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7599376, Y 3551718, 
Z 135 

Löydöt: KM 38563 kvartsi-iskoksia ja palanut-
ta luuta 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee noin 36,2 km Ivalon kirkosta kaakkoon, 280 m Rajajoosepintien etelä-
puolella, 250 m Luttojoen ja Torkojoen yhtymäkohdasta pohjoiskoilliseen, Torkojoen itäpuolelta Luttojo-
en Littoskoskelle kääntyvällä metsäautotiellä. Kohteen maaperä on hienoa hiekkaa, mutta Mäskivaaran 
rinteessä on myös paikoitellen laajoja kivikoita. Tien ympäristön maaperää on ilmeisesti laikutettu tai äes-
tetty, sillä sieltä puuttuu täysin huuhtoutuneen hiekan kerros. Alueella kasvaa nuorta mäntymetsää, ja 
aluskasvillisuutena on jäkälää, kanervaa, puolukkaa ja mustikkaa.  

Kohteen kuvaus 
Mäskivaaran luoteislaidalla kulkevalla, koillis-luodesuuntaisella, mutkittelevalla hiekkatiellä havaittiin 
kvartsi-iskoksia, palanutta luuta ja palaneita kiviä punaiseksi palaneen hiekan ja likamaan seassa. Yksi lä-
hes ehjä tulisija löytyi aivan keskeltä kulunutta tieuraa pisteestä (X=3551716, Y=7599372, z=135). Hiek-
katerassilla sijaitsevaa asuinpaikkaa rajaa kaakossa noin 10 m etäisyydellä laaja kivikko. Terassille tehtiin 
koepistoja ja maakairauksia, mutta ne olivat löydöttömiä. Hiekkatiellä sijaitsevat asuinpaikan jäännökset 
tulevat katoamaan nopeasti lähivuosina eroosion vuoksi. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja alueen topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 
 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 26.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus:  
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KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kivikautinen asuinpaikka hiekkatörmässä kuvattuna pohjoiseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7599376, Y 3551718, 
Z 135 

Mittakaava: 1:10000 
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Uusijoki irtolöytöpaikka MH-tunnus: 130201 
 

Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7607532, Y 3542675, 
Z 152 

Löydöt: KM 38555 kvartsiitti-iskos 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kvartstitti-iskoksen löytöpaikka sijaitsee noin 24,3 km Ivalon kirkosta kaakkoon, Kattajärven pohjoispääs-
tä noin 650 m suoraan pohjoiseen, noin 250 m Uusijoen varrella sijaitsevasta seurakunnan omistamasta 
leirikeskuksesta pohjoisluoteeseen, noin 20 m Uusijoen uomasta itään. Leirikeskuksesta lähtee Uusijoen 
itärantaa pitkin polku, joka noudattelee meanderoivan joen jyrkkää hiekkatörmää.  
 
Alueen maaperä on hi enoa hiekkaa, ja osa joen törmästä on a ikojen kuluessa sortunut jokeen. Paikalla 
kasvaa pääasiassa harvahkoa varttunutta mäntymetsää. Jokiuoma on rehevämpi, siellä kasvaa nuoria koi-
vuja, varpuja ja heinää. Hiekkatörmän aluskasvillisuutena on jäkälää, mustikkaa ja puolukkaa. 

Kohteen kuvaus 
Kvartsiitti-iskos löytyi Uusijoen itäreunaa kulkevalta polulta, noin 20 m joen uomasta itään, vain 2,5 m 
sortuneen hiekkatörmän itäpuolella. Polun ja sen lähiympäristön turvekerros on paikoin kulunut pois, eikä 
huuhtoutuneen hiekan kerrostakaan ollut enää monin paikoin havaittavissa. Tasaiselle hiekkatörmälle teh-
dyissä koepistoissa ja maakairanäytteissä havaittiin ohuen turvekerroksen alla monin paikoin palaneen 
hiekan laikkuja, mutta muutoin tasanne oli löydötön.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu pistemäisesti löydön perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen irtolöytöpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 18.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 



2/164 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 99 Ei suojeluarvoa Kohteen 

suojelu: 
99 Ei suojeluarvoa 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kuva kvartsiitti-iskoksen löytöpaikalla hienolla hiekkaterassilla. Kuva otettu luoteeseen.   
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Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7607532, Y 3542675, 
Z 152 

Mittakaava: 1:10000 
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Vuoksijoki 1 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131008 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7602092, Y 3552169, 
Z 167 

Löydöt: KM 38565 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Vuoksijoen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee noin 35,4 km Ivalon kirkosta kaakkoon, noin 2,5 km Raja-
joosepintien ja Vuoksijärvelle ja Torkoselkään kulkevan metsäautotien risteyksestä pohjoiskoilliseen, 
Torkoselän ja Näätämoroston välissä virtaavan Vuoksijoen länsipuolella. Kohde löytyi noin 190 m Vuok-
sijoen ja Näätämorostolta laskevan ojan risteyskohdasta pohjoisluoteeseen, aivan Vuoksijärvelle käänty-
vän pistotien risteyksestä. Risteyksen pohjois- ja itäpuolelta on otettu hiekkaa metsäteiden pohjiin. Paikal-
la kasvaa männyntaimia. Hiekanottoalueella ja teiden pientareilla on aluskasvillisuutta vain laikkuina, 
muutoin paikalla kasvaa puolukkaa, kanervaa ja jäkälää. 
 

Kohteen kuvaus 
Vuoksijärvelle ja Torkoselkään kulkevan metsäautotien risteyksen pohjoispuolella, tieleikkauksen ja hie-
kanottoalueen välissä on säilynyt hiekanotolta noin 5 m leveydeltä kaakko-luodesuuntaista hiekkatörmää. 
Sen päältä löytyi vuoden 2010 inventoinnissa kaksi vierekkäistä, 60 cm syvää kuoppaa, joiden yhteispi-
tuus koillis-lounaissuunnassa on 5 m  ja leveys kaakko-luodesuunnassa 2 m. Kuopissa oli 10 c m paksu 
huuhtoutuneen hiekan kerros. Topografian perusteella nämä kuopat voivat hyvinkin olla hiekanotosta säi-
lyneitä pyyntikuoppia.  
 
Törmällä sijaitsevista kuopista 4 m e teläkaakkoon löytyi tieleikkauksen sortuvasta profiilista 5 kvartsi-
iskosta. Samasta leikkauksesta löytyi kahdesta eri paikasta tulenpidon jälkiä, palanutta hiekkaa ja rikkipa-
laneita kiviä. Törmän länsipuolinen hiekkakuopan leikkaus oli löydötön. 
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja alueen topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 7.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Asuinpaikka sijaitsee pienellä tönkäreellä, joka on jäänyt sorakuopan ja tien väliin.  
Kuva otettu länteen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7602092, Y 3552169, 
Z 167 

Mittakaava: 1:10000 
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Vuoksijoki 2 irtolöytöpaikka MH-tunnus: 131009 
 

Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7602146, Y 3552286, 
Z 167 

Löydöt: KM 38566 kvartsi-iskos 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Vuoksijoen irtolöytöpaikka sijaitsee noin 35,4 km Ivalon kirkosta kaakkoon, noin 2,5 km Rajajoosepintien 
ja Vuoksijärvelle kulkevan metsäautotien risteyksestä pohjoiskoilliseen, Torkoselän ja Näätämoroston vä-
lissä virtaavan Vuoksijoen länsipuolella. Kohde löytyi noin 230 m Vuoksijoen länsipuolelta, laajan hie-
kanottoalueen reunalta, mistä hiekkaa on otettu ainakin 50 vuotta sitten. Hiekanottoalue on maisemoitunut 
melko hyvin, ja paikalla kasvaa jo nuorta mäntymetsää. Puolukkaa ja jäkälää kasvaa hiekanottoalueen 
reunoilla, muutoin alueella on aluskasvillisuutta vain laikkuina. 
 

Kohteen kuvaus 
Kvartsi-iskos löytyi laajan hiekkakuopan koillisreunalta, 160 m Vuoksijoen ja Näätämorostolta laskevan 
ojan risteyskohdasta pohjoiseen. Hiekkatörmän reuna vaikutti koskemattomalta, ja monin paikoin sieltä 
löytyi ohuen turvekerroksen alta huuhtoutuneen hiekan kerros. Hiekanotto on tuhonnut asuinpaikan koko-
naan.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu pistemäisesti löydön perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen irtolöytöpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 7.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 0 Ei määritelty Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kvartsi-iskoksen löytöpaikalla on kaira pystyssä. Kuva otettu itäkaakkoon.   
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Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7602146, Y 3552286, 
Z 167 

Mittakaava: 1:10000 
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Vuoksijärvi 1 kivikautinen asuinpaikka MH-tunnus: 131007 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7111 Kivikausi Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7605261, Y 3551341, 
Z 219 

Löydöt: KM 38564 kvartsi-iskoksia 

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee noin 33 km Ivalon kirkosta kaakkoon, Vuoksiselän ja Risumoroston vä-
lillä sijaitsevan Vuoksijärven eteläpäässä, Vuoksijärvestä laskevan Vuoksijoen suun itäpuolella. Vuoksi-
järven rannat ovat soistuneet monin paikoin. Asuinpaikka sijaitseekin Kotamaan ja Luolamaan välissä, 
Vuoksijoen itärannalla sijaitsevalla kuivalla ja matalalla rantatörmällä. Alueen maaperä on soramoreenia. 
Paikalla kasvaa erirakenteista metsää. Aluskasvillisuutta törmällä on laikuittain, siellä kasvaa jäkälää, ka-
nervaa, variksenmarjaa, puolukkaa ja sammalta.  

Kohteen kuvaus 
Vuoksijoen suun itäpuolella sijaitsee uudehko nuotiokiveys, josta noin 5 m itään havaittiin polku-uralla 
kvartsi-iskoksia. Törmällä risteileviltä porojen poluilta löytyi lisää iskoksia, ja kaikkiaan löytöjä poimittiin 
talteen noin 10 m x 10 m kokoiselta alueelta (X=3551316, Y=7605287, z=219).  
 
Lisäksi kvartsi-iskoksia havaittiin joen itäpuolella kulkevalta polulta, noin 55 m ensimmäisestä löytöpis-
teestä kaakkoon (X=3551346, Y=7605242, z=220). Asuinpaikan rajaus tehtiin alueen topografian ja löytö-
jen perusteella. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu löytöjen ja alueen topografian perusteella. 

Tulkinta 
Kivikautinen asuinpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 6.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kvartsi-iskosten pohjoisempi löytöpaikka kairalla merkittynä. Kuva otettu lounaaseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7605261, Y 3551341, 
Z 219 

Mittakaava: 1:10000 
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Ylimmäinen Kerttujärvi 1 irtolöytöpaikka MH-tunnus: 112602 
 

Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7117 Esihistoriallinen aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7613791, Y 3525210, 
Z 139 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 
 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ivalon kirkosta noin 7 km kaakkoon, Ylimmäisen Kerttujärven soistuneella luoteisrannal-
la, Kerttuojan suussa, Kerttujärventien ja järven välissä. Kohteelle laskee pistotie Kerttujärventieltä, ja sii-
nä säilytetään asuntovaunua. Alueella kasvaa mäntymetsää, ja aluskasvillisuutena on jäkälää, mustikkaa, 
sammalta ja puolukkaa. Kohteen kulunut maaperä on hienoa hiekkaa. Noin 15 m etelään irtolöytöpaikasta 
etelään alkaa järven mättäinen jänkäranta.   
 

Kohteen kuvaus 
Vuoden 2010 inventoinnissa havaittiin Ylimmäisen Kerttujärven luoteisrannalla noin 100 m järven ja siitä 
länteen laskevan Kerttuojan yhtymäkohdasta luoteeseen, asuntovaunun ja pressuvajan välisessä, kulunees-
sa hiekkamaassa muutamia palaneita luumurskakeskittymiä ja likamaata. Paikalle tehtiin muutama koepis-
to, mutta ne olivat löydöttömiä. Kohteen maaperä on hyvin kulunut ja monin paikoin turvekerros on kulu-
nut pois. Luumurskaa ei otettu talteen.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu pistemäisesti irtolöytöjen perusteella. 

Tulkinta 
Esihistoriallinen irtolöytöpaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 13.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 4 Esitys mj-luokka III Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Palanutta luuta löydettiin asuntovaunun ja telttasaunan luota. Kuvaussuunta kaakkoon.   
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Kohdetyyppi: 99 Muu/määrittelemätön Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7613791, Y 3525210, 
Z 139 

Mittakaava: 1:10000 
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Kattajärvi 2 kenttä MH-tunnus: 111982 
 

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Haltija: 995 Yksityinen 

Ajoitus:  7120 Moniperiodinen Ylläpitäjä: 995 Yksityinen 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 0 

Lukumäärä:    
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7605589, Y 3542116, 
Z 148 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde inventoitiin vuonna 2010. Kattajärven kentässä on asuttu jo muutamia vuosisatoja. Kenttä on sääs-
tynyt toisen maailmansodan melskeistä, ja paikalla on sodan aikana sijainnut myös saksalaisten asema-
paikka. Kentän kaakkoisrannassa kulkee saksalaisten kaivama juoksuhauta, jonka erottaa heinikosta juuri 
ja juuri, sillä se on sotien jälkeen täytetty.  
 
Kohde sijaitsee yksityismailla, mutta siihen kuuluva juoksuhauta on osa kohdetta 111970 Kattajärvi saksa-
laisten asemapaikka. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Kattajärven länsiosassa, aivan järven rannalla. Kenttä on kahden yksityisen omistama si-
ten, että laajan, kentän ulkopuolelle ulottuvan yksityismaan sisällä on pi eni neliönmuotoinen alue, joka 
kuuluu toiselle omistajalle. Tämä pieni alue sijaitsee kentän keskellä, missä sijaitsevat vanha punainen 
päärakennus, kaivo, navetta, lato 2, juoksuhaudan pohjoispää, uusi ulkokäymälä ja mökki. Kenttä kuuluu 
Lapin arvokkaisiin perinnemaisemiin. 

Kohteen kuvaus 
Kentän pohjoisosa: 
 
Tupa 
Kentän pohjoisosassa sijaitsee vanha lohenpyrstösalvoksinen hirsitupa, joka lienee rakennettu heti sotien 
jälkeen. Rakennuksen koko on pohjois-eteläsuunnassa 4,3 m ja itä-länsisuunnassa 5,35 m. Siinä on 11 hir-
sikertaa, ja sen lattiataso on maanpintaa alempana eli perustus on maavaralla. Hirsien tilkkeenä on käytetty 
sammalta, kankaita ja jopa köyttä. Rakennus on a ikoinaan maalattu punamullalla, mutta väri on monin 
paikoin kulunut pois. Länsipäädystä on poistettu pystylautoja, jotta siitä pääsee välikatolle tikkaita pitkin. 
Välikaton eristeenä on hiekkaa. Neliruutuiset ikkunat ovat etelä- ja länsiseinällä, ja ruutujen kiinnityksessä 
on käytetty valkoisenharmaata kittiä, listoja, metallilevyjä ja nauloja. Rakennuksen savupiippu on muurat-
tu tiilistä ja piipun sisällä on kamiinan metallipiippu. Katto on tehty limittäisistä laudoista, ja sen alla on 
kattohuopa. Pulpettikattoinen, 2 m x 2 m kokoinen kuisti on rakennettu itäseinustalle pystyrimasta. Kuistin 
eteläseinällä on kaksiruutuinen ikkuna, ja ovi aukeaa itään. (x=3542 173, y=7605 702, z=148) 
 
Ulkokäymälä 
Noin 1 m x 1 m kokoinen pystylaudasta tehty huussi sijaitsee kentän luoteisnurkassa ja kuuluu tuvan piha-
piiriin. (x=3542 163, y=7605 724, z=148) 
 
Liiteri 
Ämmänkaulasalvoksinen liiteri sijaitsee kentän pohjoisosassa, ja se liittyy tupaan. Sen koko on 3,8  m x 4 
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m. Ovi on eteläseinällä ja sen molemmin puolin on rautalangalla kiinnitetyt tukipuut. Metallisaranat ovat 
tehdastekoa. Maavaraisessa liiterissä on 12 hirsikertaa, ja nurkkien päädyt on katkaistu kirveellä. Katto on 
tehty limittäisistä laudoista. Sisällä on itä- ja länsiseinustalla noin 1,2 m korkeudella yksi orsi. (x=3542 
181, y=7605 721, z=148) 
 
Kellari 
Vanha kellarirakennus sijaitsee järven rannassa, kentän pohjoisosassa uuden saunarakennuksen pohjois-
puolella. Kellarin pituus on pohjois-eteläsuunnassa 4 m ja leveys itä-länsisuunnassa 3 m. Se on kaivettu 
rantatörmään ja seinät on tehty kivistä ja halkaistuista hirsistä. Hajonnut katto on tehty kelleksistä tai lo-
soista ja päädyt limittäisistä laudoista. Länsipäädyssä on tuuletusluukku. Lankuilla tuettu oviaukko on jär-
velle. (x=3542 208, y=7605 708, z=147) 
 
Vajat 1 ja 2 
Tuvan itäpuolella ja vanhan kellarin lounaispuolella sijaitsee kentän pohjoisosassa kaksi pystylosoista teh-
tyä vajaa. Pulpettikattoisen, pohjoisemman losovajan 1 koko on 4 m x 2,5 m ja se on maalattu punamullal-
la. Katto on tehty myös losoista ja losojen välissä on eristeenä tuohta. Eteläisempi losovaja 2 on tehty kä-
sittelemättömistä losoista, ja sen koko on 5 m  x 3 m. Vajan katto lienee uusittu, ja se on tehty ruskeasta 
pellistä. Molemmissa vajoissa on ovi kohti länttä. Vajan 2 oven yläpuolella on lisäksi kaksiruutuinen ik-
kuna. (vaja 1: x=3542 190, y=7605 697, z=148; vaja 2: x=3542 196, y=7605 691, z=148) 
 
Mökki ja sauna 
Edellä mainittujen rakennusten lisäksi järven rannassa on uudehko sauna ja kesämökki. Niitä ei inventoitu. 
(sauna: x=3542 208, y=7605 693, z=148; mökki: x=3542 207, y=7605 662, z=148) 
 
Kentän eteläosa:  
 
Piisikiveys 
Vanhinta rakennuskantaa kentässä edustaa kentän kaakkoislaidalla sijaitseva piisikiveys, jonka halkaisija 
on 3 m ja korkeus 0,6 m. Kiveyksen seassa on myös hiiltä. Rakennuksen pohjan kokoa ei enää erota heini-
kon seasta. Paikalla on mitä ilmeisimmin sijainnut ennen sotia kaksiosainen tupa, joka näkyy 1900-luvun 
alussa otetussa valokuvassa. (x=3542 162, y=7605 529, z=148)  
 
Päärakennus 
Vanha päärakennus paloi 1946-47, minkä jälkeen uusi päärakennus on valmistunut. Muut vanhat raken-
nukset on t ehty 1940-50-luvuilla. Päärakennuksen koko on i tä-länsisuunnassa 7,4 m  ja pohjois-
eteläsuunnassa 10 m. Puolitoistakerroksisessa, punamullalla maalatussa rakennuksessa on 22 pelkkahirsi-
kertaa. Nurkkien koteloinnit on maalattu valkoisiksi, kuten myös ikkunoiden ja oven pielet sekä etelä- ja 
itäseinän pystyt koristelaudat. Kaikissa muissa ikkunoissa on valkoiset tippalaudat, paitsi itä- ja länsisei-
nän räystäiden alla olevissa kaksiruutuisissa ikkunoissa. Päätykolmioissa on ulkovuorauksena pystyrimaa. 
Talon rossipohja on valettu betonista, ja talon sisällä, pohjoispäässä on pirtin alla kellari. Katon katteena 
on mustaa huopaa. 
Länsiseinän keskellä olevan, puolitoistakerroksisen kuistin koko on i tä-länsisuunnassa 2,6 m ja pohjois-
eteläsuunnassa 4,3 m. Kuistin sisältä vie portaat yläkertaan. Kuisti on rakennettu pystystä rimalaudoituk-
sesta. Oviaukko on myös kohti länttä. Ovea, kuistin portaita ja kaidetta ei ole maalattu. Kuistin länsi- ja 
pohjoisseinällä on kuus iruutuiset ikkunat ja eteläseinällä pieni yksiruutuinen ikkuna. Kuistin yläkerrassa 
on länsiseinällä myös neliruutuinen ikkuna. 
Kuistin molemmin puolin on l änsiseinällä alakerrassa kaksi kuusiruutuista ikkunaa ja yläkerrassa vaa-
kasuorassa kaksiruutuiset ikkunat. Pohjoiseinällä on alakerran seinällä vierekkäin kaksi kuusiruutuista ik-
kunaa tuomassa valoa pirttiin. Ikkuna-aukon molemmin puolin on ulkoseinään kiinnitetty pulteilla tuki-
pelkkahirret. Yläkerrassa on neliruutuinen ikkuna.  
Itäseinällä on a lakerrassa kaksi kuusiruutuista ikkunaa ja yläkerrassa kaksiruutuiset ikkunat. Pohjoisem-
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pien ikkunoiden molemmin puolin on ulkoseinälle kiinnitetty pulteilla tukipelkkahirret. Eteläseinällä on 
järven puolella yksi kuusiruutuinen ikkuna ja yläkerrassa keskellä taloa yksi neliruutuinen ikkuna. 
(x=3542 197, y=7605 615, z=148) 
 
Navetta 
Navetta on ka ksiosainen rakennus, sen pohjoispäässä on puuva ja ja eteläpäässä navetta. Pohjois-
eteläsuuntaisen rakennuksen koko pituus on 9,2 m ja leveys 5,2 m. Alun perin hirrestä tehdyn navetan pi-
tuus on ollut 6,2 m, jolloin pystyrimasta tehdyn puuvajan pituudeksi jää 3 m. Navetan seinälle on kirjoitet-
tu, että sen hirret on hakattu kesä-heinäkuussa vuonna 1946. Navetassa on 12 punaiseksi maalattua hirsi-
kertaa, ja nurkkasalvokset on tehty koirankaulalle. Itäseinällä on sivuun vedettävä, laudasta tehty luukku, 
ja sisäänkäynti navettaan tapahtuu puuvajan itäseinällä olevan oven kautta. Rakennuksen katto on uusittu 
ja tehty vihreästä pellistä. (x=3542 170, y=7605 700, z=148) 
 
Kaivo 
Kaivo sijaitsee navetan pohjoispään itäpuolella. Sen ympärillä on 2,5 m x 2,5 m kokoinen laudoilla peitet-
ty puulava. (x=3542 178, y=7605 647, z=148) 
 
Lato 1 
Lato 1 sijaitsee kentän etelälaidalla, ja sen koko on itä-länsisuunnassa 3,7 m ja pohjois-eteläsuunnassa 3,5 
m. Alkuperäinen katto on tehty kelleksistä ja uutta kattoa ollaan parhaillaan tekemässä höylätystä laudasta. 
Hirsikehikossa on 12 hirsikertaa, sen nurkkiin on tehty ämmänkaulasalvokset ja nurkkien päitä on katkais-
tu sahalla ja kirveellä. Kehikko levenee tyvestä kohti yläosaa. Ovi on koht i itää ja sen saranat on t ako-
rautaa. Eteläseinää vasten nojaa reki. (x=3542 138, y=7605 537, z=148) 
 
Lato 2 
Tyvestä ylöspäin levenevän, 13-kertaisen hirsikehikon koko on noi n 6 m  x 6 m , ja sen nurkat on tehty 
ämmänkaulasalvoksella. Katto on tehty alun perin limilaudoituksella, mutta sitä oltiin kesällä 2010 par-
haillaan uusimassa peltikatteelle. Oviaukko on kohti itää, ja sen molemmin puolin on hirsikehikon tueksi 
kiinnitetty rautalangalla kaksi pystypuuta. Ladon lattia on tehty kuorituista puunrungoista ja se on säilynyt 
hyvin. Talon nurkat on nostettu maasta irti nurkkakivien avulla. (x=3542 130, y=7605 563, z=148) 
 
Määlitsä 
Alueen eteläpäässä, kentän ulkopuolella on hakkuuaukean laidalla vanha ja lahonnut, mutta pystyssä oleva 
määlitsä tai vinnari, joka on t arkoitettu nahan muokkaamiseen. Määlitsän kokoamiseen on kä ytetty pa-
janauloja, sen korkeus on noin 1,2 m ja vivun pituus 5 m. (x=3542 018, y=7605 450, z=148) 
 
Juoksuhauta 
Kentän keskeltä, päärakennuksen kaakkoispäädystä alkaa matala, paikoitellen täytetty, noin 130 m etriä 
pitkä juoksuhauta, jonka eteläpää jatkuu aina kentän eteläreunalle saakka. Juoksuhaudan itäpuolella ran-
nassa on kolme kiviröykkiötä, jotka ilmeisesti ovat syntyneet peltoa raivattaessa. (pohjoispää: x=3542 209, 
y=7605 612, z=148 ja eteläpää: x=3542 143, y=7605 503, z=148) 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Kenttä ja saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
Valokuva Kattajärven kentästä. Suomenmaa: maantieteellis-taloudellinen ja historiallinen tietokirja IX, 
osa 2, Oulun lääni, pohjoisosa, s. 337. Toim. J. E. Rosberg, Kaarlo Hilden, Erkki Mikkola. Porvoo 1931. 
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Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 29.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 1 Käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Kattajärven kenttä kuvattuna päärakennukselle kulkevalta tieltä. Kuva otettu itäkoilliseen.   
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7605589, Y 3542116, 
Z 148 

Mittakaava: 1:10000 
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Könkäänjärvi 1 kestikievari  MH-tunnus: 116701 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 4   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7625399, Y 3534046, 
Z 137 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohteesta on kirjoitettu teoksessa Inari Aaanaar - Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Kestikievari on 
valmistunut vuosina 1917-18 eli se liittyy Petsamon tien rakentamiseen. Sodan alettua rakennukset jäivät 
hoitamatta ja joutuivat huonoon kuntoon. Majatalonhoitajina kievarissa ovat olleet Pekka Tervo (1926-28) 
ja Anna Kukkola (1929-40).  

Ympäristön kuvaus 
Kiävnásiijáávráš eli Könkäänjärvi sijaitsee Ivalon kirkosta noin 13 km itäkoilliseen, Nellimintien pohjois-
puolella. Itse kohde sijaitsee Könkäänjärven ja Könkäänsuvannon välissä, aivan Nellimintien eteläpuolella 
ja järven ja suvannon yhdistävän ojan länsipuolella. Kohteen eteläpuolella on mm. Könkäänjärven saksa-
laisten tukikohta (115983) ja pohjoispuolella Könkäänjärven rannassa Könkäänjärven kivikautinen asuin-
paikka (148010133). Paikalla kasvaa tiheää mänty- ja koivuvaltaista sekametsää ja paikoitellen kohteessa 
on myös heinää kasvavaa aukeaa; aluskasvillisuutena on mm. mustikkaa, hiirenvirnaa, pajua, poimulehteä, 
puolukkaa, niittyleinikkiä, sammalta ja heiniä. Maaperä vaihtelee hiekasta moreeniin. 

Kohteen kuvaus 
Rakennuksen pohja 1 
Jäljellä olevan peruskiveyksen koko on pohjois-eteläsuunnassa 6,4 m ja itä-länsisuunnassa 12,5 m ja kor-
keus 0,5 m. Se sijaitsee Könkäänjärven ja -suvannon yhdistävästä ojasta noin 25 m länteen ja ojan varressa 
sijaitsevasta kellarista noin 20 m lounaaseen, pienen niittyaukean itäreunalla. Rakennus on kolmiosainen: 
itäpäädyssä on peruskiveys, keskellä kiveyksen sisäosa on täytetty hiekalla ja länsipäädyssä kiveystä ei ole 
eteläseinällä, piisikiveys on l uoteisnurkassa ja eteläseinän läpi on ka ivettu pitkä kuoppa. (x=3534 062, 
y=7625 393, z=137) 
 
Rakennuksen pohja 2 
Rakennuksen pohja 2 sijaitsee Nellimintiestä noin 25 m etelään ja rakennuksen pohjasta 1 noin 40 m länsi-
luoteeseen. Sen koko on pohjois-eteläsuunnassa 16,2 m ja itä-länsisuunnassa 7,8 m. Peruskiveyksen kor-
keus on 0,3-0,5 m. Pohjoisosassa on kellarikuoppa, joka on täytetty sota-ajan ja Tielaitoksen metalliromul-
la. Kiveyksen keskiosassa ja eteläpäädyn keskellä on ilmeisesti piisikiveysten jäännökset. (x=3534 027, 
y=7625 403, z=137) 
 
Rakennuksen pohja 3 
Kohde sijaitsee noin 15 m rakennuksen pohjasta 2 lounaaseen. Rakennuksesta on jäljellä noin 0,3 m kor-
kea hiekkavalli, jonka koko on pohjois-eteläsuunnassa 9,5 m ja itä-länsisuunnassa 7 m. Vallin ulkopuolel-
le on kaivettu noin 0,2 m syvä ja 0,3 m leveä kaivanto. Kohteen luoteispuolella on 3 m x 1,5 m kokoinen 
kaivanto, jossa on rautaromua. (x=3534 017, y=7625 394, z=137) 
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Kellari 
Kellarin jäännös sijaitsee Könkäänjärven ja -suvannon yhdistävästä ojasta noin 15 m länteen ja ojan var-
ressa sijaitsevasta rakennuksen pohjasta 1 noi n 20 m koilliseen. Vallillisen kaivannon koko on koillis-
lounaissuunnassa 9 m  ja kaakko-luodesuunnassa 5,5 m . Kellaria ympäröi noin 1 m  korkea valli, missä 
oviaukko näkyy lounaisvallissa. Joen penkassa vallin korkeus on noin 1,8 m.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Könkäänjärven kestikievari. 

Lisätietoja 
Tarja Nahkiaisoja 2003, s. 308. Inarilaisten elinkeinot 1920-1939. Teoksessa: Inari Aaanaar - Inarin histo-
ria jääkaudesta nykypäivään. Toim. V.-P. Lehtola. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 16.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Rakennus 1 kivijalka erottuu maastosta selvästi, mutta hirsikerroksia ei ole säilynyt.  
Kuvan suunta on länteen. 
 

 
 
Kuvassa on rakennus 2 pohjoispäädyn kivijalkaa sekä sisäpuolella olevaa metalliromua.  
Kuvaussuunta länteen. 
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7625399, Y 3534046, 
Z 137 

Mittakaava: 1:10000 
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Paljakainen 1 kestikievari MH-tunnus: 106461 
 

Kohdetyyppi: 13 Liikennekohteet Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 4   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

0 Ei tiedossa 

Koordinaatit: X 7600255, Y 3518605, 
Z 213 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Paljakainen oli kruunun omistama kestikievari ja se perustettiin ilmeisesti 1920. Kievaria isännöi Eevert 
Siivikko (1920-1925), Aukusti Tomperi (1926-1928), Albert Rajala (1929-1934) ja Hannes Tanhua (1935-
1940). Veikko Rajala Palkisojalta on i tse asunut Paljakaisessa 1930-luvulla. Paljakaisessa oli navetta ja 
kaksi lehmää, ja kuuden hevosen tallissa oli talon puolesta yksi hevonen. Navetan ja tallin lisäksi pihapii-
rissä oli aitta, heinälato ja sauna Paljakaisojan rannalla. Kaikki rakennukset poltettiin maan tasalle Lapin 
sodassa. 

Ympäristön kuvaus 
Paljakaisen kestikievari sijaitsee vanhan maantien ja uuden E4-tien välissä. Etelässä kenttä rajautuu Palja-
kaisojaan. Kievarin rakennusten jäännösten ympärillä on l aaja ja tasainen, avoin kenttä. Aukealla porot 
käyvät syömässä heinää, joten kenttä ei umpeudu.  
 
Kentässä kasvaa muutamia mäntyjä ja raitoja ja sen reunoilla pajua, katajaa, koivua ja mäntyä. Aluskasvil-
lisuus on pääasiassa heinää ja sammalia. Kentässä on maahan iskettyjä paalurivistöjä, jotka ovat peräisin 
ajalta, kun kenttä toimi Metlan koealueena. 

Kohteen kuvaus 
Päärakennus 
Lapin sodan aikana poltetusta päärakennuksesta ei ole jäljellä kuin noin 50 cm korkea kivijalka ja pohjois-
päädyssä lautakannella peitetty kellari. Rakennuksen koko on ol lut pohjois-eteläsuunnassa noin 12 m ja 
itä-länsisuunnassa 8 m. Talon länsiosassa, keskellä taloa on uunin jäännös, joka on valettu. Pohjoisosassa 
taloa on erittäin syvä kellari, joka on peitetty kannella. Kuisti on sijainnut talon kaakkoiskulmassa ja ovi 
auennut kohti itää. Kuistin kivijalka on tehty pienemmistä kivistä kuin talon ja se on myös hieman mata-
lampi. (x=3518 573, y=7600 268, z=215) 
 
Talli/navetta 
Tallin tai navetan jäännös on pohjois-eteläsuunnassa 5 m leveä ja itä-länsisuunnassa 12 m pitkä. Itäpää-
dyssä on ollut 5 m x 5 m kokoisella alueella vain nurkkakivet, kun länsipäädyssä on selvä peruskiveys jäl-
jellä. Porraskiveys on länsipäässä kohti etelää, ja kiveyksen koko on 2 m x 2 m. Rakennuksen jäännöksen 
luoteiskulmassa on ilmeisesti ollut lantaluukku. (x=3518 595, y=7600 216, z=214) 
 
Sauna 
Saunan jäännös sijaitsee lähellä ojaa. Sen hirsirakenteet ovat hyvin maatuneet, mutta se on ilmeisesti ollut 
pohjois-eteläsuunnassa 7 m leveä ja itä-länsisuunnassa 5 m pitkä. (x=3518 601, y=7600 241, z=215) 
Silta 
Sillan jäännös sijaitsee alueen etelälaidalla, ojan varrella. Sillasta on jäljellä muutamia hirsiä ja kiviä. 
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(x=3518 594, y=7600 221, z=214) 
 
Lisäksi kentässä erottuu erikokoisia kuoppia ja painanteita, mutta on hyvin vaikea erottaa, ovatko ne olleet 
rakennusten jäännöksiä. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden ja kasvillisuuden perusteella. 

Tulkinta 
Kestikievari, talli/navetta, sauna ja silta. 

Lisätietoja 
Inarilainen 15.9.2010, s.20-21. Paljakaisen majatalo majoitti herrat ja narrit.  
V.-P. Lehtola 2003, s. 248-251, 308. Aanaar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään.  

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 28.5.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöhanke, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 5 Purettu  / palanut 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Kestikievarin päärakennus avoimen kentän länsilaidalla kuvattuna pohjoiseen. 
 

 
 
Kestikievarin kentässä olevan ulkorakennuksen, ilmeisesti tallin/navetan kiveys kuvattuna pohjoiseen.   
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Kohdetyyppi: 13 Liikennekohteet Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7600255, Y 3518605, 
Z 213 

Mittakaava: 1:10000 
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Cuovâluobâl 1 tulisija jäännös (Tsarmitunturin erämaa) MH-tunnus: 129301 
 

Kohdetyyppi: 2 Asuinpaikat? Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7199 Ajoitus epäselvä Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7614924, Y 3551809, 
Z 206 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 
 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee noin 30,4 km Ivalon kirkosta itäkaakkoon, Kippisjärvelle kulkevan Nangujärven metsäau-
totien ja Ison Arttajärven eteläpuolella, Cuovâluobâlin (Valolompola) lounaisrannalla ja Kolmosjoen suun 
etelärannalla. Kohteen maaperä on hienoa hiekkaa. Paikalla kasvaa harvakseltaan vanhoja mäntyjä ja nuo-
ria koivuja. Aluskasvillisuutena on jäkälää, mustikkaa ja puolukkaa. 
 

Kohteen kuvaus 
Kohde sijaitsee Cuovâluobâlin ja Kolmâsjuuhân (Kolmosjoki) itärantaa pitkin kulkevalla polulla, lompo-
lan ja joen yhtymäkohdassa, noin 10 m vesirajasta eteläkaakkoon. Inventoinnissa polulla havaittiin rikki-
palaneiden kivien kärkiä pistävän esiin hiekkamaasta. Polulle tehtiin koepisto, minkä perusteella liesikive-
yksen voitiin todeta jatkuvan noin 20 cm syvyydelle saakka. Koepistossa havaittiin 5 cm paksu huuhtou-
tuneen hiekan kerros, minkä alla palaneita kiviä ja hiilenmuruja oli rikastuneen hiekan kerroksessa noin 20 
cm:n syvyydelle saakka. Muutoin koepisto oli löydötön. 
 
Koepiston profiilista voitiin todeta, että pienialainen, halkaisijaltaan noin 50 c m:n kokoinen liesikiveys 
jatkui kuntan alla luoteeseen. Terassille tehtiin neljä koepistoa ja maakairauksia, mutta ne olivat kaikki 
löydöttömiä. Liesikiveyksen ikää on va ikea määrittää, mutta maannoksen perustella sen voisi arvioida 
olevan reilusti yli sata vuotta. 
 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu pistemäisesti näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Ajoittamaton liesikiveys. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 10.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Tulisijan jäännös sijaitsee kairan kohdalla järven rannassa. Kuva on otettu koilliseen.   
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Kohdetyyppi: 2 Asuinpaikat? Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7614924, Y 3551809, 
Z 206 

Mittakaava: 1:10000 
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Harjujärvi 2 tulisija jäännös (Tsarmitunturin erämaa) MH-tunnus: 118622 
 

Kohdetyyppi: 10 Valmistuspai-
kat/työpaikat? 

Haltija: 800 Lapin luontopalvelut 

Ajoitus:  7199 Ajoitus epäselvä Ylläpitäjä: 800 Lapin luontopalvelut 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7615685, Y 3554114, 
Z 207 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Puolžâjävri eli Harjujärvi sijaitsee Tsarmitunturin suojelualueella, Ison Arttajärven itäisen haaran, Siskel-
järven eteläpuolella. Siskeljärven ja Puolžâjävrin erottaa koillis-lounaissuuntaisen noin 3,4 km pitkän har-
jun koillispää. Soramoreeniharjun ympäristö on monin paikoin hienoa hiekkaa, kuten myös Harjujärven 
itäranta, missä kohde sijaitsee.  
 
Tulisijan jäännös sijaitsee noin 2 m itä än eroosion kuluttamasta vesirajasta. Paikalla kasvaa varttunutta 
mäntymetsää ja aluskasvillisuutena on jäkälää, ja puolukkaa. Rannassa alkuperäinen turvekerros on pai-
koitellen peittynyt noin 5-10 cm hienon hiekan kerroksen alle. 

Kohteen kuvaus 
Kivistä tehdyn tulisijan jäännös rikkipalaneine kivineen sijaitsee noin 2 m rantaviivasta, hienon hiekan 
peittämällä ja kuluneella alueella, vanhan männyn juurien seassa. Tulisijan kivipakan päällimmäisten kivi-
en kärkiä näkyy hiekkamaassa. Inventoinnissa niiden päältä poistettiin ohut kerros liikkunutta hiekkaa, 
minkä alta paljastui huuhtoutuneen hiekan kerros. Tulisijan viereen tehdyn koepiston perusteella kivien 
todettiin olevan noin 10 cm paksussa huuhtoutuneessa hiekkakerroksessa. Tämän kerroksen alla oli 1 cm 
paksu kerros palanutta hiekkaa, minkä jälkeen hiekka vaihettui rikastuneeksi. Koepisto ja tulisijan ympä-
ristö oli muutoin löydötön. Tutkittu tulisija ei muistuta nykyaikaisia, pyöreitä nuotiokiveyksiä, ja huuhtou-
tuneen hiekkakerroksen paksuuden perusteella sen ajoittaa vähintään sadan vuoden ikäiseksi, ellei van-
hemmaksikin.  
 
Rantaa peittävä ja tuulen liikuttelema hienon hiekan kerros kätkee ko. tulisijan ympäristössä alleen use-
ampiakin tulisijoja ja nuotiokiveyksiä, joiden iän määrittäminen on hyvin vaikeaa. Eroosion vuoksi osa tu-
lisijoista on jo huuhtoutunut Puolžâjävriin.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Ajoittamaton tulisija. 

Lisätietoja 
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Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 6.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Tulisijan jäännös sijaitsee kairan kohdalla järven rannassa. Kuva on otettu pohjoiseen.   



2/196 
 

Kohdetyyppi: 10 Valmistuspaikat/työpaikat? Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7615685, Y 3554114, 
Z 207 

Mittakaava: 1:10000 
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Martin Haukijärvi purnu MH-tunnus: 131568 
 

Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7199 Ajoitus epäselvä Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7611347, Y 3541808, 
Z 187 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde havaittiin vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Pohjois-eteläsuuntainen Martin Haukijärvi sijaitsee noin 3,5 km Rajajoosepintien ja Anninkadun risteyk-
sestä koilliseen, Ison Ruohojärven itäpuolella, Välivaarana ja Vantuvaaran välissä. Purnu sijaitsee Martin 
Haukijärvestä etelään laskevan ojan länsipuolella. Kohteen maaperä on kivistä moreenia, jota peittävät 
sammalet, heinät, suopursu, puolukka, juolukka ja variksenmarja. 

Kohteen kuvaus 
Purnun eli säilytyskuopan halkaisija on 3,5 m ja syvyys 1,3 m. Se sijaitsee Martin Haukijärvestä laskevas-
ta ojasta noin 250m länteen ja noin 110 m ko. ojan ja Isosta Ruohojärvestä laskevan ojan yhtymäkohdasta 
pohjoiskoilliseen, loivasti etelään viettävällä rinteellä. Kuopan pohjalla oli ainakin sateisena kesänä vettä.  

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu pistemäisesti näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Purnu. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 12.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 
suojelu: 

0 Ei määritelty 



2/198 
 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Purnu sijaitsee tasaisella, aluskasvillisuuden peittämällä kivikolla. Kuva otettu itään.   
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Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7611347, Y 3541808, 
Z 187 

Mittakaava: 1:10000 
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Ristilompola 2 ajoittamaton tulisija MH-tunnus: 117281 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Ajoitus:  7199 Ajoitus epäselvä Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 
Lukumäärä: 1   

 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7616877, Y 3535854, 
Z 148 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Ristilompola sijaitsee Rajajoosepintien itäpuolella, Mattojärven ja Katosselän välissä. Tulisija sijaitsee 
Ristilompolan itäosassa, pienen länteen päin pistävän niemen päällä, joka pistää lounaaseen. Rannalla kas-
vaa varttunutta kasvatusmetsää. Aluskasvillisuus on pääasiassa puolukkaa ja jäkälää. 

Kohteen kuvaus 
Kohde sijaitsee pienen niemekkeen korkeimmalla kohdalla. Turpeen peittämän tulisijan halkaisija on noin 
0,8 m ja sen korkeus noin 15 cm. Tulisijassa kiviä oli ladottu tasaisesti myös sen sisäosaan, joten se ei 
muistuta uuden ajan pyöreitä nuotiokiveyksiä.  
 
Tulisijassa ei havaittu ohuen turpeen alla lainkaan huuhtoutuneen hiekan kerrosta. Turpeen alla oli noin 10 
cm punaiseksi palanutta hiekkaa/hienoa soraa, paikoitellen maakairanäytteessä oli hiiltä noin 20 cm pak-
suudelta. Tulisijan ympärys oli tasainen noin 1 m säteeltä, joten siitä otettiin maakairalla näytteitä. Koillis-
puolelle tehdyssä maakairauksessa turpeen alla oli 2 cm paksun huuhtoutuneen hiekkakerroksen alla tum-
ma ja rasvainen, noin 1 cm paksu likamaata muistuttava hiekkakerros ennen rikastuneen hiekan kerrosta. 
Kohteen ajoittaminen on vaikeaa, sillä on mahdollista, että samaa tulisijaa ja tulipaikkaa on käytetty useita 
vuosikymmeniä, ellei vuosisatoja. 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu pistemäisesti näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Tulisija. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 29.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
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Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 3 Esitys mj-luokka II Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Tulisijan jäännös pienellä niemellä kuvattuna länsiluoteeseen. Tulisija sijaitsee kuvassa kannon etupuolella.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7616877, Y 3535854, 
Z 148 

Mittakaava: 1:10000 
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Hangasvalkamajärvi saksalaisten muulitalli jäännös MH-tunnus: 118254 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7617334, Y 3541592, 
Z 171 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohteesta kertoi haastattelussa akujärveläinen Matti Huru. 

Ympäristön kuvaus 
Hangasvalkamajärven pohjoispää sijaitsee noin 260 m Nangujärven ja 50 m Nangujärventien eteläpuolel-
la, ja järvi laskee Nangujärveen. Kohde sijaitsee noin 200 m Hangasvalkamajärven rannasta koilliseen, ai-
van Nangujärventien eteläpuolella. Alueen maaperä on paikoitellen multaa ja paikoitellen soraa. Heinik-
koisen aukean ympärillä kasvaa nuorta, mäntyvaltaista sekametsää. Aluskasvillisuutena on heiniä, samma-
lia, puolukkaa ja jäkälää.  

Kohteen kuvaus 
Kohteessa on sijainnut toisen maailmansodanaikainen saksalaisten muulitalli. Tallista ei ole jäljellä muuta 
kuin heinää kasvava, noin 40 m² kokoinen aukea ja lantakasa, josta akujärveläiset ja ivalolaiset ovat sotien 
jälkeen käyneet hakemassa muulinlantaa.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu kasvillisuuden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten muulitallin jäännös. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 
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Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7617334, Y 3541592, 
Z 171 

Mittakaava: 1:10000 
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Heteoja saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 110687 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 2   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7606809, Y 3542510, 
Z 153 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee kummulla, Kattajärven pohjoisosaan laskevan Heteojan länsipuolella, noin 175 m Raja-
joosepintien ja Uusijoen leirikeskukseen kulkevan tien risteyksestä lounaaseen. Paikalta on hyvä näkyvyys 
alavan Heteojan ja Uusijoen soisen suiston yli Rajajoosepintielle. Maaperä on hiekkaa ja paikalla kasvaa 
mäntyä ja koivua. Aluskasvillisuus kummun päällä on pääasiassa puolukkaa ja sammalia, mutta tulipesäk-
keen 2 kosteassa ympäristössä myös mustikkaa ja suopursua. 

Kohteen kuvaus 
1 Tulipesäke 
Maahan kaivettu tulipesäke sijaitsee kummun päällä, mistä on hyvä näkyvyys Rajajoosepintielle. Pesäk-
keeseen johtaa lounaasta noin 4 m pitkä kaivanto. Pesäkkeen koko on 4,5 m  x 1,5 m ja sen syvyys 1 m. 
(x=3542514, y=7606815, z=153) 
 
2 Tulipesäke  
U:n muotoinen tulipesäke sijaitsee kummun alaosassa, lähes jänkässä. Sen kolme seinämää on tehty hirsis-
tä, joiden pituus on noin 4 m. Hirsikertoja on seinämissä jäljellä kaksi. Pesäke on suunnattu kaakkoon, Ra-
jajoosepintielle. (x=3542507, y=7606799, z=150) 

Kohteen rajaus 
Kohde rajoittuu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka: kaksi tulipesäkettä. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 
 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 24.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
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Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Maahan kaivettu tulipesäke kummun päällä kuvattuna luoteeseen.  
 

 
 
Kummun alaosassa sijaitseva tulipesäke, jonka suuntaus on kaakkoon, on kuvattu kohti etelää.   
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7606809, Y 3542510, 
Z 153 

Mittakaava: 1:10000 
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Houvinkotajärvi potero jäännös MH-tunnus: 110943 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7610441, Y 3538328, 
Z 173 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Potero sijaitsee Houvinkotajärven koillispuolella, Rajajoosepintien ja järven välissä, jyrkässä ja louhikkoi-
sessa, lounaaseen viettävässä rinteessä. Kasvillisuus on rehevää mänty- ja koivumetsää. 

Kohteen kuvaus 
Poteron koko on noin 2,5 m x 1 m ja syvyys 1 m. Sen ympärillä on 0,5 m leveät kiviset vallit. kaivannon 
päällä on ilmeisesti ollut puunrunkoja suojana. Poteroon on päässyt etelästä eli järven suunnalta käsin.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Potero. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 17.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
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Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7610441, Y 3538328, 
Z 173 

Mittakaava: 1:10000 
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Iso Kuivajärvi saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 110543 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä:    
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7616527, Y 3534170, 
Z 185 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde on yleisesti inarilaisten tiedossa, ja se inventoitiin vuonna 2010. Paikalla on toiminut saksalaisten 
saha toisen maailmansodan aikana.  

Ympäristön kuvaus 
Iso Kuivajärvi sijaitsee Rajajoosepintien itäpuolella, Laulumaan ja Isovaaran välissä. Järvestä laskee Kui-
vajärvenoja koilliseen, Mattojärveen. Kohde on laaja, se ulottuu Ison Kuivajärven pohjoisosasta itäkautta 
järven eteläosaan saakka. Järven itälaitaa kulkeva vanha Rajajoosepintie ja sähkölinja menevät kohteen 
halki kaakko-luodesuunnassa.  
 
Kohteen pohjois- ja itäosa sekä Laulumaan laki ovat kuivahkoa mäntykangasta ja järven ranta kosteaa ja 
lehtipuuvaltaista metsää. Iso Kuivajärvi on täynnä toisen maailmansodan aikaista romua ja sahausjätettä. 
Sahauslansseja on useampia järven itärannalla.  

Kohteen kuvaus 
1 Rakennuksen jäännös 1 
Rakennuksen jäännös sijaitsee alueen pohjoisosassa ja se erottuu maastossa tasaisena, heinittyneenä alu-
eena. Sen koko on ol lut itä-länsisuunnassa 4,8 m ja pohjois-eteläsuunnassa 3,2 m. Jäljellä on vielä katto-
huopaa, pohjahirsiä, pahvia ja nauloja. (x=3533 898, y=7616 843, z=186) 
 
2 Rakennuksen jäännös 2 
Rakennuksen jäännös sijaitsee alueen pohjoisosassa, hieman alempana rinteessä kuin rakennuksen jäännös 
2. Se erottuu maastossa tasaisena, heinittyneenä alueena, jossa tulisijaista on jäljellä vain tiiltä ja muutamia 
kiviä. Sen koko on  ollut koillis-lounaissuunnassa noin 7,3 m ja kaakko-luodesuunnassa 2,5 m . (x=3533 
907, y=7616 831, z=184) 
 
3 Tulisijan pohja 
Valetun tulisijan pohjan koko on 1,5 m x 2,05 m. Valun korkeus on 15-20 cm. Valun päällä on tiiliä, joten 
koko rakennelman korkeus on noin 40 cm. Ympärillä ei havaittu muita rakenteita. (x=3533 904, y=7616 
831, z=182) 
 
4 Rakennuksen jäännös 3 
Koillis-lounaissuunnassa rakennuksen jäännös on 2,1m leveä ja kaakko-luodesuunnassa 3 m pitkä. Raken-
nuksen pohja on ka ivettu maahan noin 50 cm syvyyteen ja pohjan ympärillä on j äljellä lautakehikko ja 
päällä lattianiskat. Jäännöksen ympäristössä on useita noin 1,5 m  pitkiä ja 0,5 m kapeita kaivantoja. 
(x=3534 003, y=7616 776, z=183) 
5 Rakennuksen jäännös 4 
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Maahan kaivetun rakennuksen jäännöksen koko on koillis-lounaissuunnassa 2,8 m ja kaakko-
luodesuunnassa 2,2 m. Rakennuksesta on jäljellä muutamia alimpia hirsiä ja metallin paljoja. Sen pohjois-
nurkan ulkopuolella on kivi ja maakasa. (x=3534 123, y=7616 659, z=183) 
 
6 Ulkokäymälän jäännös 1 
Kaivanto on kaakko-luodesuunnassa 3,5 m pitkä ja koillis-lounaissuunnassa 1,5 m leveä. Mitään rakentei-
ta ei ole säilynyt. Kaivannon syvyys on 80 cm. (x=3534 137, y=7616 645, z=183) 
 
7 Ulkokäymälän jäännös 2 
Kaivanto on kaakko-luodesuunnassa 3,2 m pitkä ja koillis-lounaissuunnassa 1,5 m leveä. Mitään rakentei-
ta ei ole säilynyt. Kaivannon syvyys on noin 80 cm. (x=3534 122, y=7616 620, z=183) 
 
8 Kaivanto 1 
Suorakulmaisen kaivannon koko on p ääilmansuunnissa 4,8 m x 3,5 m. Sen syvyys on 1,2 m. Mitään ra-
kenteita ei ole säilynyt. (x=3534 121, y=7616 617, z=183) 
 
9 Rakennuksen jäännös - betonivalut 1 
Kaksi vierekkäistä, samansuuntaista ja 2,3 m pitkää "betoniporsasta", joista toinen on 2,3 m leveä ja 25 cm 
korkea ja toinen 0,6 m leveä ja 20 cm korkea. Valujen välissä on 20 cm tilaa. Molemmissa on kaksi kier-
teistä metallipulttia. (x=3534 046, y=7616 724, z=183) 
 
10 Rakennuksen jäännös 5 
Maahan kaivetun rakennuksen koko on koi llis-lounaissuunnassa 28,6 m ja kaakko-luodesuunnassa 6,5 m. 
Luodeseinämän syvyys on 1,5 m, ja kattorakenne on ollut maan tasalla. Oviaukko on kohti luodetta ja sen 
leveys on 1,5 m . Rakennuksen keskellä on j äännöksiä tukipaaluista, jotka ovat kannatelleet kattoa. 
(x=3534 057, y=7616 732, z=182) 
 
11 Rakennuksen jäännös - betonivalut 2 
Kaksi betonista valettua rakennuksen perustusta, joista toisen koko on 2,6 m x 1,8 m ja korkeus 1 m ja toi-
sen 4 m x 1,6 m. Molemmissa on kiinni pultteja. (x=3534 016, y=7616 655, z=183) 
 
12 Kaivanto 2 
Kaivannon koko on  2,5 m x 2,5 m  ja syvyys 40 cm. Sen pohjalla on hirsiä ja puujätettä.(x=3534 002, 
y=7616 662, z=182) 
 
13 Tulipesäke 1 
Kivistä, maavallista ja puusta tehty, U:n muotoisen tulipesäkkeen korkeus on 65 cm. Sen sisäosaa on kai-
vettu, ja kaivannon syvyys on 30 cm. Maavallien päälle on nostettu hirsiä näköesteeksi ja kaakkoisvallissa 
on 6 kiveä. (x=3534 016, y=7616 604, z=182) 
 
14 Rakennuksen jäännös 6 
Osa rakennuksen pohjasta on va lettu ja valun koko on k aakko-luodesuunnassa 6,5 m ja koillis-
lounaissuunnassa 1,5 m. Siinä on p ystyssä kierrepultteja. Valun kaakkoispuolella rakennus on jatkunut 
noin 6,5 m, sillä maassa näkyy 10 poikittaista hirsipalkkia. (x=3534 049, y=7616 602, z=181) 
 
15 Rakennuksen jäännös 7 
Rakennuksesta on säilynyt alin hirsikerta ja lattianiskat. Sen koko on kaakko-luodesuunnassa 21 m ja koil-
lis-luoteissuunnassa 6,4 m. Piste on otettu rakennuksen kaakkoispäästä. Jäännöksen luoteispäästä noin 10 
m koilliseen on betonipalkki. (x=3534 067, y=7616 562, z=180) 
16 Rakennuksen jäännös 8 
Rakennelmasta on j äljellä kymmenkunta betonista valettua palkkia. Sen laajuus on noi n 10 m  x 30 m . 
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(x=3534 063, y=7616 510, z=180) 
 
17 Rakennuksen jäännös 9 
Rakennuksesta on jäljellä ainakin 9 betonista valettua palkkia sekä yksi iso valettu palkki, jonka koko on 
7m x 0,8 m. Kohteen laajuus noin 10 m x 30 m. (x=3534 094, y=7616 546, z=181) 
 
18 Sillan jäännös 
Saksalaisten tekemä puusilta on nykyisen Kuivajärvenojan ylittävän tien ja sähkölinjan välissä. Sillasta on 
jäljellä hirsiä, mutta osa niistä lienee huuhtoutunut järveen kevättulvissa. (x=3534 143, y=7616 508, 
z=180) 
 
19 Rakennuksen jäännös 10 
Rakennus sijaitsee Kuivajärvenojan eteläpuolella. Sen koko on pohjois-eteläsuunnassa 18 m  ja itä-
länsisuunnassa 6 m. Hirsikehikko ja muutamia lattianiskahirsiä erottuu tiheän heinikon alta. Jäännöksen 
keskellä kasvaa koivu ja mänty ja siinä on pystyssä myös muutama pystypaalu. Paaluissa on kiinni sepän 
tekemiä nauloja. (x=3534 167, y=7616 500, z=183) 
 
20 Rakennuksen jäännös 11 
Rakennuksen koko on pohjois-eteläsuunnassa 7,2 m ja itä-länsisuunnassa 5,3 m. Siitä on jäljellä alinta hir-
sikertaa heinikon alla. Sen luoteispuolella on korkea lantakasa, joten mitä ilmeisimmin rakennus on ollut 
saksalaisten muulitalli. Lantakasalta pohjoiseen on kaivettu oja.  (x=3534 202, y=7616 522, z=183) 
 
21 Kaivanto 3, 4, 5 ja 6  
Neljä suorakulmaista kaivantoa sijaitsee Kuivajärvenojan eteläpuolella. Niiden koko on 3 m x 2 m ja sy-
vyys keskimäärin 1 m. (3: x=3534 215, y=7616 522 507, z =182; 4:x=3534 227, y=7616 543, z=178; 
5:x=3534 232, y=7616 494, z=182 ja 6:x=3534 226, y=7616 490, z=182) 
 
22 Lantakasa 
Heinittynyt muulinlantakasa, jonka koko on 10m x 7m. Kasasta ovat akujärveläiset ja ivalolaisetkin hake-
neet sotien jälkeen lantaa peltojen höysteeksi. Kasa sijaitsee Kuivajärven eteläpuolella, mutta sen koor-
dinaatit eivät tallentuneet. 
 
23 Korsu 1 
Korsu sijaitsee aivan entisen Rajajoosepintien itäpuolella. Sen halkaisija on 5,5 m ja syvyys keskimäärin 
1,2 m. Korsun pohjoisosan syvyys on vain 50 cm, ja se on ehkä peittynyt tietä rakennettaessa. Seinämissä 
havaittiin maakairanäytteessä melko hyväkuntoista hirsirakennetta.  (x=3534 175, y=7616 452, z=178) 
 
24 Korsu 2  
Korsun jäännöksestä 1 luoteeseen on toinen mahdollinen korsun jäännös. Sen halkaisija on noin 5 m. Kai-
vannossa näkyy vielä hirsiä, mutta tien rakennuksen yhteydessä kohde lienee osin tuhoutunut. (x=3534 
167, y=7616 467, z=178) 
 
25 Tulipesäke(?) 2 
Maahan kaivetun pesäkkeen koko on 2,7 m  x 2,7 m. Sen syvyys vaihtelee 50-110 cm välillä. Pesäkkeen 
ympäristössä on epämääräisiä pieniä kaivantoja. (x=3534 250, y=7616 402, z=178) 
 
26 Korsu 3 
Suuren, maahan kaivetun korsun halkaisija on 8 m, ja sen oviaukko on kohti pohjoista. Korsu on kaivettu 
sorarinteeseen, ja sen syvyys on eteläosassa noin 2 m ja pohjoisosassa noin 1 m. Rakenteen sisällä on me-
talliromua. Korsun suuaukolta lähtee noin 3 m päästä juoksuhauta kohti koillista. Juoksuhaudan pituus on 
noin 20 m. (x=3534 213, y=7616 435, z=178) 
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27 Tulipesäke 3 
Tulipesäkkeen sivujen pituus on noin 5 m. Sen kolmella seinämällä on säilynyt hirsirakennetta. Suuaukko 
on luoteeseen, ja sen kohdalta lähtee juoksuhauta kohti lounasta. (x=3534 203, y=7616 475, z=178) 
 
28 Juoksuhauta 1 
Juoksuhaudan toinen pää lähtee tulipesäkkeen 3 luota lounaaseen. Sen pituus on noi n 40 m . (x=3534 
203/277, y=7616 475/484, z=180) 
 
29 Juoksuhauta 2  
Juoksuhaudan pituus on vajaat 20 m. (x=3534 188/201, y=7616 364/372, z=180) 
 
30 Juoksuhauta 3 
Juoksuhaudan pituus on noin 15 m. (x=3534 182/196, y=7616 435/439, z=180) 
 
31 Rakennuksen jäännös 12 
Rakennuksen koko on pohjois-eteläsuunnassa 13 m ja itä-länsisuunnassa 7 m. Se erottuu maastossa mata-
lana, noin 20 cm syvyisenä painaumana. Lisäksi sen keskellä on valetun tulisijan jäännös. (x=3534 194, 
y=7616 413, z=182) 
 
32 Rakennuksen jäännös 13 
Rakennuksesta on jäljellä vain valettua tulisijan pohjaa sekä säilykepurkkeja, lasia ja muuta jätettä. Sähkö-
linjan rakentaminen lienee tuhonnut kohteen täysin. (x=3534 186, y=7616 452, z=180) 
 
33 Rakennuksen jäännös 14 
Rakennuksen pohja on ollut kauttaaltaan valettu ja sen keskellä on tulisijan jäännös. Myös osa väliseinistä 
on valettu. Pohjan koko on pohjois-eteläsuunnassa 12m ja toiseen suuntaan 6,2 m. Perustuksen korkeus on 
0,5 m. Perustuksen ympärillä on paljon metalliromua. (x=3534 099, y=7616 391, z=182) 
 
34 Tulipesäke 4 
Pesäkkeen koko on noin 4 m x 4 m, ja sen kolmessa vallissa on näkyvillä 5 hirsikertaa. Pesäke on suunnat-
tu kohti etelää, Rajajoosepintietä. Pesäkkeen ympärillä on kaivantoja, joista on otettu soraa vallien ulko-
osaan tukemaan hirsikehikkoa. Vallin korkeus on 1,2 m. (x=3534 052, y=7616 313, z=186) 
 
35 Rakennuksen jäännös 15 
Rakennuksen pohja on valettu ja sen keskellä on ol lut tulisija. Rakennuksen koko on  koillis-
lounaissuunnassa ollut 10,7 m ja kaakko-luodesuunnassa 9 m. Perustuksen korkeus on 0,5 m. Rakennuk-
sessa on ilmeisesti ollut järven puolella kivetty terassi koko talon pituudelta, ja sen leveys on ollut noin 2,5 
m. Perustuksen ympärillä on runsaasti metalliromua, lasia ja posliinia. Perustuksesta löytyi tiili, jossa on 
leima: CU 563 T. (x=3534 048, y=7616 326, z=186) 
 
36 Rakennuksen jäännös 16 - piippu 1 
Rakennuksesta on jäljellä vain valetun piipun jäännös. Sen koko on 60 x 80 cm ja korkeus 80 cm. Ilmei-
sesti rakennus on räjäytetty saksalaisten lähtiessä. (x=3534 141, y=7616 313, z=187) 
 
37 Rakennuksen jäännös 17 - piippu 2 
Rakennuksesta on jäljellä vain valetun piipun räjäytetty jäännös. Purkkeja ja pullolasia sekä piipun palasia 
on runsaasti valun ympäristössä. (x=3534 158, y=7616 356, z=186) 
 
38 Rakennuksen jäännös 18 
Rakennuksen koko on itä-länsisuunnassa 15m ja pohjois-eteläsuunnassa 7 m. Siinä on ollut kaksi tulisijaa, 
joiden valujen jäännösten koko on 70 x  70 cm. Rakennus on i lmeisesti räjäytetty. (x=3534 129, y=7616 
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397, z=184) 
 
39 Rakennuksen jäännös 19 - piippu 3 
Rakennuksesta on jäljellä vain valetun piipun jäännös. Sen koko on 40 x 40 cm ja korkeus 40 cm. Ilmei-
sesti rakennus on räjäytetty saksalaisten lähtiessä. (x=3534 128, y=7616 411, z=183) 
 
40 Rakennuksen jäännös 20 
Rakennuksen perustus on os in valettu ja osin kivistä rivinteerattu tasaiseksi. Sen pituus on koi llis-
lounaissuunnassa 30 m ja leveys toiseen suuntaan on 3 m. Järven puolella, luoteessa rakennuksessa on va-
lettu reunuspalkki, jonka sisäosa on täytetty maalla. Metsän puolella eli kaakossa rakennuksen ulkoseinäl-
le on ka sattu kivivalli. Itäosassa rakennuksen pohjaa on t ulisijan jäännös. (x=3534 150, y=7616 396, 
z=185) 
 
41 Rakennuksen jäännös 21- piippu 4 
Rakennuksesta on jäljellä vain valetun piipun jäännös. Sen koko on 1,2 m x 0,9 m ja korkeus 0,75 m. Sen 
läheisyydessä on kaksi valuharkkoa ja metalliuunin jäännös. (x=3534 145, y=7616 426, z=186) 
 
42 Ulkokäymälä 3 
Ulkokäymälästä on j äljellä kaivanto, jonka koko on 5 m  x 1,5 m  ja syvyys 0,7-1,3 m. (x=3534 211, 
y=7616 418, z=186) 
 
43 Ulkokäymälä 4 
Ulkokäymälästä on jäljellä kaivanto, jonka koko on 7 m x 2 m ja syvyys 1-1,5 m. (x=3534 277 y=7616 
383, z=188) 
 
44 Juoksuhauta 4 
Juoksuhaudan pituus on luode-kaakkosuunnassa 20 m. (x=3534 208/222, y=7616 408/400, z=189) 
 
45 Juoksuhauta 5 
Juoksuhaudan pituus on itä-länsisuunnassa 15 m. (x=3534 190/202, y=7616 344/347, z=188) 
 
46 Rakennuksen jäännös 22  
Tasoitetun rakennuksen perustuksen(?) koko on pohjois-eteläsuunnassa 7 m ja  itä-länsisuunnassa 15 m. 
Paikalla ei ole merkkejä tulisijasta tai seinärakenteista, joten mahdollisesti rakennus on tuhottu. Tasanne 
on pengerretty tien puolelta noin 1 m korkeaksi. (x=3534 193, y=7616 387, z=188) 
 
47 Rakennuksen jäännös 23  
Tasoitetun rakennuksen perustuksen(?) koko on pohjois-eteläsuunnassa 14 m ja  itä-länsisuunnassa 8 m . 
Paikalla ei ole merkkejä tulisijasta tai seinärakenteista, joten mahdollisesti rakennus on tuhottu. (x=3534 
188, y=7616 358, z=187) 
 
48 Rakennuksen jäännös 24 
Rakennuksesta on jäljellä kaksi räjäytetyn tulisijan jäännöstä. Valetun tulisijan ja piipun paloja on levinnyt 
ympäristöön. Rakennuksen arvioitu koko on  itä-länsisuunnassa 5 m  ja pohjois-eteläsuunnassa 12 m. 
(x=3534 214, y=7616 321, z=188) 
49 Tulipesäke 5 
Pesäkkeen kaivanto on kaareva, sen pituus on pohjois-eteläsuunnassa 4 m ja leveys vastaavasti 1 m. 
(x=3534 222, y=7616 333, z=189) 
 
50 Tulipesäke 6 
Tulipesäke on kaareva, L:n muotoinen kaivanto, ja siitä on hyvä näköala alas tielle. Kaivanto on 6 m pitkä, 
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jonka etelä- ja länsiseinämät on tuettu kivillä ja hirsillä. (x=3534 331, y=7616 279, z=203) 
 
51 Tulipesäke 7 
Tulipesäke on kaareva, V:n muotoinen kaivanto, josta on hyvä näköala alas tielle. Sen pituus on noin 6 m 
ja kaivannon itäreunalla on maavalli. (x=3534 419, y=7616 344, z=202) 
 
52 Tulipesäke 8 
Maahan kaivetun tulipesäkkeen koko on 3 m x 3 m ja syvyys 0, 5 m. (x=3534 313, y=7616 230, z=196) 
 
53 Tulipesäke 9 
Maahan kaivetun tulipesäkkeen koko on 3 m x 3 m ja syvyys 1 m. (x=3534 299, y=7616 222, z=200) 

Kohteen rajaus 
Kohde rajoittuu näkyvien rakenteiden perusteella.  

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka ja saha. 

Lisätietoja 
Kohde tarkastettiin kahtena päivänä, 21.-22.6.2010. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 21.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 5 Purettu  / palanut 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Rakennuksen pohjan jäännös 1 kuvattuna län-
teen. 

 

 
Betonivalut 1 kuvattuna itään. 
 
 

 
Hirrestä ja kivistä tehty suojavalli kuvattuna 
koilliseen. 
 
 
 
 

 
Rannassa sijaitsevan rakennuksen betoniperustusta ku-
vattuna kaakkoon. 

 

 
Valettu rakennuksen perustus järven rannassa on ku-
vattu pohjoiseen. 
 

 
Hirsirakenteinen tulipesäke on suunnattu kohti Raja-
joosepintietä. Kuva otettu etelään. 
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7616527, Y 3534170, 
Z 185 

Mittakaava: 1:10000 
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Iso Palovaara 1 saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 131793 
 

Kohdetyyppi: 6 Puolustusvarustukset? Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 0 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7601759, Y 3545490, 
Z 140 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde havaittiin vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Iso Palovaaran eli Palo-Kompsiovaaran eteläosassa, Rajajoosepintien ja sen pohjoispuolel-
la sijaitsevan pienen lammen ja siitä Puolivälinojaan laskevan ojan välissä, kaakko-luodesuuntaisella har-
julla. Alueen maaperä on hiekkaa. Paikalla kasvaa kuivaa, hakattua mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on 
jäkälää, puolukkaa ja variksenmarjaa. 

Kohteen kuvaus 
Harjun päällä tai sen koillisreunalla on harjuun kaivettuja pikkupoteroita. Viisi poteroa on selkeästi suun-
nattu kohti Rajajoosepintietä. Poteroiden koko on noin 1 m x 1 m ja syvyys noin 30-50 cm. Lisäksi pote-
roalueella on kruunuleimattuja keloja ja vanhoja mäntyjä. 
Poteroiden koordinaatit ovat: 
1 x=3545312, y=7601920, z=142 
2 x=3545341, y=7601902, z=145 
3 x=3545446, y=7601827, z=143 
4 x=3545501, y=7601750, z=143 
5 x=3545579, y=7601612, z=140 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 6.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Potero 1 kuvattuna etelään.   
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Kohdetyyppi: 6 Puolustusvarustukset? Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7601759, Y 3545490, 
Z 140 

Mittakaava: 1:10000 
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Iso Pihtijärvi 1 saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 111462 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä:    
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7613887, Y 3536524, 
Z 180 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohteesta saatiin useita ilmoituksia ennen vuoden 2010 inventointia. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Rajajoosepintien ja Nangujärventien risteyksen länsipuolella, Nangujärventien pohjois- ja 
eteläpuolella. Alueella kasvaa kuivaa kangasmetsää. 

Kohteen kuvaus 
Isolla Pihtijärvellä on ollut saksalaisten asemapaikka, jossa on mm. rakennuksen jäännöksiä, muulitalli ja 
erilaisia kaivantoja. 
 
Nangujärventien eteläpuoli 
 
Rakennuksen jäännös 1  
Jäännös sijaitsee Nangujärventien eteläpuolella, noin 1 m etäisyydellä tieleikkauksesta. Rakennuksen koko 
on ollut noin 5 m x 5 m. Siitä on jäljellä lautoja ja kattohuopaa, ja sitä ympäröi noin 50 cm korkea turve-
valli (x=3536545, y=7613809, z=184).  
 
Rakennuksen jäännös 2 
Rakennuksen jäännös erottuu maastossa noin 50 cm korkeina ja 1 m leveinä kivivalleina, joiden koko on 
9,2 m x 7,2 m. Sen luoteispäässä on noin 3 m pitkä ja 1,5 m leveä kaivanto. Valli puuttuu kaakkoiskulmas-
ta. Jäännöksen keskellä on hellan palasia (x=3536582, y=7613814, z=184). 
 
Rakennuksen jäännös 3 
Jäännös sijaitsee Nangujärventien eteläpuolella, aivan alueen eteläkärjessä. Siinä on jäljellä 9 koiran-
kaulasalvoksista hirsikertaa, ja sen koko on noi n 3,8 m x 5,3 m. Oviaukko on kohti itää ja ikkuna-aukot 
kohti länttä ja etelää. Piisi on sijainnut koillisnurkassa. Katto on romahtanut sisään ja rakennuksen tilkkee-
nä on käytetty sammalta ja turvetta. Kämpän ympäristö on täynnä metalliromua (x=3536593, y=7613669, 
z=186). 
 
Rakennuksen jäännös 4 
Jäännös sijaitsee Nangujärventien eteläpuolella, noin 75 m pohjoiseen rakennuksen jäännöksestä 3. Se nä-
kyy maastossa noin 3,7 m x 7,4 m kokoisena, osin muusta maanpinnasta kohoavana, osin muuta maan pin-
taa alempana, sammalta ja heinää kasvavana alueena (x=3536585, y=7613747, z=184). 
 
Tulipesäke 1 
Maahan kaivetun pesäkkeen etelä- ja länsiseinämän hirsien ulkopuolella on matalat vallit. Kaivannon sy-
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vyys on noin 1 m (x=3536562, y=7613812, z=184). 
 
Tulipesäke 2 
Kolmelta sivulta hirsikehikolla suojattu pesäke on suunnattu kaakkoon (x=3536590, y=7613790, z=184). 
 
Juoksuhauta 1 
Juoksuhaudan toinen pää päättyy soramonttuun. (x=3536591, y=7613821 - x=3536591, y=7613831). 
 
Kaivannot 1-8 
Nangujärventien molemmin puolin on us eita kaivantoja, joiden käyttötarkoitus tasaisella kankaalla on 
epäselvä. Kaivannot 1-6 ovat tien eteläpuolella. 
1 x=3536572, y=7613768, z=184 
2 x=3536568, y=7613765, z=184 
3 x=3536563, y=7613776, z=184 
4 x=3536560, y=7613775, z=184 
5 x=3536556, y=7613771, z=184 
6 x=3536531, y=7613779, z=184 
 
Piikkilanka 
Piikkilankaa on maastossa Nangujärventien eteläpuolella pisteessä x=3536585, y=7613775, z=184. 
 
Nangujärventien pohjoispuoli 
 
Kaivannot 7-8 
Nangujärventien molemmin puolin on us eita kaivantoja, joiden käyttötarkoitus tasaisella kankaalla on 
epäselvä. Kaivannot 7-8 ovat tien pohjoispuolella. 
7 x=3536548, y=7613883, z=182 
8 x=3536567, y=7613914, z=181 
 
Maahan kaivettu suoja 
Nangujärventien pohjoispuolelle on t ehty hiekkatörmään valtaisa kaivanto, jonka pituus on l ähes itä-
länsisuunnassa 30 m ja leveys 10 m. Kaivannon syvyys on noin 2 - 2,5 m. Kaksi oviaukkoa on kohti poh-
joista (Keskipiste: x=3536552, y=7613921, z=178).  
 
Rakennuksen jäännös 5  
Välittömästi muulitallin luoteiskulmassa on r akennuksen pohja, jonka koko on noi n 3 m x 2 m  
(x=3536534, y=7613924, z=181). 
 
Rakennuksen jäännös 6  
Muulitallista noin 20 m  koilliseen sijaitsee mahdollisesti tuhotun rakennuksen pohja, jossa on r unsaasti 
metalli-, fajanssi- ja lasiromua. Jäännöksen koko on noin 4,5 m x 4 m (x=3536581, y=7613933, z=179). 
 
Rakennuksen jäännös 7 
Alueen keskiosassa on kapean, pitkän rakennuksen jäännös, jonka koko on 11 m  x 3 m. Se erottuu maas-
tossa noin 20-30 cm korkeana vallina. Tämän jäännöksen länsipuolella on heinää kasvava alue, jossa on 
saattanut olla esim. rakennus (x=3536564, y=7613953, z=178). 
 
Kaivanto 9 
Maahan kaivetun rakennelman jäännös sijaitsee alueen keskiosassa. Sen pituus on 6 m  ja leveys 1,5 m. 
Molemmin puolin kaivantoa on p ystyssä hiiltyneitä tolppia ja keskellä metalliromua (x=3536568, 
y=7613965, z=177).  
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Tasoitettu alue 
Alueen keskiosan länsilaidalla sijaitsee noin 24 m x 11m kokoinen tasoitettu alue (keskipiste: x=3536551, 
y=7613965, z=177). Kaivanto 9 sijaitsee tämän alueen nurkasta noin 1,5 m itään. Välittömästi tämän alu-
een lounaisnurkan eteläpuolella sijaitsee halkaisijaltaan noin 4 m kokoinen, hieman ympäröivän maanpin-
nan alapuolelle kaivettu tasanne. 
 
Silta 
Alueen länsilaidalla, aivan Pitkäkankaanvaaralta laskevan puron itälaidalla sijaitsee sillan jäännös, joka 
ilmeisesti on siirretty pois puron päältä. Sillasta on säilynyt noin 8 m (x=3536483, y=7613900, z=177).  
 
Rakennuksen jäännös 8  
Jäännös on kaivettu Pienemmästä Kuivajärvestä laskevan puron etelärannalle, noin 15 m purouomasta ete-
lään. Kaivannon koko on noin 8,5 m x 3,3, m ja syvyys 1,5 m. Kaivannossa on näkyvillä vielä seinien hir-
sirakennetta. Oviaukko on sijainnut länteen, ja siihen on johtanut noin 2 m pitkä ja 1,5 m leveä kaivanto. 
Rakennuksen keskellä on Hagan-öljylampun jäännös ja emalivati (x=3536569, y=7614008, z=174) 
 
Kaivanto 10 
Kaivanto sijaitsee rakennuksen jäännöksestä 8 noin 25 m itään. Mahdolliseen jätekuoppaan on kerätty tiil-
tä, luuta ja metallia. Sen koko on noin 1,5 m x 1,5 m (x=3536593, y=7614011, z=174). 
 
Sirkkelilanssi 
Alueen keskiosissa sijaitsee sirkkelilanssi, jossa on jäljellä losoja ja saksalaisten romua, mm. hellan luuk-
ku ja kahvimyllyn pyöritysvipu (x=3536605, y=7613972, z=177).  
 
Ulkokäymälän jäännös(?) 
Noin 30 m sirkkelilanssista koilliseen sijaitsee noin 4 m pitkä ja 1,5 m leveä kaivanto, joka mitä ilmei-
simmin on ulkokäymälän jäännös (x=3536621, y=7613998, z=176). 
 
Alueen koillisosa: 
 
Korsu 1 
Alueen koillisosan harjanteella sijaitsee maahan kaivetun korsun jäännös, jonka koko on noin 4 m x 4 m ja 
syvyys noin 1,6 m. Sen seinämiä tukee vielä hirsikehikko. Rakennelman ympärillä on matalat, 1 m leveät 
kivivallit, jotka ovat syntyneet varmasti korsua kaivettaessa. Oviaukko sijaitsee kaakkoisnurkassa 
(x=3536704, y=7614058, z=177). 
 
Rakennuksen jäännös 9 
Jäännös sijaitsee aivan Nangujärventien uran pohjoispuolella. Se erottuu maastossa tasoitettuna alueena, ja 
sen koko on 6 m x 7,6 m. Oviaukko on ollut kohti itää. Itäpuolella on rakennuksessa ollut ilmeisesti noin 2 
m leveä terassi. Rakennus on aikoinaan poltettu, sillä hiiltyneitä hirsien jäännöksiä on oviaukon vieressä 
(x=3536718, y=7614038, z=175). 
 
Rakennuksen jäännös 10 
Pienen kopin jäännös sijaitsee noin 42 m rakennuksen jäännöksestä 9 pohjoiskoilliseen. Noin 1,5 m x 2 m 
kokoisen kopin pohja on kaivettu muuta maan pintaa alemmas. Sen vieressä on metalliastia, johon on lyö-
ty veitsellä pohjaan reikiä. Inventoijat nimesivät tämän kohteen suihkukopiksi (x=3536734, y=7614077, 
z=178). 
 
Korsu 2 
Halkaisijaltaan noin 3 m kokoisesta korsun jäännöksestä on jäljellä enää kattolautaa ja nauloja. Ympärillä 
on metalliromua ja tiiliä (x=3536751, y=7614097, z=178). 
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Korsu 3 (?) 
Korsun koko on 2,5 m x 3 m, ja syvyys noin 1,2 m (x=3536736, y=7614110, z=178). 
 
Kaivanto 11 
Kaivanto sijaitsee korsusta 1 noin 10 m pohjoiseen. Sen koko on 2 m x 1,5 m (x=3536706, y=7614069, 
z=178). 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 17.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 5 Purettu  / palanut 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Rakennelman 1 jäännös Nangujärventien etelä-
puolella on ilmeisesti poltettu. Kuva otettu koil-
liseen. 
 

 
Juoksuhauta kuvattuna etelään. 
 

 
Kuva rakennuksen 3 jäännöksen oviaukosta ja 
etuosasta. Kuva otettu kohti länttä. 

 
Rakennuksen jäännös 4 saattaa olla muulitallin jään-
nös. Kuva otettu länsilounaaseen. 
 
 

 
Maahan kaivetun suojan jäännös kuvattuna länteen. 
 

 
Korsu 1 hirsikehikko on hyvin säilynyt. Kuva otettu 
luoteeseen. 
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7613887, Y 3536524, 
Z 180 

Mittakaava: 1:10000 
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Joutavanlahti saksalaisten asemapaikka ja venäläisten sotilaiden 
hautapaikka 

MH-tunnus: 132024 

 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 0 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7619073, Y 3542953, 
Z 155 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Matti Huru, Pertti Heikkuri ja Aki Romakkaniemi kertoivat kohteen sijainnin. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Nangujärven itäosassa sijaitsevan, koilliseen pistävän Joutavanlahden (Jyevdilâsluohtâ) 
pohjukassa. Asemapaikan halki virtaa koillisesta Riämnjájuuváš. Ojan varsi on vaikeakulkuista ja louhik-
koista. Kohteen kaakkoispuolella kulkee saksalaisten tekemä tie, joka johtaa Nangujärven eteläosasta aina 
Isolle Saarijärvelle saakka. Alueen maaperä on kivistä soramoreenia ja paikalla kasvaa rehevää sekamet-
sää.  

Kohteen kuvaus 
Saksalaisten asemapaikka on laaja, kaakko-luodesuunnassa noin 340 m pitkä ja koillis-lounaissuunnassa 
noin 110 m leveä. Kohde inventoitiin kahdessa osassa. Paikalla käytiin illalla 19.8. ja kohteelle oli palatta-
va uudelleen 20.9. 
 
Ojan eteläpuoli: 
 
Venäläisten hautapaikka 
Kaakkoisosassa sijaitsee venäläisten sotilaiden hautapaikka (x=3543102, y=7619023). Alue erottuu maas-
tossa suipon hautakiven vuoksi selkeästi. Kiveen on kaiverrettu tähti ja sen alla on teksti: Tähän on hau-
dattu 140 neuvostosotilasta. Lisäksi alue on rajattu puunrungoilla. Tasaisen, 6 m x 7,5 m kokoisen, hieman 
pengerretyn alueen lounaislaidalla on vanhan puuristin jäännös. Toinen risti löytyy hautakivestä noin 22 m 
länsiluoteeseen (x=3543081, y=7619029). Ilmeisesti alue on ollut aidattu, sillä toisesta rististä noin 22 m 
länteen on maassa punaiseksi maalatun aidan jäännöksiä. Samoin hautakivestä noin 10 m pohjoiseen on 
kasa punaisen aidan pätkiä, joiden pituus on noin 5 m. Ristien ja hautakiven ympäristössä on puissa love-
uksia ja pilkkoja. 
 
Kaivannot 1-3 
Hautakivestä noin 15 m länteen sijaitsee kaivanto 1 (x=3543075, y=7619018) ja tästä noin 10 m länteen 
kaivanto 2 (x=3543087, y=7619020). Kaivannon 1 koko on 3 m x 2 m ja syvyys alle 2 m, ja sen pohjalla 
on laudanpätkiä, joissa on kiinni nauloja. Kaivannon 2 koko on 2,5 m x 1,5 m ja syvyys 1,2 m. Kaivanto 3 
sijaitsee hauta-alueen pohjoiskulmasta noin 4 m pohjoiseen (x=3543107, y=7619025). Sen koko on 1,5 m 
x 1,5 m, ja se on täytetty laudoilla. Kaivannon päälle on kaatunut ortodoksiristin alaosa.  
 
Tuliasema 1-2 
Tuliasema 1 on tehty kivistä ja puusta, ja sen koko on 1,5 m x 2 m (x=3543078, y=7619034). Tuliasema 2 
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on kylmämuurattu kivistä, mutta sen yläosassa on puuta (x=3543063, y=7619045). Asema on suunnattu 
kohti koillista ja oviaukko on lounaaseen. Sen koko on 2 m x 3 m.  
 
Tuliasema 3 
Tuliasema 3 sijaitsee alueen länsilaidalla (x=3542943, y=7619047), noin 1,5 m etäisyydellä rannasta. Ki-
vistä tehty valli on suunnattu lounaaseen, järvelle päin. Vallin koko on noin 3m x 1 m. 
 
Tuliasema 4 
Aivan ojan eteläpuolella sijaitsee noin 4 m pitkä ja 1,5 m leveä, maahan kaivettu tuliasema, joka on suun-
nattu koilliseen (x=3542954, y=7619100). Kaivannon koillisreunalla on hirsirakennetta jäljellä. 
 
Muulitalli(?) 
Mahdollisen muulitallin paikka sijaitsee alueen eteläosassa (x=3543042, y=7618978). Se sijaitsee välittö-
mästi louhikkorinteen alla ja erottuu maastosta rehevän, heinikkoisen kasvillisuutensa perusteella. Alueen 
koko on noin 6 m x 10 m. Maakairanäytteessä todettiin paikalla olevan noin 30 cm multaa. 
 
Rakennelman jäännös 1 
Pieni, noin 1,5 m  x 1,5 m kokoinen hirsisalvoksinen rakennelma sijaitsee alueen lounaislaidalla 
(x=3542982, y=7619007). Suurin osa hirsistä on maatunut, ja oviaukko on luoteeseen. 
 
Rakennelman jäännös 2 
Epämääräinen rakennelma sijaitsee alueen lounaisosan kivikossa, noin 8 m rannasta kulkevalta polulta ete-
lään (x=3542972, y=7618958). Rakennelmasta on jäljellä paaluja ja lautoja. Rannassa on r akennelman 
kohdalla myös lautaa, hirsiä ja ruostuneita metalliesineitä. 
 
Piikkilanka-aitaa 
Alueen eteläosasta havaittiin sammaleen alta piikkilanka-aidan jäännöksiä ja ilmeisesti aidan portinpieli-
tolppa (x=3542997, y=7618973) 
 
Kaivanto 4 ja tasanne  
Alueen etelälaidalle, louhikon reunaan on kaivettu koillis-lounaissuuntainen 6 m pitkä ja noin 1 m leveä 
kaivanto. Sen lounaispäässä on pystyssä vajaan metrin mittainen paalu. Kaivannosta noin 3 m pohjoiseen 
on lohkareiden väliin tasoitettu noin 3 m x 3 m kokoinen alue (x=3543046, y=761990). 
 
Riuku  
Noin 3 m  korkeudella on ka hden puunhaaran väliin asetettu kolmimetrinen riuku (x=3542980, 
y=7619065). 
 
Rakennuksen pohja 1 
Alueen keskivaiheilla, vajaat 10 m riu’usta länsiluoteeseen sijaitsee 5 m  x 10 m kokoinen rakennuksen 
pohja (x=3542972, y=7619068). Sen pohjoispäässä näkyy peruskiveystä. 
 
Rakennuksen pohja 2 
Ojan eteläpuolella, noin 15 m rakennuksen pohjasta 1 luoteeseen sijaitsee noin 6 m x 6 m kokoinen raken-
nuksen pohja 2 (x=3542962, y=7619081). Sen pohjoispäässä näkyy peruskiveystä.  
 
Rakennuksen pohja 3 
Ojan eteläpuolella, noin 15 m rakennuksen pohjasta 2 länteen sijaitsee noin 6 m x 10 m kokoinen raken-
nuksen pohja 3 (x=3542947, y=7619080). Se erottuu maastossa matalina valleina. Polku kulkee rakennuk-
sen jäännöksen läpi.  
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Rakennuksen pohja 4 
Rakennuksen pohja erottuu maastossa matalina valleina rakennuksen pohjan 2 ka akkoispuolella 
(x=3542970, y=7619078). 
 
Ojan pohjoispuoli: 
 
Rakennuksen pohja 5 
Rakennuksen pohja, jonka koko on 6 m x 10 m, sijaitsee noin 25 m ojan suun pohjoispuolella 
(x=3542897, y=7619126). 
 
Rakennuksen pohja 6 
Rakennuksen pohja, jonka koko on 5 m  x 5 m, sijaitsee noin 45 m ojan suusta luoteeseen (x=3542867, 
y=7619117). 
 
Kaivanto 5 
Noin 1,5 m x 1,5 m kokoinen, sammaloitunut kaivanto, jonka pohjalla on maatuneita puun pätkiä, sijaitsee 
rakennuksen pohjasta 6 noin 35 m pohjoisluoteeseen (x=3542851, y=7619148). 
 
Kaivanto 6 
Noin 4 m x 1 m kokoinen kaivanto sijaitsee alueen pohjoisosan rinteessä (x=3542801, y=7619156). Sen 
pohjois-, länsi- ja eteläsivulla on hirsiseinää pystyssä.  
 
Tuliasema 5 
Ojan pohjoispuolella, kaivannosta 5 noin 20 m koilliseen, sijaitsee kahden suuren maakiven välissä hirsi-
valli, joka on suunnattu ojalle päin (x=3542863, y=7619162). 
 
Rakennelman jäännös 3 
Alueen pohjoisosassa, noin 15 m tuliasemasta 5 luoteeseen on noin 4 m x 4 m kokoinen hirsirakennelman 
jäännös, josta on jäljellä viisi koirankaulasalvoksista hirsikertaa. Rakennelmassa on jäljellä itä-, pohjois- ja 
länsisivut (x=3542856, y=7619196). 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka ja venäläisten sotilaiden hautapaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 20.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 
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  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Hautapaikka on rajattu hongilla. Kuva otettu etelään. 
 

 
 
Puusta ja kivestä tehty tulipesäke avautuu kohti kurua. Kuva otettu koilliseen. 
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7619073, Y 3542953, 
Z 155 

Mittakaava: 1:10000 
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Kattajärvi 3 saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 111970 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 5   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7605266, Y 3542031, 
Z 152 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. Sen pohjoisosa on yksityismaalla. Kohteeseen liittyy myös Kat-
tajärven kentästä juoksuhauta (Reiska 111982). 
 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Kattajärven lounaisosassa, aivan jängän ja kuivan maan reunassa olevalla hiekkakankaalla. 
Kankaan maaperä muuttuu alueen eteläosassa kiviseksi moreeniksi. Alueen pohjoisosa on yksityisen 
omistuksessa, mutta suurin osa kohteista on Metsätalouden omistamalla maalla. Pohjois-eteläsuuntainen 
sähkölinja ja sen alla oleva saksalaisten käyttämä polku-ura kulkee kohteesta noin 30 m itään, järven ran-
nassa. Alueella kasvaa harvennettua mäntymetsää.  
 

Kohteen kuvaus 
Juoksuhauta 
Kohteen pohjoispäästä alkaa paikoitellen yli metrin syvä, noin 270 metriä pitkä juoksuhauta, jonka etelä-
pää haarautuu länteen ja etelään. (pohjoispää: x=3542 050, y=7605 395, z=152, risteys: x=3542 010, 
y=7605 216, z =152, eteläpää: x=3541 945, y=7605 150, z =152 ja länsipää: x=3541 946, y=7605 232, 
z=152) 
 
Tulipesäkkeet 1-3 ja potero 
Kolme tulipesäkettä ja potero sijaitsevat suon pohjoisreunalla, hakkuuaukean eteläpuolella, kivisellä töy-
räällä. Tulipesäke 1 on tehty ison kivenlohkareen taakse, ja sen ympärillä on kivistä tehty, noin 20-30 cm 
korkea valli. Pesäkkeen koko on 3 m  x 3 m, ja sen sisäosa on kaivettu noin 20 cm:n syvyiseksi. (x=3541 
823, y=7605 141, z=152) 
 
Tulipesäkkeen 2 halkaisija on 2,5 m ja syvyys 20 cm. Sitä ympäröi kivistä tehty valli, ja siihen johtaa poh-
joisesta noin 2 m pitkä, maahan kaivettu loiva käytävä. (x=3541 791, y=7605 145, z=152) 
 
Tulipesäkkeen 3 halkaisija on 2,5 m  ja siinä kivistä ja maasta tehty matala valli. Vallissa on sisääntulo-
aukko pohjoisosassa. (x=3541 774, y=7605 141, z=150) 
 
Potero 
Potero sijaitsee tulipesäkkeiden 1 ja 2 välissä, pesäkkeestä 1 noin 15 m länteen ja pesäkkeestä 2 noin 20 m 
itäkaakkoon. Se on pieni maahan kaivettu kuoppa, jonka halkaisija on 1,5 m ja syvyys 50 cm. (x=3541 
809, y=7605 138, z=152) 
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Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 
 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 29.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
Juoksuhauta kuvattuna etelään. 
 

 
Suon laidalla sijaitsee suuren lohkareen ympärille ra-
kennettu tulipesäke 1. Kuva on otettu kaakkoon. 
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7605266, Y 3542031, 
Z 152 

Mittakaava: 1:10000 
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Könkäänjärvi 2 saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 115983 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 56   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7625167, Y 3534127, 
Z 137 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde inventoitiin Könkäänjärven kestikievarin yhteydessä vuonna 2010. 

Ympäristön kuvaus 
Kiävnásiijáávráš eli Könkäänjärvi sijaitsee Ivalon kirkosta noin 13 km itäkoilliseen, Nellimintien pohjois-
puolella. Itse kohde sijaitsee Könkäänjärven ja Könkäänsuvannon välissä, Nellimintien eteläpuolella ja 
järven ja suvannon yhdistävän ojan länsipuolella. Suvannon ja ojan rannat ovat pääosin soistuneet. Suurin 
osa kohteesta sijaitsee pääasiassa Nellimintieltä etelään kääntyvän metsäautotien ja järven ja suvannon 
yhdistävän ojan välissä. Noin 0,6 ha on rajattu noin 150 m pääkohteen länsipuolelle. Paikalla kasvaa män-
ty- ja koivuvaltaista sekametsää; aluskasvillisuutena on m ustikkaa, puolukkaa, jäkälää, mustikkaa, sam-
malta ja heiniä.  

Kohteen kuvaus 
Kohde on laaja, kaikkiaan noin 10,7 hehtaaria. Kohteen länsiosassa on 25 rakennuksen pohjaa, 11 korsua, 
7 juoksuhautaa, 9 kaivantoa ja ainakin 6 tulipesäkettä, joista yhdestä otettiin koordinaatit. Kohteen länsi-
osassa on heinää kasvava tasoitettu ja piikkilangalla aidattu alue. Siinä on ilmeisesti sijainnut rakenteita, 
jotka on joko sota-aikana tai heti sen jälkeen tuhottu. 
 
Itäosa: 
Rakennuksen pohja 1 
Kohde sijaitsee alueen pohjoisosassa, noin 50 m Könkäänjärven kestikievarin rakennuksesta 1 lounaaseen. 
Yhdeksän rakennuksen nurkkakiveä sijaitsee tasaisella kankaalla lähes pääilmansuuntien mukaisesti. Ra-
kennuksen koko on ollut noin 8 m pohjois-eteläsuunnassa ja 4 m itä-länsisuunnassa. Noin 3 m kohteesta 
itään kulkee pohjois-eteläsuuntainen tieura. (x=3534 037, y=7625 351, z=136) 
 
Rakennuksen pohja 2 
Rakennuksen pohja 2 s ijaitsee noin 10 m kaakkoon rakennuksen pohjasta 1, pohjois-eteläsuuntaisen tie-
uran ja Könkäänjärven ja Könkäänsuvannon yhdistävän ojan välissä. Noin 0,5 m korkean kiviperustuksen 
koko on pohjois-eteläsuunnassa 4,7 m ja itä-länsisuunnassa 6,5 m. Rakennuksen pohjan itäpuolella kulkee 
rannassa poroaita. (x=3534 046, y=7625 344, z=136). 
 
Rakennuksen pohja 3 
Kohde sijaitsee noin 75 m karttaan merkitystä metsätieurasta itään. Rakennuksen pohja erottuu maastossa 
noin 0,5 - 0,8 m korkeina valleina. Pohjan läpi kulkee poroaidan jäännös. Rakennuksen koko on ollut poh-
jois-eteläsuunnassa noin 11 m ja toiseen suuntaan 7 m. Oviaukko on sijainnut kohti itää. Rakennuksen län-
sipuolella kulkee pohjois-eteläsuuntainen juoksuhauta. (x=3534 020, y=7625 228, z=136) 
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Rakennuksen pohja 4 
Kohde sijaitsee alueen etelälaidalla, noin 95 m Könkäänsuvannon rannasta pohjoiseen. Noin 10 m sen ete-
läpuolella kulkee juoksuhauta 2. Rakennuksen pohja erottuu tasaisena, raivattuna aukeana metsikön kes-
kellä. Sen koko on ol lut pohjois-eteläsuunnassa noin 7 m ja itä-länsisuunnassa 15 m. Kohteen pohjois- ja 
koillispuolella on vastaavanlaisia tasanteita, joissa on ilmeisesti sijainnut muitakin rakennuksia. 
 
Rakennuksen pohja 5 
Kohde sijaitsee noin 30 m ojan uomasta länteen, ja juoksuhaudan 4 keskellä. Se erottuu maastossa matali-
na valleina, joissa on näkyvissä tiiltä ja betonivalua. Kaakkoisvallia on kaivettu ja siinä näkyy myös ikku-
nalasia. Rakennuksen koko on ol lut koillis-lounaissuunnassa 7 m  ja kaakko-luodesuunnassa 4,5 m. Ra-
kennuksen keskellä kasvaa tiheä taimikko. (x=3534 247, y=7625 170, z=141) 
 
Rakennuksen pohja 6 
Rakennuksen pohja 6 on kaivettu Könkäänjärven ja Könkäänsuvannon yhdistävään törmään. Sen koko on 
noin 10 m x 8 m. Sen reunoilla on hiiltyneitä pystypaaluja, joissa on jäljellä nauloja. Eteläseinän pystypaa-
lurakenne on hi iltyneenäkin säilynyt hyvin. Polku kulkee rakenteen itäosasta läpi. (x=3534 283, y=7625 
215, z=134) 
 
Rakennuksen pohja 7  
Kohde sijaitsee noin 5 m juoksuhaudan 5 länsipuolella. Rakennuksesta on jäljellä hiiltyneitä seinien pys-
typaaluja, joiden korkeus on ollut noin 2 m. Paalut on tuettu rakennuksen ulkopuolelta vallilla. Sen koko 
on pohjois-eteläsuunnassa ollut noin 10 m ja itä-länsisuunnassa 26 m. Koon perusteella kyseessä voisi olla 
saksalaisten muulitalli. (x=3534 276, y=7625 266, z=136) 
 
Rakennuksen pohja 8 
Kohde sijaitsee heinää kasvavalla aukealla ja sen erottaa hiiltyneistä pystypaaluista, joiden ulkopuolella on 
ollut maavalli. Sen koko on i tä-länsisuunnassa noin 10 m ja pohjois-eteläsuunnassa 27 m. Oviaukko on 
länteen. Kohteesta lähtee sota-aikainen tieura kohti länttä. (x=3534 269, y=7625 275, z=136) 
 
Rakennuksen pohja 9 
Kohde sijaitsee alueen koillisosassa, sota-aikaisen tieuran pohjoispuolella. Rakennuksesta on jäljellä maa-
vallit ja niiden sisällä hiiltyneitä pystypaaluja. Sen koko on pohjois-eteläsuunnassa 8 m ja itä-
länsisuunnassa 10 m. Oviaukko on etelään, ja sisäosa on kaivettu muuta maanpintaa alemmas. Rakennuk-
sen pohjoispuolella kulkee juoksuhauta 6. (x=3534 236, y=7625 271, z=137) 
 
Rakennuksen pohja 10 
Kohde sijaitsee alueen koillisosassa, sota-aikaisen tieuran pohjoispuolella. Rakennuksesta on jäljellä maa-
vallit ja sen sisäosa on kaivettu muuta maanpintaa alemmas. Sen koko on pohjois-eteläsuunnassa 5 m ja 
itä-länsisuunnassa 7 m. Oviaukko on itävallissa. Rakennuksen pohjoispuolella kulkee juoksuhauta 6 noin 
3 m etäisyydellä. (x=3534 224, y=7625 271, z=137) 
 
Rakennuksen pohja 11 
Kohde sijaitsee alueen koillisosassa, sota-aikaisen tieuran pohjoispuolella. Rakennuksesta on jäljellä maa-
vallit ja sen sisäosa on kaivettu muuta maanpintaa alemmas. Sen koko on pohjois-eteläsuunnassa 8 m ja 
itä-länsisuunnassa 10 m. Rakennuksen pohjoispuolella kulkee juoksuhauta 6. (x=3534 215, y=7625 271, 
z=137) 
 
Rakennuksen pohja 12 
Kohde sijaitsee alueen koillisosassa, sota-aikaisen tieuran pohjoispuolella. Rakennuksesta on jäljellä maa-
vallit ja sen sisäosa on kaivettu muuta maanpintaa alemmas. Sen koko on pohjois-eteläsuunnassa 6 m ja 
itä-länsisuunnassa 9 m . Rakennuksen pohjoispuolella kulkee juoksuhauta 6. ( x=3534 200, y=7625 269, 
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z=137) 
 
Rakennuksen pohja 13 
Kohde sijaitsee alueen koillisosassa, sota-aikaisen tieuran eteläpuolella. Sen koko on p ohjois-
eteläsuunnassa 4 m ja itä-länsisuunnassa 5 m ja syvyys noin 1 m. Rakennuksesta on jäljellä maavalli. Ovi-
aukko on pohjoiseen. (x=3534 206, y=7625 258, z=137) 
 
Rakennuksen pohja 14 
Kohde sijaitsee alueen koillisosassa, sota-aikaisen tieuran pohjoispuolella. Rakennus on kaivettu maan si-
sään, ja sen reunoilla on hi iltyneet pystypaaluseinät. Sen koko on pohj ois-eteläsuunnassa 5 m ja itä-
länsisuunnassa 21 m. Länsiseinän sisäänkäynnin ulkopuolelle on kaivettu matala käytävä. Toinen oviauk-
ko on ilmeisesti sijainnut pohjoisseinällä. Tulisijan jäännös on rakennuksen itäpäässä. Rakennuksen poh-
joispuolella kulkee juoksuhauta 6. (x=3534 156, y=7625 274, z=137) 
 
Rakennuksen pohja 15 
Kohde sijaitsee alueen keskiosassa. Rakennuksen ympärillä on maavallit, ja sen reunoilla on hiiltyneiden 
pystypaaluseinien jäännöksiä. Sen koko on pohj ois-eteläsuunnassa 10 m ja itä-länsisuunnassa 20 m . 
(x=3534 207, y=7625 214, z=139) 
 
Rakennuksen pohja 16 
Kohde sijaitsee alueen keskiosassa, ja se on osin jäänyt uudemman tieuran alle. Rakennuksen ympärillä on 
maavallit, ja sen reunoilla on hi iltyneiden pystypaaluseinien jäännöksiä. Sen koko on  pohjois-
eteläsuunnassa 7 m ja itä-länsisuunnassa 9 m. Oviaukot sijaitsevat pohjois- ja länsivalleissa. (x=3534 201, 
y=7625 182, z=142) 
 
Rakennuksen pohja 17 
Kohde sijaitsee alueen keskiosassa, rakennuksen pohjasta 16 noin 5 m itään. Rakennuksen ympärillä on 
maavallit, ja sen reunoilla on hi iltyneiden pystypaaluseinien jäännöksiä. Sen koko on  pohjois-
eteläsuunnassa 7 m ja itä-länsisuunnassa 8 m. (x=3534 218, y=7625 183, z=142) 
 
Rakennuksen pohja 18 
Kohde sijaitsee alueen keskiosassa, rakennuksen pohjasta 17 noin 5 m itään. Rakennuksen ympärillä on 
maavallit, ja sen reunoilla on hiiltyneiden pystypaaluseinien jäännöksiä. Sen koko on  pohjois-
eteläsuunnassa 7 m ja itä-länsisuunnassa 10 m. Oviaukko sijaitsee pohjoisvallissa. (x=3534 236, y=7625 
182, z=142) 
 
Rakennuksen pohja 19 
Kohde on uude mman tieuran tuhoama. Se sijaitsee rakennuksen pohjan 16 j a 20 vä lissä. (x=3534 194, 
y=7625 165, z=142) 
 
Rakennuksen pohja 20 
Kohde sijaitsee alueen keskiosassa, rakennuksen pohjan 19 ja 21 välissä. Rakennuksen ympärillä on maa-
vallit, ja sen reunoilla on hiiltyneiden pystypaaluseinien jäännöksiä. Sen koko on pohjois-eteläsuunnassa 8 
m ja itä-länsisuunnassa 11 m. Oviaukko on pohjoisvallissa ja sen keskellä on kamiinan jäännös. (x=3534 
201, y=7625 148, z=142) 
 
Rakennuksen pohja 21 (?) 
Mahdollinen rakennuksen pohja sijaitsee alueen keskiosassa, noin 16 m rakennuksen pohjan 20 eteläpuo-
lella. Pienen heinää, sammalta, liekoa ja koivua kasvavan aukean reunoilla on hiiltyneitä pystypaaluja. 
Aukean koko on noin 10 m x 10 m. (x=3534 196, y=7625 135, z=142) 
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Rakennuksen pohja 22 
Rakennuksen pohja sijaitsee alueen keskiosassa, noin 10 m kaivannon 4 kaakkoispuolella. Sen vallien ko-
ko on koillis-luoteissuunnassa 8 m ja kaakko-luodesuunnassa 12 m. Vallien sisäpuolella on jäljellä seinien 
hiiltyneitä pystypaaluja. (x=3534 149, y=7625 150, z=142) 
 
Rakennuksen pohja 23 
Rakennuksen pohja sijaitsee alueen keskiosassa, noin 10 m kaivannoista 4 ja 5 länteen. Sen vallien koko 
on koillis-luoteissuunnassa 11 m ja kaakko-luodesuunnassa 5 m. Oviaukko on luoteeseen. (x=3534 136, 
y=7625 162, z=141) 
 
Rakennuksen pohja 24 
Rakennuksen pohja sijaitsee alueen keskiosassa, noin 21 m kaivannoista 8 lounaaseen. Sen matalien valli-
en koko on koi llis-luoteissuunnassa 4 m ja kaakko-luodesuunnassa 6 m. Sen sisällä on muutama hiiltynyt 
pystypaalu. (x=3534 001, y=7625 256, z=138) 
 
Rakennuksen pohja 25 
Kohde sijaitsee alueen koillisosassa, sota-aikaisen tieuran pohjoispuolella. Rakennuksesta on jäljellä mata-
lat maavallit ja sen sisäosa on kaivettu muuta maanpintaa alemmas. Sen koko on pohjois-eteläsuunnassa 7 
m ja itä-länsisuunnassa 4 m. Oviaukko on i tävallissa ja rakennelman keskellä on t ulisijan jäännös. 
(x=3534 139, y=7625 280, z=137) 
 
Korsu 1 
Korsu sijaitsee alueen koillisosassa, sota-aikaisen tieuran eteläpuolella. Sen koko on pohj ois-
eteläsuunnassa 5 m ja itä-länsisuunnassa 5 m ja syvyys noin 1,5 m. Seinät on tuettu pystypaaluilla, jotka 
ovat nyt hiiltyneitä ja sisäänpäin kallellaan. Noin 2 m korkeat paalut on kiinnitetty toisiinsa rautalangalla. 
Kattorakenne on romahtanut. Oviaukko on pohjoiseen. (x=3534 205, y=7625 264, z=137) 
 
Korsu 2 
Korsu sijaitsee alueen koillisosassa, sota-aikaisen tieuran eteläpuolella. Sen koko on pohj ois-
eteläsuunnassa 6 m ja itä-länsisuunnassa 5 m ja syvyys ainakin 1,5 m. Seinät on tuettu pystypaaluilla, jois-
ta on sammaleen alta näkyvissä ainakin nurkkapaalut. Kattorakenne on r omahtanut. Länsisivulla olevan 
oviaukon puukehikko on säilynyt hyvin. (x=3534 207, y=7625 252, z=137) 
 
Korsu 3 
Korsu sijaitsee alueen koillisosassa, sota-aikaisen tieuran eteläpuolella. Sen vallien koko on p ohjois-
eteläsuunnassa 7 m  ja itä-länsisuunnassa 10 m. Oviaukko on pohjoisseinän keskellä ja tulisijan jäännös 
keskellä korsua. (x=3534 170, y=7625 257, z=137) 
 
Korsu 4 
Korsu sijaitsee alueen koillisosassa, sota-aikaisen tieuran eteläpuolella. Sen vallien koko on pohjois-
eteläsuunnassa 6 m ja itä-länsisuunnassa 10 m. Seinärakenteissa on hiiltyneitä pystypaaluja. Oviaukko on 
eteläseinällä. (x=3534 174, y=7625 245, z=138) 
 
Korsu 5 
Maahan kaivettu rakenne sijaitsee alueen keskiosassa. Sen koko on koi llis-luoteissuunnassa 5 m ja kaak-
ko-luodesuunnassa 6 m . Luoteisseinällä olevan oviaukon ulkopuolelle on ka ivettu sisääntulokäytävä. 
(x=3534 130, y=7625 146, z=141) 
 
Korsu 6 
Maahan kaivettu rakenne sijaitsee alueen keskiosassa, noin 20 m rakennuksen pohjasta 22 koilliseen ja 10 
m korsusta 7 lounaaseen. Sen koko on koillis-luoteissuunnassa 5 m ja kaakko-luodesuunnassa 5 m. Suu-
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aukko on koilliseen. (x=3534 165, y=7625 164, z=141) 
 
Korsu 7 
Maahan kaivettu rakenne sijaitsee alueen keskiosassa, 10 m  korsusta 6 koilliseen. Sen koko on koillis-
luoteissuunnassa 5 m ja kaakko-luodesuunnassa 5 m. (x=3534 171, y=7625 172, z=141) 
 
Korsu 8 
Maahan kaivettu rakenne sijaitsee alueen keskiosassa, noin 15 m kaivannosta 7 lounaaseen. Sen koko on 
koillis-luoteissuunnassa 5 m  ja kaakko-luodesuunnassa 5 m . Seinärakenteiden hiiltyneet puupaalut ovat 
kaatuneet toisiaan vasten vastakkaisilta seiniltä. Suuaukko on l uoteeseen. (x=3534 134, y=7625 201, 
z=138) 
Korsu 9 
Maahan kaivettu rakenne sijaitsee alueen keskiosassa, noin 25 m uudesta, kartalla näkymättömästä tieuras-
ta länteen ja korsusta 10 noi n 8 m etelään. Sen koko on koi llis-luoteissuunnassa 6 m  ja kaakko-
luodesuunnassa 6 m . Seinärakenteiden hiiltyneet puupaalut ovat kaatuneet toisiaan vasten vastakkaisilta 
seiniltä. Suuaukko on pohjoisnurkassa. (x=3534 083, y=7625 238, z=138) 
 
Korsu 10 
Maahan kaivettu rakenne sijaitsee alueen keskiosassa, noin 25 m uudesta, kartalla näkymättömästä tieuras-
ta länteen ja korsusta 9 noin 8 m  pohjoiseen. Sen koko on koi llis-luoteissuunnassa 8 m  ja kaakko-
luodesuunnassa 13 m. Seinärakenteiden hiiltyneet puupaalut ovat kaatuneet toisiaan vasten vastakkaisilta 
seiniltä. Keskiosassa on jäljellä myös kattorakennetta tukeneita paaluja. Toinen oviaukko on etelänurkassa 
ja toinen lounaisseinällä. (x=3534 084, y=7625 241, z=138) 
 
Korsu 11 
Korsu sijaitsee alueen keskiosassa, vajaat 10 m uudesta, kartalla näkymättömästä tieurasta länteen. Sen 
koko on koi llis-luoteissuunnassa 5 m  ja kaakko-luodesuunnassa 11 m . Oviaukko on ka akkoisseinällä. 
(x=3534 080, y=7625 262, z=138) 
 
Juoksuhauta 1 
Juoksuhauta on pohjoiskoillis-etelälounassuunnassa 50 m pitkä. Se kulkee noin 50 m etäisyydellä kartalla 
näkyvästä metsätieurasta itään. (pohjoispää: x=3534 005, y=7625 235, z=136; eteläpää: x=3533 992, 
y=7625 189, z=136) 
 
Juoksuhauta 2 
Juoksuhauta on hyvin pitkä. Sen länsipää alkaa noin 15 m kartalla näkyvästä metsätieurasta itään, mistä 
juoksuhauta haarautumineen ja tulipesäkkeineen kulkee alueen etelä/kaakkoisrannalle. (länsipää a: x=3533 
989, y=7625 101, z=141; b r isteys: x=3534 030, y=7625 111, z=141; c länsi/itähaarauma: x=3534 051, 
y=7625 113, z=141; d länsi/ranta: x=3534 077, y=7625 015, z=137; e pesäke: x=3534 135, y=7625 014, 
z=137; f itäpää: x=3534 217, y=7625 056, z=137) 
 
Juoksuhauta 3 
Juoksuhauta sijaitsee kohteen kaakkoislaidalla. Juoksuhaudan 3 j a 4 vä lissä on vi isi poteroa. (eteläpää: 
x=3534 255, y=7625 052, z=137; pohjoispää: x=3534 241, y=7625 094, z=138) 
Juoksuhauta 4 
Juoksuhauta sijaitsee kohteen itälaidalla ojan varressa. Rakennuksen pohja 4 jää ikään kuin juoksuhaudan 
väliin. Juoksuhaudan 3 ja 4 välissä on viisi poteroa. (eteläpää: x=3534 245, y=7625 137, z=138; pohjois-
pää: x=3534 262, y=7625 190, z=137) 
 
Juoksuhauta 5 
Juoksuhauta sijaitsee kohteen koillislaidalla ojan varressa. Juoksuhaudan eteläpää sijaitsee kaivannosta 9 
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noin 20 m pohjoiseen, ja sen pohjoispää päättyy uudelle tieuralle, noin 50 m rakennuksen pohjasta 2 län-
teen. (eteläpää: x=3533 997, y=7625 292, z=137; pohjoispää: x=3533 994, y=7625 338, z=137) 
 
Juoksuhauta 6 
Juoksuhauta sijaitsee kohteen koillislaidalla ojan varressa. Juoksuhaudan itäpää sijaitsee rakennuksen poh-
jasta 8 noin 5 m pohjoiseen, ja sen länsipää päättyy noin 30 korsun 11 pohjoispuolelle, noin 10 m ojan su-
vannosta etelään. (itäpää: x=3534 240, y=7625 276, z=137; pohjoispää: x=3534 078, y=7625 292, z=134) 
 
Juoksuhauta 7 
Juoksuhauta sijaitsee kohteen pohjoisosassa. Juoksuhaudan itäpää sijaitsee rakennuksen pohjasta 8 noin 5 
m pohjoiseen, ja sen länsipää päättyy noin 30 korsun 11 pohjoispuolelle, noin 10 m ojan suvannosta ete-
lään. (itäpää: x=3534 240, y=7625 276, z=137; pohjoispää: x=3534 078, y=7625 292, z=134) 
 
Kaivanto 1 
Kaivanto sijaitsee alueen länsilaidalla, juoksuhaudan 2 länsipään pohjoispuolella, noin 75 m metsätieuras-
ta itään. Sen koko on k oillis-lounaissuunnassa 7 m  ja kaakko-luodesuunnassa 16 m  ja syvyys 2,5 m. 
(x=3534 044, y=7625 125, z=141)  
 
Kaivanto 2  
Kohde sijaitsee alueen lounaislaidalla, Könkäänsuvannon rannan ja mökin puolessa välissä. Paikalla on 
useita toisen maailmansodan aikaisia kaivantoja, joita on täytetty. (x=3534 036, y=7624 984, z=136) 
 
Kaivanto 3 
Kaivanto sijaitsee alueen kaakkoislaidalla, noin 30 m ojan uomasta länteen. Sen halkaisija on noin 10 m ja 
sen pohjalla on runsaasti sota-aikaista metalliromua. (x=3534 237, y=7625 065, z=136) 
 
Kaivanto 4 
Kohde sijaitsee alueen keskiosassa, noin 10 m rakennuksen pohjan 22 luoteispuolella. Noin 3 m x 2 m ko-
koisesta jätekuopasta löytyi mm. Arabian 1939-49 vuosille ajoittuvaa fajanssia ja patteri, jossa on koris-
teena kotkanpää. (x=3534 144, y=7625 156, z=141) 
 
Kaivanto 5 
Kohde sijaitsee alueen keskiosassa, noin 6 m  kaivannon 4 pohj oispuolella. Sen koko on 3 m  x 2 m . 
(x=3534 145, y=7625 163, z=141) 
 
Kaivanto 6 
Kohde sijaitsee alueen keskiosassa, noin 10 m korsusta 8 luoteeseen. Sen koko on koillis-lounaissuunnassa 
15 m ja kaakko-luodesuunnassa 7 m. Koillisosassa kaivantoon on ikään kuin kaksi sisäänkäyntiä ja kaak-
koisosan seinämässä on kapea, kaivettu ”uloke”. (x=3534 125, y=7625 207, z=138) 
 
Kaivanto 7 
Kohde sijaitsee alueen keskiosassa, noin 15 m korsusta 8 koilliseen. Sen halkaisija on 5 m, ja se sijaitsee 
noin 10 m uuden tieuran länsipuolella. (x=3534 147, y=7625 206, z=138) 
 
Kaivanto 8 
Kohde sijaitsee alueen keskiosassa, noin 21 m rakennuksen pohjasta 24 koilliseen. Sen halkaisija on 6 m. 
(x=3534 018, y=7625 266, z=138) 
 
Kaivanto 9 
Kohde sijaitsee alueen keskiosassa, noin 20 m rakennuksen pohjasta 24 pohjoisluoteeseen. Viuhkamaisen, 
matalahkon kaivannon eteläpää haaroittuu kolmeen suuntaan. (x=3534 018, y=7625 266, z=138) 
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Tulipesäke 1 
Tulipesäke sijaitsee noin 30 m Könkäänsuvannon rannasta pohjoiseen. Sen halkaisija on 4 m ja syvyys 1,2 
m. Sen kolmella sivulla on hirsikehikko ja se on suunnattu kohti etelää. (x=3534 126, y=7624 980, z=135) 
 
Länsiosa: 
Kohteen länsiosassa on koillis-lounaissuunnassa noin 50 m pitkä ja kaakko-luodesuunnassa 15 m kapea 
kaistale, jossa kasvaa heiniä, katajaa, hiirenvirnaa, puolukkaa ja niittyleinikkiä. Sen pohjoisreunalla on ke-
lo, jossa on kiinni kolme suurta portin rautahakasta. Tämän "portin pielen" lisäksi alueelta ei enää voitu 
havaita jäännöksiä rakennelmista. 

Kohteen rajaus 
Kohde rajoittuu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 16.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Heinittyneen alueen laidassa oleva kelo, joka on toiminut mahdollisesti portinpielenä. Kuvan suunta pohjoi-
seen.  
 

 
 
Pitkä ja kapea heinittynyt alue kuvattuna lounaaseen.   
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7625167, Y 3534127, 
Z 137 

Mittakaava: 1:10000 
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Mokkamökinlampi saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 131864 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7599610, Y 3556004, 
Z 155 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Haastatteluissa useat informantit mainitsivat Mokkamökinlammella sijaitsevan vanhan saksalaisten tie-
auran ja korsun. Inventoinnissa saksalaisalueen havaittiin olevan huomattavasti laajemman. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Rajajoosepintien etelä- ja pohjoispuolella, Saari-Torkojärven ja Joosepinvaaran välissä si-
jaitsevan Mokkamökinlammen etelärannalla. Alueen maaperä on suurimmaksi osaksi hienoa hiekkaa, ja 
paikalla kasvaa taimikko ja uudistuskypsää metsikköä. Aluskasvillisuutena on lähinnä jäkälää, puolukkaa, 
mustikkaa ja variksenmarjaa. 

Kohteen kuvaus 
Kohde on laaja, se käsittää noin 230 m x 290 m kokoisen alueen. 
 
Korsu 
Hiekkakummun länsilaidalle kaivettu korsun jäännös sijaitsee Rajajoosepintien pohjoislaidalla. Sen koko 
on 5 m x 5 m ja siitä löytyy aaltopeltiä, tynnyrin paloja ja tölkkejä. Oviaukon edessä on noin 3 m x 3m 
kokoinen kaivanto. Katto on t ehty aaltopellistä ja sen keskellä on aukko savupiipulle (x=3556144, 
y=7599745). Korsun pohjoispuolella on noin 5 m x 5 m kokoinen kaivanto, joka on kiinni tieleikkaukses-
sa. 
 
Piikkilanka-aita 
Piikkilanka aita kiertää alueen itä- ja kaakkoisosaa. Parhaimmillaan piikkilankaa on ve detty alueen itä-
osaan kolmena, noin 2 m korkeana aitana. Aidan alkupiste on Rajajoosepintien etelälaidalla (x=3556104, 
y=7599705), mistä se kulkee noin 140 m ojan ja sähkölinjan poikki alueen kaakkoiskulmalle (x=3556093, 
y=7599568). Aita kulkee tästä pisteestä länteen noin 120 m (x=3555979, y=7599551) ja tästä takaisin tien 
reunaan noin 115 m (x=3555931, y=7599653). Aitaa löytyy myös Mokkamökinlammen ja Rajajoosepin-
tien välistä. 
 
Puulaatikot 
Kankaalla sijaitsee puisia saksalaisten varastolaatikoita, jotka ovat ihmeen kaupalla säilyneet. Laatikoiden 
kulmissa on metallilevyä, ja muutamassa niistä on säilynyt numerosarja. Laatikoiden ympäristössä on 
kuoppia, jotka muistuttavat pyyntikuoppia, mutta maakairanäytteen perusteella ne ovat suhteellisen uusia, 
ilmeisesti sota-aikaisia (x=3556088, y=7599649). 
 
Kämpän jäännös 
Alueen kaakkoislaidalla on sijainnut noin 10 m x 20 m kokoinen hirsirakennus, joka erottuu maastossa 
matalina valleina. Kehikon sisällä on kaksi kuoppaa, jotka liittyvät sota-aikaan. Siitä ei ole jäljellä muuta 
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kuin vähän lattialautaa ja muutamia lovettuja hirsiä. Kehikon sisällä on Havainnointia haittaavat kämpän 
päällä kasvavat puut ja taimet (x=3556113, y=7599537). 
 
"Viritelmä" puussa ja juoksuhaudat 
Keloon ja honkaa on kiinnitetty lautaa ja noin 2 m korkeuteen on vedetty rautalankaa. Viritelmä sijaitsee 
kahden juoksuhaudan välissä. lautaa (x=3556046, y=7599615). 
 
Tieaura 
Rajajoosepintien eteläpuolella sijaitsee puusta tehty saksalaisten tieaura. Sen kiilamainen terä on päällys-
tetty metallilevyllä, johon on ammuttu reikiä. Auran sisään on kerätty renkaita ja romua, ja sen itäisempi 
siipi on vielä paikoillaan (x=3555985, y=7599644). 
 
Piikkilankavyyhdet 
Piikkilankavyyhdet ja niiden kerimiseen tarkoitettu puukela nojaavat sähkölinjan alla mäntyyn. 
(x=3555950, y=7599595). 
 
Ulkokäymälä(?) 
Käymälän jäännös sijaitsee alueen lounaislaidalla. Siitä on j äljellä kuoppa ja pari riukua (x=3555881, 
y=7599530). 
 
Jätealue 
Noin 8 m x 8 m kokoisella alueella on valtava määrä ruostuneita, saksalaisia ja norjalaisia tölkkejä, lasi-
pullon palasia sekä puuarkku. Paikalla on ol lut useampiakin arkkuja, mutta ne ovat jo hajon-
neet(x=3555877, y=7599481).  
 
Rakennuksen pohja 1 
Noin 5 m x 3 m kokoinen, osin maahan kaivettu rakennuksen pohja sijaitsee lammen rannassa. Sen suu-
aukko on lammelle eli luoteeseen (x=3555934, y=7599692). Tästä noin 5 m itään sijaitsee epämääräinen, 
5 m x 5m kokoinen kivikasa, jossa on paljon metallia seassa. Kohteiden pohjoispuolelta kulkee poroaita. 
 
Rakennuksen pohja 2 
Noin 6 m x 10 m kokoinen, osin maahan kaivettu rakennuksen pohja sijaitsee lammen rannassa. Sen valli-
en korkeus on noi n 50 cm ja leveys 1 m . Kaakkoispäädyssä on ka hden piisikiveyksen jäännökset 
(x=3555980, y=7599702). 
 
Poterot 1-2 
Rajajoosepintien pohjoislaidalla, poroaidan alla on s uon reunalla yhden miehen mentävä potero 
(x=3556020, y=7599710). Toinen potero sijaitsee tästä noin 10 m länsilounaaseen. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 9.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
Hiekkatörmään kaivetun korsun jäännös kuvat-
tuna itään. 
 

 
Kolminkertaista piikkilanka-aitaa Rajajoosepin-
tien pohjoisreunalla kuvattuna kaakkoon. 
 
 

 
Laatikot kankaalla kuvattuna länteen. 
 

 

 
Arkku ja tölkki- ja lasipullokasa kuvattuna itään. 
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7599610, Y 3556004, 
Z 155 

Mittakaava: 1:10000 
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Nangujärvi 1 saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 118121 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 60   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7617551, Y 3541516, 
Z 160 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde mainittiin useissa eri haastatteluissa ennen inventoinnin aloittamista (mm. Matti Huru ja Aki Ro-
makkaniemi). 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Nangujärven etelärannalla, noin 85 m Nangujärventiestä pohjoiseen, välittömästi vuokra-
tuvalle kulkevan tien pohjoispuolella. Alueen maaperä on ki vistä moreenia, ja siellä kasvaa pääasiassa 
nuorta, kuivaa mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on sammalia, puolukkaa, jäkälää ja paikoitellen runsaasti 
heinää. 

Kohteen kuvaus 
Kohde on laaja, siinä on kaikkiaan 60 alakohdetta, jotka levittäytyvät pohjois-eteläsuunnassa noin 250 m 
ja itä-länsisuunnassa noin 320 m kokoiselle alueelle. Vaneriteltansijoja on 21, rakennuksen jäännöksiä 11 
ja rakennelman pohjia 21. Tämän lisäksi alueelta löytyi tallin, ulkokäymälän ja kamiinan ja hirsikehikon 
jäännös, juoksuhauta, raivattu tasanne, pystypaalurakenne ja pyöreä kaivanto. 
 
Vaneriteltansijat ja rakennelman pohjat ovat osin maahan kaivettuja ja niiden ympärillä on vallit. 
 
1 Vaneriteltansija 1 
Teltansijan halkaisija on 6,8 m, ja sen ympärillä on 20 cm korkeat ja 30 cm leveät vallit.  
x=3541651, y=7617513, z=163 
 
2 Rakennelman pohja 1 
Rakennelman pohjan koko on 6 m x 6 m. Sen keskellä on noin 20 cm matala kohouma, mahdollinen tulisi-
jan jäännös. Vallin koillisseinällä on oviaukko. x=3541658, y=7617514, z=162 
 
3 Vaneriteltansija 2 
Teltansijan halkaisija on 6,5 m , ja sen ympärillä on 20 cm korkeat ja 30 cm leveät vallit. x=3541664, 
y=7617521, z=159 
 
4 Rakennelman pohja 2 
Rakennelman pohjan koko on 6 m x 6 m, ja sen vallien korkeus on 20-40 cm. Sen keskellä on matala ko-
houma, mahdollinen tulisijan jäännös. x=3541647, y=7617544, z=158 
 
5 Vaneriteltansija 3 
Teltansijan halkaisija on 6,5 m, ja sen ympärillä on 20 cm korkeat vallit. x=3541639, y=7617553, z=158 
6 Vaneriteltansija 4 
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Teltansijan halkaisija on 6,5 m , ja sen keskellä erottuu kohoumana tulisijan jäännös. x=3541633, 
y=7617547, z=158 
 
7-12 Vaneriteltansijat 5-10 
Teltansijojen halkaisija on 6,5 m. Piste 10 eli teltansija 8 on aivan kiinni pisteessä 4 eli rakennelman poh-
jassa 2. 5 x=3541631, y=7617537, z=159; 6 x=3541639, y=7617536, z=159; 7 x=3541635, y=7617529, 
z=161; 8 x=3541645, y=7617549, z=157; 9 x=3541631, y=7617525, z=161 ja 10 x=3541623, y=7617528, 
z=161 
 
13 Vaneriteltansija 11 
Teltansijan halkaisija on 6,5 m, ja sen ympärillä on 50 cm leveät vallit. Sija on kaivettu paikoitellen noin 1 
m muuta maan pintaa alemmas. x=3541625, y=7617536, z=159 
 
14 Vaneriteltansija 12 
Teltansijan halkaisija on 6,5 m ja sen keskellä kasvaa tulisijan jäännöksen päällä kataja. x=3541623, 
y=7617519, z=163 
 
15 Rakennuksen jäännös 1 
Rakennuksen koko on koi llis-lounaissuunnassa 3,2 m ja kaakko-luodesuunnassa 3,5 m. Oviaukko on lou-
naisseinällä. Jäljellä on 5 pyöröhirsikertaa, ja nurkissa on sekä ämmänkaula- että koirankaulasalvosta. 
x=3541602, y=7617535, z=159 
 
16 a-b Juoksuhauta x=3541637, y=7617628, z=158 ja x=3541613, y=7617627, z=158 
 
17 Rakennelman pohja 3 
Vallimainen rakennelman pohja, jonka koko on pohjois-eteläsuunnassa 8,5 m ja itä-länsisuunnassa 5 m. 
Sijaitsee samalla terassilla rakennelman pohjien 4-6 kanssa. x=3541604, y=7617616, z=158 
 
18 Rakennelman pohja 4 
Tasanne, jossa mitä ilmeisimmin on sijainnut rakennus. Tasanteen koko on pohj ois-eteläsuunnassa 6,5 m 
ja itä-länsisuunnassa 8 m. Sijaitsee samalla terassilla rakennelman pohjien 3 ja 5-6 kanssa. x=3541591, 
y=7617614, z=158 
 
19 Rakennelman pohja 5 
Tasanne, jossa mitä ilmeisimmin on sijainnut rakennus. Tasanteen koko on pohjois-eteläsuunnassa 7 m ja 
itä-länsisuunnassa 6,8 m . Sijaitsee samalla terassilla rakennelman pohjien 3-4 ja 6 ka nssa. x=3541574, 
y=7617609, z=159 
 
20 Rakennelman pohja 6 
Tasanne, jossa mitä ilmeisimmin on sijainnut rakennus. Tasanteen koko on pohj ois-eteläsuunnassa 5,5 m 
ja itä-länsisuunnassa 8,5 m. Sijaitsee samalla terassilla rakennelman pohjien 3-5 kanssa. x=3541564, 
y=7617617, z=158 
 
21 Rakennuksen jäännös 2 
Rakennuksen koko on pohjois-eteläsuunnassa 7,5 m ja itä-länsisuunnassa 5,5 m. Oviaukko on pohjoissei-
nällä ja ikkuna-aukko sen länsipuolella, lisäksi eteläseinällä on 2 i kkuna-aukkoa. Jäljellä on 8 pyöröhirsi-
kertaa, ja nurkissa on koirankaulasalvosta. x=3541557, y=7617630, z=154 
22 Vaneriteltansija 13 
Teltansijan halkaisija on 6,5 m. x=3541534, y=7617632, z=154 
23 Rakennuksen jäännös 3 
Rakennuksen koko on pohjois-eteläsuunnassa 4,3 m ja itä-länsisuunnassa 7 m, ja se sijaitsee noin 5 m ran-
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takivikosta etelään. Hirret ovat täysin maatuneet ja sammaloituneet. Rakennuksen sisällä ja ulkopuolella 
on 2 s uurta tynnyriä. Rakennus on m ahdollisesti ollut sauna sijaintinsa ja tynnyrien perusteella. 
x=3541515, y=7617650, z=148 
 
24 Rakennuksen jäännös 4 
Rakennuksen koko on pohjois-eteläsuunnassa 6,7 m ja itä-länsisuunnassa 5,8 m, ja sen eteläosassa on ollut 
kivistä ladottu kiuas. Jäljellä on 6 p yöröhirsikertaa, ja nurkissa on koi rankaulasalvosta. Koillis- ja kaak-
koisnurkat ovat säilyneet hyvin jyrkkää rinnettä vasten. x=3541478, y=7617620, z=148 
 
25 Rakennuksen jäännös 5 
Rakennuksen koko on pohj ois-eteläsuunnassa 6 m ja itä-länsisuunnassa 7 m. Rakennuksessa on 8 pyörö-
hirsikertaa, ja nurkissa on koirankaulasalvos. Ovi on länsiseinällä. ja ikkunat pohjois- ja itäseinällä. Itäsei-
nän ikkunassa on luukku. Ovi on tehty viidestä pystylaudasta, siinä on salmiakinmuotoinen ikkuna-aukko, 
sisäpuolella eristeenä vinolaudoitus ja pysty- ja vinolaudoituksen välissä eristeenä pahvia. Oven yläsarana 
on paikoillaan. Välikatto on nos tettu hirsikehikkoa korkeammalle laudoituksen avulla, ja välikaton eris-
teenä on sahanmuhaa. Päädyissä on pystylaudoitus. Kurkihirttä on kiinnitetty rautalangoilla mm. päätyhir-
siin. Koillis- ja kaakkoisnurkat ovat säilyneet hyvin jyrkkää rinnettä vasten. Sisäseinillä on pystylaudoitus-
ta itäseinällä, muutoin seinillä on vaakalaudoitus. Sisäseinien eristeenä on ollut paksua pahvia. Katto ja 
lattia on tehty laudoista. x=3541457, y=7617611, z=148 
 
26 Rakennelman pohja 7 
Tasanne, jossa mitä ilmeisimmin on sijainnut rakennus. Tasanteen koko on koillis-lounaissuunnassa 8 m ja 
kaakko-luodesuunnassa 6 m. Kaakkoisseinällä on mahdollinen piisin jäännös, jonka koko on noin 1,5 m x 
1,5 m. Luoteisseinällä on laudoista tehtyjä ”laareja”. x=3541428, y=7617606, z=151 
 
27 Tasanne 
Niemen eteläosassa on pisteen 26 eli rakennelman pohjan 7 ja tämän pisteen välissä useita kaivantoja. Ta-
sanne on s elkeästi ihmisen tekemä, mutta on ha nkala sanoa, mikä sen tarkoitus on ol lut. x=3541405, 
y=7617624, z=148 
 
28 Rakennuksen jäännös 6 
Kaksiosaisen rakennuksen koko on pohj ois-eteläsuunnassa 5,3 m ja itä-länsisuunnassa 8,4 m. Läntisem-
män osan leveys on i tä-länsisuunnassa 3,4 m  ja itäosan 5 m . Rakennuksessa on 10 p yöröhirsikertaa, ja 
nurkissa on koirankaulasalvos. Ovi on länsiseinällä molemmissa osissa, länsiosan ikkuna on eteläseinällä 
ja itäosan ikkunat ovat etelä- ja itäseinällä. Itäosan lounaisnurkassa on piisin jäännös ja seinissä on eristee-
nä vaneria ja pahvia pystylaudoituksen alla. Nurkissa on lisäksi tuplapystylaudoitus. Hirsien tilkkeenä on 
sammalta ja turvetta, lisäksi länsiseinällä on ulkopuolella hirsien väliin kiinnitetty eristeeksi vaakarimoja. 
Länsiosassa ei ole tulisijaa tai eristystä, joten se on voinut olla kylmä eteinen. Vaikuttaa myös siltä, että se 
on rakennettu itäosan jatkeeksi myöhemmin. Katto on romahtanut ja välikaton eristeenä on ollut hiekkaa. 
x=3541432, y=7617576, z=150 
 
29 Vaneriteltansija 14 
Teltansijan halkaisija on 7 m. x=3541449, y=7617591, z=151 
 
30 Rakennuksen jäännös 7 
Rakennuksesta on jäljellä vain pari lovettua hirttä ja valtaisa piisikiveys. Rakennuksen koko on pohjois-
eteläsuunnassa 5 m ja itä-länsisuunnassa 7 m. x=3541464, y=7617576, z=152 
 
31 Pystypaalut 
Heinikon laidalla on itä-länsisuuntaista pystypaaluja ja naulaisia kantoja. Ilmeisesti paikalla on sijainnut 
jokin rakennelma. x=3541486, y=7617504, z=157 
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32 Rakennuksen jäännös 8 
Rakennuksen koko on koillis-lounaissuunnassa 3,8 m ja kaakko-luodesuunnassa 3,8 m. Oviaukko on koil-
lisseinällä. Jäljellä on 1 2 pyöröhirsikertaa, ja nurkissa on koi rankaulasalvosta. Koillisseinällä on m yös 
eteinen, jonka koko on 3,8 m  x 1,7 m, ja se on tehty pystylaudasta. Rakennuksen sisäosassa on seinillä 
pystylaudoitus, ja sen alaosa on vuorattu turpeella. Ulkoseinillä on tilkkeenä hirsien välissä sammaleen li-
säksi vaakarimoja. Kamiina on s ijainnut itänurkassa. Kohteen kaakkoispuolella on s oranottokuoppa. 
x=3541474, y=7617482, z=161 
 
33 Rakennelman pohja 8 
Vallit sijaitsevat rinteeseen rakennetulla tasanteella. Vallien koko on k oillis-lounaissuunnassa 8 m ja 
kaakko-luodesuunnassa 6 m. Vallin sisäpuolella näkyy sammaleen alla hirsiä. x=3541455, y=7617482, 
z=162 
 
34 Ulkokäymälän jäännös 
Nelireikäinen huussi on tehty laudasta, ja sen koko on 4 m x 1,5 m. x=3541476, y=7617455, z=166 
 
35 Kaivanto 
Halkaisijaltaan nelimetrinen kaivanto sijaitsee rinteessä, ja sen keskellä on puurakennetta näkyvissä. Ovi-
aukko on pohjoiseen. x=3541488, y=7617448, z=168 
 
36 Kamiina ja puukehikko 
Kamiinan ympärillä on pieni mänty- ja koivukepeistä tehty puukehikko, jonka koko on 1,5 m x 2,5 m. Ke-
hikon päät on lovettu, ja keppien halkaisija on vain 10 cm. x=3541468, y=7617389, z=167 
 
37 Rakennelman pohja 9 
Vallien koko on koi llis-lounaissuunnassa 8,5 m ja kaakko-luodesuunnassa 7 m. Luoteisvalli on tehty ki-
vestä ja muut maasta. x=3541453, y=7617432, z=165 
 
38 Rakennuksen jäännös 9 
Kaksiosaisen rakennuksen koko on koillis-lounaissuunnassa 9 m ja kaakko-luodesuunnassa 4,5 m. Raken-
nuksen alla on kiviä tasoittamassa kehikkoa ja nostamassa sitä maasta ylös. Nurkat on koirankaulasalvok-
sella. Eteläosan koko on 7 m x 4,3 m ja se on tehty pyöröhirrestä. Oviaukko on kaakkoisseinällä, ja koil-
lisnurkassa on piisin jäännös, jonka takana on seinällä pystylaudoitusta. Oviaukon pohjoispuolella on ik-
kuna-aukko. Kaakkoisseinän hirret on numeroitu. Pohjoisosan koko on 2 m x 4,3 m, ja se on tehty ikään 
kuin eteiseksi pystylaudoista. Sen lounaisseinällä on oviaukko jonka koko on 3,8 m x 1,7 m, Katto on teh-
ty 40-60 cm pitkistä päreistä. x=3541429, y=7617445, z=163 
 
39 Rakennelman pohja 10 
Vallien koko on koi llis-lounaissuunnassa 8 m ja kaakko-luodesuunnassa 6m. Alimpia hirsiä on näkyvissä 
vallissa. x=3541439, y=7617473, z=162 
 
40 Rakennelman pohja 11 
Vallien koko on koillis-lounaissuunnassa 6 m ja kaakko-luodesuunnassa 6 m. Alimpia hirsiä on näkyvissä 
vallissa. x=3541417, y=7617472, z=158 
 
41 Rakennelman pohja 12 
Vallien koko on koi llis-lounaissuunnassa 6 m  ja kaakko-luodesuunnassa 8 m . x=3541414 y=7617501, 
z=157 
 
42 Rakennelman pohja 13 
Vallien koko on koi llis-lounaissuunnassa 8 m  ja kaakko-luodesuunnassa 8 m . x=3541407, y=7617515, 
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z=157 
 
43 Rakennelman pohja 14 
Vallien koko on koi llis-lounaissuunnassa 5 m  ja kaakko-luodesuunnassa 7 m . x=3541419, y=7617530, 
z=156 
 
44 Rakennelman pohja 15 
Vallien koko on koi llis-lounaissuunnassa 6 m  ja kaakko-luodesuunnassa 8 m . x=3541434, y=7617530, 
z=155 
 
45 Rakennuksen jäännös 10 
Rakennuksen koko on k oillis-lounaissuunnassa 6 m ja kaakko-luodesuunnassa 4,5 m. Nurkat on koiran-
kaulasalvoksella. Oviaukko on koillisseinällä, ja kaksi ikkunaa luoteisseinällä. Rakennuksessa on jäljellä 
11 pyöröhirsikertaa, ja sen katto on r omahtanut. Hirsien tilkkeenä on s ammalta. Sisäseinällä on pysty-
laudoitusta. x=3541384, y=7617506, z=157 
 
46 Rakennuksen jäännös 11 
Korsumaisen, maahan kaivetun rakennuksen jäännöksen koko on pohj ois-eteläsuunnassa 4,5 m  ja itä-
länsisuunnassa 4,5 m. Oviaukko on pohjoiseen, ja oven eteen on kaivettu noin 3 m käytävää. Oviaukossa 
on näkyvissä kiveystä, hirsiä ja turvetta. x=3541376, y=7617527, z=152 
 
47 Rakennelman pohja 16 
Vallien koko on koillis-lounaissuunnassa 8 m ja kaakko-luodesuunnassa 4 m. Koillispäässä on piisin jään-
nös. x=3541387, y=7617540, z=150 
 
48 Rakennelman pohja 17 
Vallien koko on pohj ois-eteläsuunnassa 5 m ja itä-länsisuunnassa 7 m . Rakennelman eteläpuolella on 
juoksuhautamainen kaivanto. x=3541399, y=7617550, z=148 
 
49 Rakennelman pohja 18 
Kivisten vallien koko on koillis-lounaissuunnassa 6 m  ja kaakko-luodesuunnassa 8 m. x=3541412, 
y=7617542, z=152 
 
50 Rakennelman pohja 19 
Vallien koko on koi llis-lounaissuunnassa 4 m  ja kaakko-luodesuunnassa 7 m . x=3541485, y=7617572, 
z=153 
 
51-52 Vaneriteltansijat 15-16 
Teltansijojen halkaisija on 7 m. x=3541491, y=7617562, z=155; x=3541516, y=7617551, z=157 
 
53-54 Vaneriteltansijat 17-18 
Teltansijojen halkaisija on 6,5 m. x=3541518, y=7617568, z=158; x=3541495, y=7617584, z=156 
55-56 Vaneriteltansijat 19-20 
Teltansijojen halkaisija on 6 m. x=3541492, y=7617595, z=156; x=3541502, y=7617573, z=157 
57 Tallin jäännös? 
Heinikkoista aluetta ei tutkittu tarkkaan maantasaisten rakenteiden löytämiseksi, koska alue kasvaa tiheästi 
nokkosta. Itse asiassa nokkosalueet ovat 5-6 m pitkiä, itä-länsisuuntaisia laikkuja. Kasvillisuuden perus-
teella paikalla on sijainnut talli. x=3541532, y=7617519, z=157 
 
58 a-b Rakennelman pohja 20 
Rakennelma on ollut lähes pohjois-eteläsuunnassa 11 m leveä ja itä-länsisuunnassa 48 m pitkä. Piste 31 on 
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aukean reunassa rakennelman kaakkoispääty. Oviaukko on sijainnut itäpäädyssä. A: x=3541532, 
y=7617495, z=158; B: x=3541533, y=7617486, z=158 
 
59 a-b Rakennelman pohja 21 
Rakennelma on ol lut lähes pohjois-eteläsuunnassa 27 m  pitkä ja itä-länsisuunnassa 11 m  leveä. A: 
x=3541547, y=7617500, z=157; B: x=3541561, y=7617518, z=157 
 
60 Vaneriteltansija 21 
Teltansijan halkaisija on 7 m. x=3541606, y=7617500, z=163 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 3.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
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Teltanpohja 8 muistuttaa kodanpohjaa. 
 
 

 
Rakennuksen jäännös 1 kuvattuna luoteeseen. 
 
 

 
Rakennuksen pohja 3 kuvattuna koilliseen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rakennuksen jäännös 4 on aivan rannassa. Kuva otettu 
pohjoiseen. 
 

 
Rakennus 5 on yhä pystyssä, mutta katto on jo todella 
huonossa kunnossa. Kuva otettu etelään. 
 
 

 
Nokkosta ja heinää kasvava alue, mahdollinen tallin 
jäännös kuvattuna länsilounaaseen. 
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7617551, Y 3541516, 
Z 160 

Mittakaava: 1:10000 
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Nangujärvi 2 saksalaisten potero jäännös MH-tunnus: 118102 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7617832, Y 3541846, 
Z 158 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Nangujärven kaakkoisosassa, järveen laskevan Kuávžurjuuhân suulla sijaitsevasta vuokra-
tuvasta 250 m luoteeseen, pohjoiseen pistävällä niemellä. Alueen maaperä on kivistä moreenia, ja siellä 
kasvaa nuorta, kuivaa mäntymetsää. Niemellä kasvaa vain muutama vanha mänty. Aluskasvillisuutena on 
sammalia, puolukkaa ja jäkälää.  

Kohteen kuvaus 
Kaivanto on t ehty pohjoiseen pistävän niemen korkeimmalle kohdalle, mistä on e rittäin hyvä näköala 
Nangujärven selälle. Poteron koko on 3,5 m x 1,5 m ja syvyys 0,5 m. Paikan puusto on ilmeisesti kaadettu 
sota-aikana ja poteroa on jätetty suojaamaan muutama vanha mänty.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten kaivama potero. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 4.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 
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Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7617832, Y 3541846, 
Z 158 

Mittakaava: 1:10000 
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Nangujävri 3 saksalaisten tieura ja silta jäännös MH-tunnus: 118081 
 

Kohdetyyppi: 13 Liikennekohteet Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 2   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7617596, Y 3542067, 
Z 150 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde havaittiin vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Nangujärven kaakkoisosassa, aivan järveen laskevan Kuávžurjuuhân suun eteläpuolella, 
noin 550 m Nangujärventiestä vuokratuvalle kääntyvää tieuraa koilliseen. Alueen maaperä on kivistä mo-
reenia, ja siellä kasvaa pääasiassa nuorta, kuivaa mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on sammalia, puoluk-
kaa ja jäkälää.  
 

Kohteen kuvaus 
Saksalaisten tieuran tai pikemminkin polun pätkä on osa Nangujärven etelä- ja itälaitaa kiertävää polkua, 
joka on kulkenut Isolta Pihtijärveltä Nangujärven lounaispään ja Joutavanlahden kautta aina Ylipäänjär-
velle saakka. Vuokratuvan eteläpuolella tieuraa on tasoitettu ja sen reunoja rivinteerattu. 
 
Kuávžurjuuhân suun yli on vienyt silta, mutta se on tuhottu tai tuhoutunut. Sillan jäännöksiä näkyy vielä 
rannassa ja joen pohjalla.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten raivaama tieura ja sillan jäännös. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 3.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Saksalaisten tekemä tieura jatkuu lahden toisella puolella. Sillan jäännöksiä on näkyvissä rantavedessä.  
Kuva on otettu itään.   
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Kohdetyyppi: 13 Liikennekohteet Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7617596, Y 3542067, 
Z 150 

Mittakaava: 1:10000 
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Palkisoja 1 neuvostosotilaiden hauta MH-tunnus: 106063 
 

Kohdetyyppi: 3 Hautapaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 999 Muu  
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7605273, Y 3521970, 
Z 166 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Veikko Rajala kertoi kohteeseen haudatun neuvostosotilaita II maailmansodan aikana. Osa sotilaista teloi-
tettiin raa’asti Alajoen länsipuolella Rajalan nykyisessä pihapiirissä ja osa vangeista kuljetettiin joen itä-
puolelle varsinaiselle hautapaikalle teloitettaviksi. Rajala itse näki ainakin yhden miehen teloitettavan am-
pumalla.  
 
Kohdetta ylläpitää Suomi-Venäjä -seura.  

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Alajoen itärannan suojavyöhykkeellä, noin 40 m joen rannasta. Alue on kosteahkoa, har-
vaa, mäntyä ja koivua kasvavaa suonreunaa. Paikalla on suoritettu hakkuut 1940-50-luvulla. Maaperä nou-
see loivasti kohti itää.  

Kohteen kuvaus 
Hautakivi on pystytetty noin 3 m alkuperäisestä, vanhasta ortodoksirististä pohjoiseen. Kiven ympärille on 
kaivettu haudan rajaus, mutta ortodoksiristin ympärille ei. Kivessä lukee: "Tähän on haudattu 13 neuvos-
tosotilasta" suomeksi ja venäjäksi. Ympäristön vanhimmissa puissa on mahdollisesti jälkiä luodeista, sillä 
osa sotilaista on Rajalan mukaan teloitettu lähellä hautapaikkaa. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu rakennehavaintojen perusteella.  

Tulkinta 
Hautapaikka historiallisten tietojen perusteella. Merkitty myös maastoon. 

Lisätietoja 
Veikko Rajala, Palkisoja. Tapani Silventoinen, Ivalo. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 27.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 



 
 

2/265 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Neuvostosotilaiden hautapaikka Alajoen itäpuolella kuvattuna luoteeseen.  
Taustalla Tapani Silventoisen mökki ulkorakennuksineen.   
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Kohdetyyppi: 3 Hautapaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7605273, Y 3521970, 
Z 166 

Mittakaava: 1:10000 
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Palkisoja 2 saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 116841 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 12   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7605018, Y 3521339, 
Z 185 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Palkisojalla asuvan Veikko Rajalan mukaan pohjoisemmalla alueella sijaitsi saksalaisten päämaja, jonka 
rakentamisessa oli varauduttu Saksan Lapin joukkojen komentajan, kenraalieversti Eduard Dietlin vierai-
luun. Eteläisempi alue on Rajalan mukaan huomattavasti laajempi, sillä hänen mukaansa saksalaisten ro-
mua on aluerajauksen eteläpuolella lähes kilometrin matkalla aina Hirvasjärven pohjoispuolella sijaitsevan 
Pehkosen Lennin talolle saakka. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Palkisvaaran ja E4-tien välissä kahdella alueella. Pohjoisemmalla alueella Palkisojan poh-
joispuolella ja sorakuopan eteläpuolella on 11 rakennelman jäännöstä. Eteläisempi kohde Palkisojan etelä-
puolella on laaja, noin 11 hehtaaria, ja siellä sijaitsee saksalaisten linja-auton jäännös. Alueen maaperä 
vaihtelee hiekasta kiviseen moreeniin. Eteläisellä alueella kasvaa nuorta, harvaa kasvatusmetsää ja pohjoi-
semmalla varttunutta kasvatusmetsikköä, jossa kasvaa myös koivua.  

Kohteen kuvaus 
Eteläinen alue 
Saksalaisten linja-auton jäännös sijaitsee eteläisen aluerajauksen lounaisosassa, noin 15 m metsätieurasta 
etelään. Linja-auto jäi saksalaisilta kankaalle täysin ehjänä, mutta sodan jälkeen suomalaiset tyhjensivät ja 
lopulta polttivat sen. Alueen pohjoisluoteislaidalla on Rajalan mukaan sijainnut myös ”hyppyheikkikenttä” 
eli jäykkälavettisten tykkien kenttä. Koko kangas on täynnä saksalaisten romua, jota turistit ja sotaharras-
telijat ovat metallipaljastimien avulla kaivelleet vuosikymmenien ajan. Rajalan mukaan alue jatkuu rajatun 
11 hehtaarin alueen eteläpuolella lähes kilometrin matkan Hirvasjärven pohjoispuolella sijaitsevan Pehko-
sen Lennin talolle saakka. Vuoden 2010 inventoinnissa kuitenkin tutkittiin vain Palkisojan läheinen alue. 
(Linja-auto x=3521 144, y=7604 917,z=192) 
 
Pohjoinen alue 
Palkisojan pohjoispuolella on Rajalan mukaan sijainnut Palkisojan saksalaisten päämaja. Kohteessa sijait-
see 11 alakohdetta. Alueen etelä-itä-reunalla on matalan kiviaidan jäännös. Länsiosassa on myös pätkä ri-
vinteerattua tietä. 
 
Rakennuksen pohja 1 
Rakennuksen pohja sijaitsee alueen eteläosassa. Sen koko on koi llis-luoteissuunnassa 8 m  ja kaakko-
luodesuunnassa 8 m. Rakennuksen eteläosassa on kellarikaivanto, ja siitä poistettu kiviaines on kasattu ra-
kennuksen pohjan eteläpuolelle. (x=3521 567, y=7605 394,z=172) 
 
Rakennuksen pohja 2 (?) 
Mahdollinen täysin kivetty rakennuksen pohja sijaitsee alueen pohjoisosassa. Sen koko on pohjois-
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eteläsuunnassa 5 m ja itä-länsisuunnassa 6 m . Kohteen ympärillä on p aljon rautaromua. (x=3521 538, 
y=7605 399,z=172) 
 
Poterot 1-8 
Kahden rakennuksen pohjan itä- ja koillispuolella on kahdeksan kivimaahan kaivettua poteroa, joiden hal-
kaisija vaihtelee 1-3 metrin välillä. Poteroiden 2 ja 3 välistä kulkee sota-aikainen tieura kohteelle.  
1 x=3521 575, y=7605 403, z=172 
2 x=3521 581, y=7605 422, z=172 
3 x=3521 595, y=7605 425, z=172  
4 x=3521 564, y=7605 423, z=175 
5 x=3521 566, y=7605 431, z=172 
6 x=3521 579, y=7605 445, z=172 
7 x=3521 586, y=7605 441, z=172  
8 x=3521 600, y=7605 400, z=172 
 
Hiottu kivi 
Alueen kaakkoislaidalta löytyi hiotun, litteän ja pyöreän kiven palasia. Sen halkaisija on ollut noin puoli 
metriä. (x=3521 585, y=7605 381,z=172) 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka ja päämaja. 

Lisätietoja 
Veikko Rajala, Palkisoja. Lenni Pehkonen, Hirvasjärvi. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 21.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Saksalaisten linja-auto jäi metsään ehjänä. Sodan jälkeen se vähitellen tyhjennettiin ja lopulta poltettiin. Kuva 
otettu etelään.  
 

 
 
Kivipoterot 1 ja 2 itään kuvattuna.   
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7605018, Y 3521339, 
Z 185 

Mittakaava: 1:10000 
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Palkisoja 3 venäläisten vankileiri ja saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 132101 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7605294, Y 3521824, 
Z 167 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Palkisojalla asuva Veikko Rajala opasti kohteessa ja kertoi taustatietoja. Paikalla on sijainnut venäläisten 
vankileiri, ja yksi vanki on teloitettu Rajalankin silmien edessä. Hautapaikka sijaitsee Alajoen itäpuolella.  

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee E4-tien ja Alajoen välissä, välittömästi Palkisojan ja Alajoen yhtymäkohdan pohjoispuo-
lella. Alueen halki kulkee sähkölinja. Aluerajaus on osittain Tapani Silventoisen maalla. Alueen maaperä 
on soramoreenia ja paikalla kasvaa nuorta mäntymetsää. 

Kohteen kuvaus 
Alppijääkärien sauna 
Kohteen kaakkoisosassa on Veikko Rajalan pihapiiriin kuuluva, maavaralle tehty hirsirakennus, jonka Ra-
jalan mukaan ovat rakentaneet alppijääkärit toisen maailmansodan loppuvaiheilla itselleen saunaksi 
(x=3521874, y=7605239). Koirankaulasalvoksisessa pyöröhirsikämpässä on 11 hi rsikertaa. Sen koko on 
pohjois-eteläsuunnassa 5,3 m ja itä-länsisuunnassa 4,6 m. Ikkunat ovat kohti itää ja länttä, ja tielaitoksen 
aikana uusittu ovi on eteläseinällä. Oven itäpuolella on myöhemmin avattu ikkuna-aukko, joka on peitetty 
luukulla. Itäseinän alaosa on l ahoamassa. Pohjoisseinällä on räppänä. Katon katteena on aiemmin ollut 
saksalaista harmaata pahvia, mutta se on poistettu ja tilalle on laitettu tummanvihreää kattohuopaa. Katon 
päädyt on tehty pystylimilaudasta 
 
Saunan sisällä eteläpäässä on muurattu kiuas ja 500 litran vetoinen valurautapata, joka on löydetty sodan 
jälkeen Palkisvaarasta ja tuotu saunaan. Sotilaat lämmittivät veden ulkona. Sen sijaan muuri ja lauteet ovat 
alkuperäisiä. Piippu on tehty sodan jälkeen tielaitoksen tiilistä.  
 
Rakennuksen jäännös 1 
Silventoisen pihapiirissä on r akennuksen jäännös, josta on e nää jäljellä etelä- ja itäsivut (x=3521836, 
y=7605309). Kaksi 6 m pitkää seinänpätkää erottuu maastossa 15-20 cm matalana kivivallina, ja raken-
nelman keskellä on mahdollisesti ollut tulisijan jäännös. Rajalan mukaan tästä noin 10 m etelään sijaitsi 
vartijoiden parakki. Paikalla ei voitu havaita enää mitään. Rakennelmasta noin 20 m kaakkoon havaittiin 
maassa piikkilanka-aitaa. 
 
Juoksuhauta 
Alueen pohjoisosassa, Rajalan pihapiiriin kulkevan tien pohjoispuolella sijaitsee noin 10 m pitkä juoksu-
haudan pätkä (x=3521784, y=7605349). 
 
Korsukellari 
Alueen lounaisnurkassa sijaitsee korsukellari, joka on alun perin ollut saksalaisten rakentama ruokakellari 
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(x=3521784, y=7605263). Rajalan mukaan kellarissa oli harjakatto ja paljon hyllyjä. Savotta-aikana suo-
malaiset tekivät siitä asunnon työmiehille, mutta Hillin savotan aikana korsu paloi. Oviaukko on kohti ete-
lää. Kaivannon halkaisija on noin 8 m ja syvyys 2 m. 
 
Rivinteerattu tienpätkä ja kaivanto 
Alueen pohjoisosassa on noin 20 m rivinteerattu tienpätkä (x=3521789, y=7605324). Koordinaatti on tien 
eteläpäästä. Välittömästi tien eteläpään länsipuolella on kaivanto, jonka halkaisija on 8 m. 
 
Rakennuksen jäännös 2  
Rajalan mukaan alueen pohjoisosassa, tien vieressä sijaitsi ns. ”herrojen parakki” (x=3521771, 
y=7605344). Paikka tarkastettiin, mutta selkeitä rakenteita siitä ei enää voitu havaita. On mahdollista, että 
parakki on siirretty tai tuhottu.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka ja venäläisten vankileiri. 

Lisätietoja 
Veikko Rajala, Palkisoja. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 28.5.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
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Savirannan korsukämppä kuvattuna länsilounaaseen. 
 

 
 
Korsukämpän tulisija kuvattuna etelään.   
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7605294, Y 3521824, 
Z 167 

Mittakaava: 1:10000 
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Pienempi Kuivajärvi saksalaisten tiilitehdas jäännös MH-tunnus: 110775 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7614439, Y 3535651, 
Z 186 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Useat eri informantit kertoivat paikalla sijainneen saksalaisten tiilitehtaan toisen maailmansodan aikana. 
Paikka on tasoitettu ja se on ollut sotien jälkeen Tielaitoksen käytössä.  

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Pienemmän Kuivajärven itärannalla, Rajajoosepintien ja järven välisellä niemellä. Alue on 
tasoitettu Tielaitoksen toimesta, mutta edelleen maaperässä on runsaasti tiiltä. Tasoitetun, nuorta männyn-
tainta kasvavan alueen ympärillä on sodanaikaista metalliromua, mm. erilaisten koneiden osia.  

Kohteen kuvaus 
Kohde on täysin tuhoutunut, mutta tasoitetun alueen maaperässä ja sen ympäristössä on säilynyt runsaasti 
tiilimurskaa. Ainoa säilynyt rakenne sijaitsee järven rannassa. Se on noin 2 m x 2 m kokoinen kaivanto, 
jossa on matalat lautareunat. Kaivannossa oli runsassateisena kesänä vettä. (x=3535 615, y=7614 381, z= 
185) 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu metalliromun, näkyvien rakenteiden ja tiilimurska-alueen perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten tiilitehdas. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 22.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 5 Purettu  / palanut 

Arvotus: 0 Ei määritelty Kohteen 0 Ei määritelty 
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suojelu: 
Selitys:  Selitys:  

 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Tiilitehtaan paikka on tasoitettu. Alueen pohjoislaidalla on metalliromua. 
 

 
 
Puusta ja raudasta tehty koneen osa sijaitsee tasoitetun tiilitehdasalueen eteläpuolella.  
Kuva on otettu itään.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7614439, Y 3535651, 
Z 186 

Mittakaava: 1:10000 
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Pirtti-Kompsio 3 saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 131791 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7600026, Y 3548935, 
Z 140 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Luton pohjoispuolella, Pirttikompsion eteläisemmän laen lounaispäässä, paikalla, missä 
Rajajoosepintie kulkee vain parinkymmenen metrin etäisyydellä Luton uomasta. Saksalaisten asemapaik-
kaa rajaa pohjoisosassa jyrkkä rinne ja sähkölinja, lännessä pieni lampi ja etelässä Luttojoki. Kohteen län-
siosan halki kulkee Rajajoosepintien pohjoispuolella pienen lenkin tekevä tienpätkä. Alueen maaperä on 
kivistä moreenia. Paikalla kasvaa nuorta mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on puolukkaa, sammalta, kata-
jaa, jäkälää, variksenmarjaa, mustikkaa ja heiniä. 

Kohteen kuvaus 
Asemapaikalla sijaitsee pitkä juoksuhauta, jonka seinämää on paikoin upeasti rivinteerattu. Lisäksi alueel-
la on piikkilanka-aitaa ja kaksi mahdollista poteroa. Kaivannot sijaitsevat alueen eteläosassa, piikkilanka-
aidan ja juoksuhaudan eteläpään välissä (x=3548952, y=7599993, z=138 ja x=3548959, y=7599989, 
z=139). 
 
Piikkilanka-aita 
Piikkilanka-aitaa on säilynyt alueen pohjois-, itä- ja eteläosassa. Aidan pohjoispää on sähkölinjan pohjois-
puolella (x=3548944, y=7600064, z=147), mistä se kulkee noin 22 m länsilounaaseen, sähkölinjan etelä-
puolelle (x=3548926, y=7600054, z=143) ja siitä noin 90 m kaakkoon (x=3548973, y=7600006, z=145). 
Aidan eteläpää on noi n 10 m  Rajajoosepintien pohjoispuolella sähkölinjan eteläpuolella (x=3548964, 
y=7599979, z=135). Lisäksi alueen lounaiskulmasta, pistotien ja Rajajoosepintien välistä, löytyi piikkilan-
ka-aitaa tolppineen pisteestä x=3548891, y=7600012, z=133. 
 
Juoksuhauta  
Juoksuhauta kiemurtelee rinteessä sähkölinjan ja Rajajoosepintien välissä. Juoksuhaudan luoteispää on 
pisteessä x=3548924, y=7600038, z=140 ja kaakkoispää pisteessä x=3548951, y=7600024, z=144. Juok-
suhaudan eteläisin piste on x=3548941, y=7599994, z=136. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
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Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 26.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Saksalaisten riviteeraama juoksuhaudanpätkä kuvattuna lounaaseen.   
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7600026, Y 3548935, 
Z 140 

Mittakaava: 1:10000 
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Rajajooseppi 1 suomalaisten ja saksalaisten asemapaikka  MH-tunnus: 131868 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7598799, Y 3560310, 
Z 117 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohteesta saatiin tietoa haastatteluissa ja suoraan rajamiehiltä. Rajamiesten mukaan paikalla on sijainnut 
alun perin suomalaisten rakentama viestintätukikohta, jonka saksalaiset ottivat käyttöönsä toisen maail-
mansodan loppupuolella. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Suomen ja Venäjän rajalla, Luton pohjoisrannalla sijaitsevan Raja-Joosepin kentän ympä-
rillä ja osin myös kentässä sekä luontopalvelujen että metsätalouden mailla. Alueen maaperä on hienoa 
hiekkaa, ja kentän ympärillä kasvaa kuivaa kangasmetsää. Luton rannassa metsä on rehevämpää ja kos-
teampaa. 

Kohteen kuvaus 
Viestintäkorsu  
Korsun sisäänkäynti on noin 20 m rakennelmasta 1 luoteeseen. Maahan kaivetusta korsusta on näkyvissä 
sisäänkäynnin ovi ja sen kehikko. Korsun kattorakenne on romahtanut sisään. Lisäksi korsun oviaukosta 
noin 4 m pohjoiseen hiekkamaasta pistää esiin hirsipalkkeja (x=3560191, y=7598850).  
 
Tikkaat ja lava 
Vanhassa, kaatuneessa ja osin jo maatuneessa männynrungossa on kiinni naulattuja laudanpätkiä, tikkaita, 
joita pitkin on kiivetty männyn latvassa, noin 12 m k orkeudella sijainneelle, laudasta tehdylle lavalle 
(x=3560238, y=7598815). 
 
Rakennelma 1 
Maan päällistä rakennelman jäännöstä kiertää syvä, mutkitteleva juoksuhauta joka puolelta. Juoksuhaudan 
keskellä sijainneesta rakennelmasta on jäljellä tynnyri, hirsiä ja lautaa noin 10 m x 10 m kokoisella alueel-
la. Koko kaivannon halkaisija on noin 20 m (x=3560210, y=7598835). 
 
Rakennelma 2 
Hirsikehikon koko on 6 m  x 7 m. Oviaukko on rakennelman länsiseinällä. Rakennelman keskellä on kat-
tohuopaa ja pohjois- ja länsiseinustoilla on kiinni laudasta tehtyjä muulien syöttölaareja, joissa on metalli-
reunat. Laarien vieressä on seiniin hakattu kiinni muulin- tai hevosenkenkiä, joihin eläimet on kiinnitetty 
liekaan (x=3560238, y=7598888).  
 
Rakennelma 3 
Noin 25 m Luttojoen rannasta pohjoiseen, alueen kaakkoislaidalla sijaitsee tiheässä varvikossa rakennuk-
sen pohja, joka erottuu maastossa matalina valleina. Vallien koko on noi n 7 m x 10 m. Oviaukko on si-
jainnut lounaisseinällä (x=3560431, y=7598747). 
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Piikkilanka-aita 1 
Piikkilanka-aita kulkee alueen itäreunalla noin 150 m matkalla metsäautotien risteyksestä kentän koillis-
laidalle, noin 30 m etäisyydelle laidunkiertoaidasta ja kentän koilliskulmasta (x=3560228, y=7598902 - 
x=3560347, y=7598815).   
 
Piikki-lanka 2 
Alueen eteläosassa on säilynyt Luton rannassa 7-kertaista piikkilanka-aitaa. Langat ovat jääneet kiinni 
mäntyjen sisään (x=3560256, y=7598707 - x=3560277, y=7598709). 
 
Juoksuhauta 1 
Alueen pohjoisosassa on juoksuhauta, jonka päälle on tehty metsäautotie. (x=3560218, y=7598886).  
 
Juoksuhauta 2 
Noin 25 m pitkä juoksuhauta sijaitsee alueen länsiosassa (x=3560178, y=7598812 - x=3560198, 
y=7598797).  
 
Juoksuhauta 3 
Kolmas juoksuhauta sijaitsee alueen etelä/lounaisosassa. Itse asiassa juoksuhauta kulkee Raja-Joosepin 
kentän länsilaidalta kentän keskelle saakka. Juoksuhautaa on merkitty Reiskaan vain kentän sisäpuolelta 
nimellä Raja-Jooseppi vallihauta, Reiska-numero 50511 ( x=3560280, y=7598725 - x=3560322, 
y=7598747).  
 
Kaivanto 
Alueen länsilaidalla on koillis-lounaissuunnassa noin 9 m pitkä ja kaakko-luodesuunnassa 6 m leveä kai-
vanto, joka on i lmeisesti sota-aikainen. Kaivannon keskelle on l aitettu kaksi laudasta tehtyä ajoluiskaa 
(x=3560219, y=7598765). 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu Raja-Joosepin kentän ulkopuolelle, vaikka se ulottuu juoksuhaudan osalta myös kentän 
sisälle.  

Tulkinta 
Saksalaisten ja suomalaisten asemapaikka.  

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 9.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 
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Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Kaivanto, jonka ympärillä on juoksuhauta. Kuva otettu pohjoiseen. 
 

 
 
Viestintäkorsun suuaukko kuvattuna eteläkaakkoon.   
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7598799, Y 3560310, 
Z 117 

Mittakaava: 1:10000 
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Ruohokangas 4 saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 110381 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 21   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7609356, Y 3539548, 
Z 175 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde inventoitiin vuonna 2010. 

Ympäristön kuvaus 
Kohteen luoteispää sijaitsee noin 235 m  Rajajoosepintien ja Anninkadun risteyksestä kaakkoon, Raja-
joosepintien pohjois- ja eteläpuolella. Alue on kuivaa mäntykangasta, jossa kasvaa paikoitellen koivua. 
Aluskasvillisuus on jäkälää ja puolukkaa. Maaperä on soraa ja paikoin myös kalliota. 

Kohteen kuvaus 
Kohteessa havaittiin 18 poteroa tai kaivantoa. Näistä viisi on Rajajoosepintien pohjoispuolella.  
1 x=3539460, y=7609466, z=175 
2 x=3539512, y=7609394, z=175 
3 x=3539512, y=7609387, z=174 
4 x=3539621, y=7609370, z=177 
5 x=3539639, y=7609354, z=177 
 
Loput kaivannot sijaitsevat Rajajoosepintien eteläpuolella. 
6 x=3539568, y=7609304, z=174 
7 x=3539569, y=7609289, z=174 
8 x=3539568, y=7609281, z=174 
9 x=3539557, y=7609284, z=174 
10 x=3539569, y=7609270, z=174 
11 x=3539584, y=7609250, z=173 
12 x=3539571, y=7609244, z=173 
13 x=3539600, y=7609249, z=173 
14 x=3539598, y=7609226, z=173 
15 x=3539582, y=7609215, z=173 
16 x=3539574, y=7609222, z=173 
17 x=3539562, y=7609214, z=173 
18 x=3539527, y=7609245, z=176 
 
Lisäksi näiden kaivantojen länsipuolella on noin 2,5 m  pitkä ja 80 cm leveä kaivanto, jonka syvyys on 
noin 50 cm. Kaivannon toisessa päässä on kanto ja toisessa katkaistu puu, jossa on loveus noin 50 cm kor-
keudella. Kaivannon itäpuolella on matala valli. (x=3539515, y=7609258, z=176) 
 
Rajajoosepintien ja sen pohjoispuolella kulkevan sähkölinjan pohjoispuolella on va nerikorsun pohjan 
jäännös, jonka halkaisija on 6,5 m (x=3539518, y=7609446, z=176). Lisäksi tästä pisteestä noin 60 m poh-
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joisluoteeseen sijaitsee noin 6 m x 6 m kokoinen alue, joka on aikoinaan rajattu piikkilangalla. Osa 2 m 
korkeista piikkilankatolpista on yhä pystyssä. Tolppien keskellä on puuarkun jäännös (x=3539504, 
y=7609502, z=173) 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 17.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  

 
Läntisin L:n muotoinen tulipesäke tai kaivanto Anninkadun vieressä kuvattuna pohjoisluoteeseen. 
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7609356, Y 3539548, 
Z 175 

Mittakaava: 1:10000 
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Ruohokangas 5 saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 110384 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 4   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7609410, Y 3539202, 
Z 174 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde havaittiin vuoden 2010 inventoinnin yhteydessä. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Rajajoosepintien ja Anninkadun risteyksen eteläpuolella, välittömästi Anninkadun etelä-
puolella. Alue on kuivaa, tasaista mäntykangasta, jossa kasvaa myös muutamia koivuja. Aluskasvillisuus 
on jäkälää ja puolukkaa. Maaperä on soraa. 

Kohteen kuvaus 
Paikalla on neljä kaivantoa, jotka ovat ilmeisesti saksalaisten kaivamia. Kolme kaivannoista on L:n muo-
toisia, ja niiden koko on noin 2 m x 2 m ja syvyys 0,5 m. Koordinaatit: x=3539199, y=7609403, z=175; 
x=3539189, y=7609404, z=174 ja x=3539184, y=7609415, z=174. Neljäs, itäisin kaivanto on noin 1,8 m 
pitkä ja 0,8 m leveä. Sen kaakkoisreunalla on hirsi. Koordinaatti: x=3539220, y=7609408, z=175. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten toisen maailmansodan aikana kaivamia poteroita tai tuliasemia. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 2 Suunniteltu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 17.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 
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Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Piikkilangalla aidattu alue, jonka keskellä on puuarkku. Kuva otettu kohti pohjoista.   
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7609410, Y 3539202, 
Z 174 

Mittakaava: 1:10000 
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Ruohokangas 6 saksalaisten rakennelma jäännös MH-tunnus: 110389 
 

Kohdetyyppi: 6 Puolustusvarustukset? Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7609615, Y 3539285, 
Z 182 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ruohovaaran lounaispuolella olevan lammen ja Rajajoosepintien välisen hiekanottoalueen 
koillislaidalla, aivan lammen rannalla. Kohteen maaperä on soraa ja paikalla kasvaa kuivaa mäntymetsää. 
Aluskasvillisuus on kulunut paikoin pois, mutta hiekanottoalueen ympäristössä kasvaa pääasiassa puoluk-
kaa ja jäkälää. 
 

Kohteen kuvaus 
Rakennuksen jäännös sijaitsee noin 5 m lammen rannasta kaakkoon, ja sen lounaisosa lienee tuhoutunut 
hiekanotossa. Sen seinälinjat erottuvat maastossa matalina valleina, joiden sisällä näkyy alinta hirsikertaa. 
Rakennelman koko on väli-ilmansuunnissa noin 5 m x 5 m, ja sen sisällä ja ympärillä on tiilen paloja.  
 
Rakennelman kaakkois- ja eteläpuolella on saksalaisten asemapaikkoja ja länsi- ja luoteispuolella saksa-
laisten silta ja rakennuksen jäännös. Tämän perusteella rakennelma mitä ilmeisimmin on saksalaisten te-
kemä.  

Kohteen rajaus 
Kohde rajoittuu pistemäisesti havaitun rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten rakennelma. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 17.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 5 Purettu  / palanut 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Saksalaisten rakennuksen jäännös järven rannassa kuvattuna pohjoiseen.  
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Kohdetyyppi: 6 Puolustusvarustukset? Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7609615, Y 3539285, 
Z 182 

Mittakaava: 1:10000 
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Ruohokangas 7 saksalaisten silta jäännös MH-tunnus: 110375 
 

Kohdetyyppi: 13 Liikennekohteet Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7609680, Y 3539061, 
Z 168 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde havaittiin vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Silta sijaitsee Ruohovaaran lounaispuolella olevasta lammesta lounaaseen laskevan puron soistuneella ete-
lärannalla, sähkölinjan ja Rajajossepintien välissä. Jänkässä kasvaa heinää, kanervaa ja varpuja. 

Kohteen kuvaus 
Silta on kaakko-luodesuunnassa 9,5 m pitkä ja vastaavasti 4,2 m leveä. Leveyssuunnassa jänkään on ladot-
tu vieriviereen losoja ja ohuita männynrunkoja, joiden alla on pi tkittäissuunnassa pitkiä, pyöreitä hirsiä. 
Hirsien alle on vielä harvakseltaan asetettu poikkihirsiä. Sillan luoteispään läpi kasvaa mänty. Puron ylit-
tävä osa sillasta on ilmeisesti tuhoutunut kevättulvissa tai purettu, kun uutta siltarumpua on rakennettu. 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu pistemäisesti näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten rakentama silta. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 17.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 
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Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Saksalaisten sillan jäännöksen keskellä kasvaa jo mänty. Sillasta on vain osa jäljellä.  
Kuva on otettu itäkoilliseen.  
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Kohdetyyppi: 13 Liikennekohteet Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7609680, Y 3539061, 
Z 168 

Mittakaava: 1:10000 
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Ruohokangas 8 saksalaisten rakennelma jäännös MH-tunnus: 110377 
 

Kohdetyyppi: 6 Puolustusvarustukset? Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7609963, Y 3539144, 
Z 183 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 
 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee noin 185 m Ruohovaaran lounaispuolisen lammen luoteispuolella, noin 50 m Ruohovaaran 
ja välisestä kurusta laskevan ojan länsipuolella, Ruohokankaan porokämpästä (110376) noin 120 m koilli-
seen. kasvaa rehevää sekametsää. 
 

Kohteen kuvaus 
Kämpän jäännös erottuu maastossa selkeästi paikoitellen noin 1m korkeiden vallien perusteella. Kämpän 
koko on väli-ilmansuunnissa 5 m x 5 m ja sen itänurkassa on kamiinan ja piipun palasia. Vallien sisällä 
erottuu vielä palaneita, alimpia hirsikertoja. Oviaukko on koht i kaakkoa. Ikkuna on ol lut luoteisseinällä. 
Kämpän ympärillä maastossa on saksalaisten säilyketölkkejä. 
 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu pistemäisesti näkyvän rakenteen perusteella. 
 

Tulkinta 
Saksalaisten hirsirakennuksen jäännös. 
 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 17.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 5 Purettu  / palanut 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 
 

 
 
Poltettu saksalaisten korsun jäännös, josta on jäljellä turpeen peittämät hirsivallit. Kuva otettu luoteeseen.   
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Kohdetyyppi: 6 Puolustusvarustukset? Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7609963, Y 3539144, 
Z 183 

Mittakaava: 1:10000 
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Saarineitämöjärvi saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 112168 
 

Kohdetyyppi: 6 Puolustusvarustukset? Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7616592, Y 3523556, 
Z 141 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohteen sijainnin kertoi Aki Romakkaniemi Lapin sotahistoriallisesta seurasta. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Saarineitämöjärven koillisrannalla, kosteassa koivua ja mäntyä kasvavassa tiheikössä.  

Kohteen kuvaus 
Järven rannalle on eristetty piikkilangalla pohjois-eteläsuunnassa noin 20 m pitkä ja itä-länsisuunnassa 15 
m leveä alue, jonka sisäpuolelta ei voi enää erottaa muuta kuin matalat, kaivetut ojat. Piikkilankaa on puis-
sa ollut noin 2 m korkeudelle saakka. Romakkaniemen mukaan Saarineitämöjärven rannalla on sijainnut 
toisen maailmansodan aikana saksalaisten asemapaikka.  

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu pistemäisesti piikkilangan perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 19.10.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 5 Purettu  / palanut 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 
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Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Piikkilangalla rajattu alue järven rannalla. Kuvan suunta etelään.   
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Kohdetyyppi: 6 Puolustusvarustukset? Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7616592, Y 3523556, 
Z 141 

Mittakaava: 1:10000 
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Saiholompola vankileiri  MH-tunnus: 117461 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 20   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7622119, Y 3539995, 
Z 153 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde mainittiin useissa haastatteluissa, jotka tehtiin ennen inventoinnin 2010 alkua.  

Ympäristön kuvaus 
Saiholompola sijaitsee Ahvenkutujärven ja Nangujärven välissä. Nangujärvi laskee Nangujärvenluusuan 
kautta Saiholompolaan ja sieltä edelleen lompoloiden ja järvien kautta lopulta Inarijärveen. Saksalaisten 
asemapaikka sijaitsee Saiholompolan länsirannalla. Alueella kasvaa tiheää nuorta mänty- ja koivumetsää, 
jossa aluskasvillisuutena on puol ukkaa, rahkasammalta ja heiniä. Lisäksi alueen lounaisosassa on 0,45 
hehtaarin kokoinen heinäaukea. Maaperä on kivistä moreenia. 

Kohteen kuvaus 
Aidattu aukea, heinäsuovien ja tallin jäännös 
Kohteen lounaisosassa on heinää kasvava, lähes itä-länsisuuntainen aukea, joka on ilmeisesti ollut aidattu 
joka suunnalta piikkilangalla. Piikkilankaa löytyy aukean ympäriltä vanhoista koivuista ja männyistä. Au-
kean koko on noi n 80 m x 55 m. Sen keskellä on hi iltyneitä pystytolpparivejä, jotka ovat mahdollisesti 
muulitallin ja heinäsuovien jäännöksiä. (lounaisnurkka: x=3539 907, y=7622 409, z =154; luoteisnurkka 
x=3539 897, y=7622 091, z=153; koillisnurkka: x=3539 981, y=7622 104, z=153 ja kaakkoisnurkka: 
x=3539 994, y=7622 070, z=150) 
 
Kämpän jäännös 1 
Aukean koillispäässä on kuoripäällisistä pyöröhirsistä tehty kämppä, jonka koko väli-ilmansuunnissa on 5 
m x 5 m. Koirankaulasalvoksisessa kämpässä on 11 hirsikertaa, ja sen katto on romahtanut sisään. Ovi on 
kaakkoisseinällä ja sen itäpuolella on l uukullinen ikkuna. Myös koillisseinällä on l uukullinen ikkuna-
aukko, ja oven itäpuoli koillisseinän ikkunaan saakka on vuorattu pystylaudalla. Oven pielessä on laudasta 
tehty kivääriteline. Ikkunanurkassa on seinäpenkit. Kämpän etelänurkassa on sijainnut kamiina ja lounais-
seinällä on kerrossängyn jäännöksiä. Romahtaneessa kattorakenteessa on käytetty uralautaa ja parruja, ja 
lattia on tehty lankusta. Välikatolle on menty lounaispäädystä tikapuita pitkin, ja siellä eristeenä on hiek-
kaa. Kämppä on peitetty suurella pressulla Lapin sotahistoriallisen seuran toimesta, sillä seura haluaa kun-
nostaa kämpän. (x=3539 977, y=7622 123, z=153) 
 
Kämpän jäännös 2 
Kämppä sijaitsee aukean koillispuolella, noin 8 m kämpästä 1 l ounaaseen. Kämpän koko o n väli-
ilmansuunnissa 10 m x  6 m, ja siitä on jäljellä kuusi koirankaulasalvoksellista hirsikertaa. Ovi on kaak-
koisseinän keskellä ja sen länsipuolella on ikkuna-aukko ja etelänurkassa kamiinan jäännös. Koillisseinän 
keskellä on ikkuna-aukko, johon on tehty paksusta rautalangasta kalterit. Katto on romahtanut. (x=3539 
967, y=7622 114, z=153) 
Kellarin tai korsun jäännös ja puuaita 
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Rinteeseen rakennetun korsun tai kellarin jäännöksen kivillä reunustettu, noin 3 m pitkä sisäänkäyntikäy-
tävä alkaa kämpän 2 lounaisnurkasta noin 2 m lounaaseen. Korsun laudasta tehty oviaukko karmeineen on 
säilynyt, ja sen yläosa on rinteen maanpinnan tasalla. Noin 5 m x 3 m kokoisen korsun katto on romahta-
nut sisään. Rakennelman reunoilla ja sisällä kasvaa koivuja ja mäntyjä. Sen eteläkulmasta lähtee metsän 
reunaa myötäilevä, noin 60 m  pitkä puusta tehty aita, jonka eteläpuolella on kivistä pengerretty tieura. 
(korsu: x=3539 962, y=7622 112, z=153 ja aidan lounaispää: x=3539 905, y=7622 093, z=153) 
 
Kämpän jäännös 3 
Kämppä sijaitsee kämpästä 1 noi n 45 m  koilliseen. Sen koko on pohj ois-eteläsuunnassa 6 m ja itä-
länsisuunnassa 7 m. Ovi on pohjoisseinällä ja sen molemmin puolin on ikkuna-aukot. Koirankaulasalvok-
sisesta kämpästä on jäljellä 8 hirsikertaa, ja sen itä- ja eteläseinällä on kerrossänkyjen jäännökset. Katto on 
romahtanut. (x=3540 008, y=7622 152, z=153) 
 
Kämpän jäännös 4 
Kämppä sijaitsee kämpästä 3 noi n 12 m  itään. Sen koko on pohj ois-eteläsuunnassa 6 m ja itä-
länsisuunnassa 7 m. Ovi on pohjoisseinällä ja sen molemmin puolin on ikkuna-aukot. Koirankaulasalvok-
sisesta kämpästä on jäljellä 10 hirsikertaa, ja sen itä-, etelä- ja länsiseiniä kiertää kerrossänkyjen jäännök-
set. Katto on romahtanut. (x=3540 027, y=7622 154, z=153) 
 
Kämpän jäännös 5 
Kämppä sijaitsee kämpästä 4 noi n 15 m  itään. Sen koko on pohj ois-eteläsuunnassa 6 m ja itä-
länsisuunnassa 7 m. Ovi on pohjoisseinällä ja sen molemmin puolin on ikkuna-aukot. Koirankaulasalvok-
sisesta kämpästä on jäljellä 13 hirsikertaa, ja sen itä-, etelä- ja länsiseiniä kiertää kerrossänkyjen jäännök-
set. Katto on romahtanut. (x=3540 044, y=7622 158, z=153) 
 
Kämpän jäännös 6 
Kämppä 6 sijaitsee kämpästä 5 noin 8 m itään siten, että kämpän 5 koillisnurkka on samassa linjassa käm-
pän 6 eteläseinän kanssa. Sen koko on pohj ois-eteläsuunnassa 6 m ja itä-länsisuunnassa 6 m. Ovi on itä-
seinällä ja sen molemmin puolin on ikkuna-aukot. Koirankaulasalvoksisesta kämpästä on jäljellä 10 hirsi-
kertaa, ja sen lounaisnurkassa on ka miinan jäännös. Katto on r omahtanut. (x=3540 064, y=7622 164, 
z=153) 
 
Kämpän jäännös 7 
Kämppä sijaitsee kämpästä 6 noin 32 m kaakkoon suon reunassa. Sen koko on väli-ilmansuunnissa 3 m x 
3 m. Ovi on lounaisseinällä ja ikkuna kaakkoisseinällä. Koirankaulasalvoksisesta kämpästä on jäljellä 9 
hirsikertaa, ja sen parruista tehty katto on romahtanut sisään. (x=3540 089, y=7622 143, z=149) 
 
Vallirakenne 1 
Saiholompolan soistuneella rannalla, noin 35 m  kämpän jäännöksestä 7 koilliseen on m aavallirakenne. 
Sen koko on koi llis-lounaissuunnassa 10 m ja kaakko-luodesuunnassa 20 m, vallin korkeus on 0,6-1 m. 
Vallia on paikoin tuettu hirsillä. (x=3540 118, y=7622 166, z=149) 
 
Ulkokäymälän jäännös 
Huussin jäännös sijaitsee vallirakenteen itäkulmasta noin 5 m luoteeseen. Kahteen mäntyyn on tehty ne-
liömäiset loveukset, joihin riuku on ki innitetty. Mäntyjen välissä on ne liömäinen monttu. (x=3540 102, 
y=7622 182, z=152) 
Likakuoppa (?) 
Noin 3 m x 8 m kokoinen likakuoppa sijaitsee huussin jäännöksestä noin 20 m länteen. Kuopasta 5 m lou-
naaseen on kasa ruostuneita säilykepurkkeja. (x=3540 082, y=7622 180, z=152) 
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Kämpän jäännös 8 
Kämppä sijaitsee kämpästä 6 noin 28 m pohjoisluoteeseen. Sen koko on pohjois-eteläsuunnassa 7 m ja itä-
länsisuunnassa 6 m . Ovi on i täseinällä ja kaksi ikkunaa eteläseinällä. Oven molemmin puolin, noin 1,5 
etäisyydellä nurkista on itäseinän hirsissä neliömäiset loveukset. Koirankaulasalvoksisesta kämpästä on 
jäljellä 8 hirsikertaa, ja sen parruista tehty katto on romahtanut sisään. (x=3540 052, y=7622 185, z=151) 
 
Kämpän jäännös 9 
Kämppä sijaitsee kämpästä 8 noi n 30 m luoteeseen. Sen koko on pohj ois-eteläsuunnassa 5 m ja itä-
länsisuunnassa 6 m . Ovi on e teläseinällä ja sen molemmin puolin on i kkuna. Koirankaulasalvoksisesta 
kämpästä on jäljellä 8 hirsikertaa, ja sen parruista tehty katto on romahtanut sisään. (x=3540 029, y=7622 
202, z=149) 
 
Kämpän jäännös 10 
Kaksiosainen tai -tupainen kämppä sijaitsee kämpästä 9 noi n 10 m  länteen. Sen koko on pohjois-
eteläsuunnassa 6 m ja itä-länsisuunnassa 12 m, joten molempien tupien koko on noin 6 m x 6 m. Tupien 
ovet ovat eteläseinällä, ja rakennuksen kaksi ikkunaa ovat symmetrisesti lähellä eteläseinän kaakkois- ja 
lounaisnurkkaa. Koirankaulasalvoksisesta kämpästä on jäljellä 8 hirsikertaa, ja sen parruista tehty katto on 
romahtanut sisään. (x=3540 008, y=7622 209, z=149) 
 
Kämpän jäännös 11 
Kämppä sijaitsee kämpän 10 ka akkoiskulmasta noin 13 m  eteläkaakkoon. Sen koko on  pohjois-
eteläsuunnassa 6 m ja itä-länsisuunnassa 6 m. Ovi on pohjoisseinällä ja ikkuna eteläseinällä. Kämpästä on 
enää yksi seinä pystyssä. (x=3540 008, y=7622 188, z=152) 
 
Kämpän jäännös 12 
Kaksiosainen tai -tupainen kämppä sijaitsee kämpän 11 luoteisnurkasta noin 8 m lounaaseen. Sen koko on 
pohjois-eteläsuunnassa 12 m ja itä-länsisuunnassa 6 m, joten eteläisemmän tuvan koko on noin 7 m x 6 m 
ja pohjoisemman 5 m x 6 m. Tupien ovet ovat itäseinällä, ja eteläisen tuvan ikkunat ovat oven molemmin 
puolin, kun taas pohjoisemman tuvan ikkuna on oven pohjoispuolella. Koirankaulasalvoksisesta kämpästä 
on jäljellä 9 hi rsikertaa, ja sen parruista tehty katto on r omahtanut sisään. (x=3539 996, y=7622 186, 
z=152) 
 
Vallirakenne 2 
Vallirakenne sijaitsee kaksiosaisesta kämpästä 10 noin 15 m länteen, suon reunalla. Noin 2,5 m x 2,5 m 
kokoisen maavallirakenteen oviaukko on e telävallissa. Sen kaikissa muissa nurkissa - paitsi luoteiskul-
massa - kasvaa mänty, jossa on lähes umpeutuneita, kirveellä tehtyjä loveuksia. (x=3539 990, y=7622 209, 
z=149) 
 
Kaivanto 
Kaivanto sijaitsee vallirakenteesta 2 noin 20 m länteen. Sen koko on koillis-lounaissuunnassa 4 m ja kaak-
ko-luodesuunnassa 2 m. Luoteisreunalla on kivivalli ja oviaukko koillispäässä. (x=3539 969, y=7622 209, 
z=149) 
 
Rakennelman jäännös 
Neliömäisen rakennelman jäännös sijaitsee kaivannosta noin 30 m lounaaseen. Sen koko on noi n 2,5 mx 
2,5 m. Koillisnurkan elävän männyn ja luoteisnurkan tolpan väliin on vi ritetty lauta, joka on ki innitetty 
piikkilangalla ja rautalangalla noin 1,5 m  korkeudelle. itä- ja eteläreunalla on matala maavalli. (x=3539 
948, y=7622 183, z=150) 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu näkyvien rakenteiden perusteella. 
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Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka ja haastattelujen mukaan myös vankileiri.  

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 30.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Heinää kasvava aukea, jossa on siellä täällä hiiltyneitä paaluja. Kuva otettu koilliseen.  
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Kämppä 1 oli kesällä 2010 peitetty pressulla Lapin sotahistoriallisen seuran toimesta. Kuva otettu pohjoiseen. 
 

 
Kämpän 1 sisäosan tunnelmaa kesällä 2010.  
 

 
Kellarikorsun jäännös (rakennelma 3) kuvattuna länsiluoteeseen.   
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7622119, Y 3539995, 
Z 153 

Mittakaava: 1:10000 

 

 
 
  



 
 

2/309 
 

Sarrelompolo saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 110690 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 9   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7607732, Y 3541821, 
Z 153 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Lapin sotahistoriallisen seuran jäsen Aki Romakkaniemi kertoi alueella olevan juoksuhautoja ja tulipesäk-
keitä. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Rajajoosepintien molemmin puolin. Se alkaa Sarrelompolon pohjoisosaan laskevan puron 
länsipuolelta ja jatkuu Sarrelompolon ja Alimmaisen Ruohojärven yhdistävän ojan pohjoispuolella aina 
Alimmaisen Ruohojärven itäosassa sijaitsevan, etelään pistävän niemen länsipuolelle. Maaperä on kivik-
koa ja kasvillisuus pääasiassa kuivaa kangasmetsää. 

Kohteen kuvaus 
Juoksuhaudat, konekivääripesäke ja rakennuksen jäännös sijaitsevat Rajajoosepintien ja Sarrelompolon 
pohjoispuolella ja muut alakohteet tien eteläpuolella, Alimmaisen Ruohojärven koillisrannalla. 
 
Juoksuhauta 1 
Juoksuhauta alkaa aivan Rajajoosepintien reunasta ja jatkuu noin 95 m kohti koillista. On mahdollista, että 
osa juoksuhaudasta on jäänyt uuden Rajajoosepintien uran alle. (1a: x=3541744, y=7607679, z=153, 1b: 
x=3541822, y=7607733, z=153) 
 
Juoksuhauta 2 
Juoksuhaudan luoteispää sijaitsee rakennuksen jäännöksestä noin 50 m koilliseen. Juoksuhaudan pituus on 
koillis-luoteissuunnassa noin 55 m . (2a: x=3541846, y=7607799, z=153, 2b: x=3541886, y=7607838, 
z=153) 
 
Juoksuhauta 3 
Juoksuhaudan länsipää sijaitsee juoksuhaudan 2 koillispäästä noin 35 m koilliseen. Juoksuhaudan pituus 
on itä-länsisuunnassa noin 70 m. (3a: x=3541916, y=7607852, z=154, 3b: x=3541983, y=7607857, z=154) 
 
Konekivääripesäke 
Konekivääripesäke sijaitsee keskellä juoksuhautaa 1, noin 60 m Rajajoosepintien varresta koilliseen. Sen 
seinämät on tehty kivestä ja romahtanut katto puusta. Katto on peitetty turpeella. Pesäke on suunnattu ete-
lään. (x=3541 801, y=7607 702, z=153) 
 
Rakennuksen jäännös 
Saksalaisten rakentama hirsikämppä on t ehty kuorimattomasta männystä. Sen koko on pohj ois-
eteläsuunnassa 6,4 m ja itä-länsisuunnassa 3 m. Itäseinällä on ollut oviaukko ja ikkunat pohjois- ja länsi-
seinällä. Pitkät nurkat on tehty koirankaulasalvoksella. Katto on tehty losoista ja sammalen alta näkyy 
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myös mustia kattohuovan paloja. (x=3541 807, y=7607 772, z=156) 
 
Potero 1 
Kaivannon halkaisija on noin 2 m ja siinä on matala valli Rajajoosepintielle eli itään päin. Kuopan syvyys 
on 0,8 m. (x=3541 582, y=7607 643, z=154) 
 
Potero 2 
Kaivannon halkaisija on noin 1 m ja sen syvyys on 0,8 m. (x=3541 564, y=7607 609, z=154) 
 
Tulipesäke 1 
Pesäkkeen halkaisija on 4 m ja syvyys 0,5 m. Pesäke on suunnattu kohti itää, Rajajoosepintietä. Vallissa 
on kolmella sivulla ollut hirsikehikkoa, ja hirsien alla on kiviä. (x=3541 565, y=7607 608, z=154) 
 
Tulipesäke 2 
Pesäkkeen halkaisija on 3 m ja syvyys 0,5 m. Pesäke on suunnattu kohti itää, Rajajoosepintietä. Vallissa 
on kolmella sivulla ollut hirsikehikkoa, ja hirsien alla on kiviä. (x=3541 565, y=7607 608, z=154) 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 24.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Sarrelompolon pohjoispuolella sijaitseva tulipesäke kuvattuna itään. Taustalle Sarrelompolo.  
 

 
 
Rinteessä sijaitseva hirsikämppäkuvattuna lounaaseen.   
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7607732, Y 3541821, 
Z 153 

Mittakaava: 1:10000 
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Stuorrâ Suollusjävri saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 118185 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 14   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7620909, Y 3544731, 
Z 166 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohteesta saatiin tietoja useista eri haastatteluista, mm. Matti Hurulta ja Aki Romakkaniemeltä. 

Ympäristön kuvaus 
Stuorrâ Suollušjävrin eli Suuren Saarijärven eteläosaa kutsutaan nimellä Paajaakečjävri eli Ylipäänjärvi. 
Kohde sijaitsee Paajaakečjävrin lounaisrannalla, noin puoli kilometriä metsäautotien päästä itäkaakkoon. 
Metsäautotien päästä lähtee kohteelle polku, joka rannassa kulkee harjun päältä, kohteen 7 ja kohteiden 1-
6 välistä. Alueen maaperä vaihtelee kivisestä moreenista soraan, ja siellä kasvaa nuorta sekametsää ja pai-
koitellen jopa taimikkoa. Aluskasvillisuutena on s ammalia, puolukkaa ja jäkälää. Alakohteiden välissä 
maasto on monin paikoin suota. 

Kohteen kuvaus 
Kohteessa on 14 alakohdetta. Rakennusten jäännöksien ympäristöt on suon reunalla rivinteerattu tai kivet-
ty, jotta ne eivät uppoaisi jänkään. Kohteessa on 7 rakennuksen jäännöstä ja 5 tulipesäkettä sekä yksi pen-
gerretty suosaareke ja kaivanto sekä piikkilanka-aitaus. 
 
1 Rakennuksen jäännös 1 
Kaksiosaisen rakennuksen jäännös on pohjois-eteläsuunnassa 7 m leveä ja itä-länsisuunnassa 8 m pitkä. 
Ovet sijaitsevat itä- ja länsipäädyissä, ja molemmissa tuvissa ikkunat ovat etelään, kohti suoaukeaa. Lisäk-
si itäpäädyssä on oven pohjoispuolella ikkuna-aukko. Pyöröhirsirakennuksesta on j äljellä 6 koiran-
kaulasalvoksista hirsikertaa. Sisäseinillä näkyy pystylaudoitusta. Rakennus 2 sijaitsee tästä 6 m itään. 
 
2 Rakennuksen jäännös 2 
Rakennuksen jäännös on pohjois-eteläsuunnassa 6,5 m leveä ja itä-länsisuunnassa 7 m pitkä. Ovi sijaitsee 
itäpäädyssä. Pyöröhirsirakennuksesta on vain koillisnurkassa jäljellä 8 koirankaulasalvoksista hirsikertaa.  
 
3 Rakennuksen jäännös 3 
Rakennuksen jäännös on pohjois-eteläsuunnassa 5 m leveä ja itä-länsisuunnassa 8 m pitkä. Ovi sijaitsee 
itäpäädyssä, ja kaksi ikkuna-aukkoa on e telään. Pyöröhirsirakennuksesta on nurkissa säilynyt 8 koi ran-
kaulasalvoksista hirsikertaa. Rakennuksen 2 kaakkoiskulma sijaitsee tämän rakennuksen lounaispäädystä 
4 m länteen. 
 
4 Rakennuksen jäännös 4 
Rakennuksen jäännös on pohjois-eteläsuunnassa 6 m leveä ja itä-länsisuunnassa 7 m pitkä. Ovi sijaitsee 
itäpäädyssä, ja kaksi ikkuna-aukkoa on etelään. Pyöröhirsirakennuksesta on nurkissa säilynyt 11 koiran-
kaulasalvoksista hirsikertaa. Rakennus 3 sijaitsee tästä 7 m länteen. 
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5 Rakennuksen jäännös 5 
Rakennuksen jäännös on pohjois-eteläsuunnassa 6 m leveä ja itä-länsisuunnassa 6,5 m pitkä. Pyöröhirsira-
kennuksesta on lounaisnurkassa säilynyt 12 koirankaulasalvoksista hirsikertaa. Rakennus 4 sijaitsee tästä 4 
m länteen. 
 
6 Rakennuksen jäännös 6 
Kaksiosaisen rakennuksen jäännöksen läntinen osa on l ähes pohjois-eteläsuunnassa 4 m leveä ja itä-
länsisuunnassa 3 m pitkä ja itäinen osa on pohjois-eteläsuunnassa 6 m leveä ja itä-länsisuunnassa 4 m pit-
kä. Oviaukko on läntisen osan eteläseinällä ja itäisessä osassa ilmeisesti lounaiskulmassa. Ikkuna-aukkoja 
on itäisen osan itä- ja eteläseinällä, ja itäseinän ikkunan eteläpuolella on seinässä 2. - 3. hirren välissä auk-
ko. Pyöröhirsirakennuksesta on ka akkoisnurkassa säilynyt 6 koi rankaulasalvoksista hirsikertaa. Raken-
nuksen itäpuolella on kivikossa kuoppa, jossa on lasi- ja säilykepurkkijätettä. Rakennus 5 sijaitsee tästä 10 
m länteen. 
 
7 Tulipesäke 1 
Järven rannassa on noin 2,5 m x 1,5 m kokoinen, kaivettu tulipesäke. Sen syvyys on 0,5 m. 
 
8 a-d Piikkilanka-aitaus 
Piikkilanka-aitausta on kiinni puissa noin 2,5 m korkeudelle saakka. Sillä on rajattu noin 650 m² kokoinen 
alue. Piikkilankaa on maassa monin paikoin niin paljon, että paikalla on ihmisten ja eläinten vaarallista 
kulkea. 
 
9 Rakennuksen jäännös 7 
Rakennuksen jäännös on koillis-luoteissuunnassa 8 m leveä ja kaakko-luodesuunnassa 6 m pitkä. Oviauk-
ko on s ijainnut luoteisseinällä. Pyöröhirsirakennuksesta on ka akkoisseinällä säilynyt muutamia koiran-
kaulasalvoksisia hirsikertoja.  
 
10 Pengerretty suosaareke ja kaivanto 
Suon keskellä sijaitsevan saarekkeen reunat on kauttaaltaan pengerretty noin 6-7 m leveydeltä. Maan ta-
soitukseen on käytetty pölkkyjä, hirsiä, kiviä ja maa-ainesta. Saarekkeen eteläosassa on suon reunalle teh-
ty maavalli. Pohjoisosan rinne on tuettu kivillä ja puun rungoilla. Rakennustyöt ovat jääneet kesken, sillä 
saarekkeen länsi- ja luoteispuolella suossa on runsaasti kasoihin laitettua puutavaraa. Ilmeisesti tarkoitus 
on ollut rakentaa lisää kämppiä saarekkeen ympäri. Saarekkeen länsipäässä, sen korkeimmalla kohdalla on 
soikea kaivanto. 
 
11 Tulipesäke 2 
Etelään pistävälle niemelle on ohuista puunrungoista, kepeistä ja rautalangasta rakennettu tulipesäke. Siitä 
on jäljellä kaksi seinämää: kolmen pystykepin ja elävän männyn väliin aseteltuja puunrunkoja sekä toinen, 
maahan kaatunut seinämä.  
 
12 Tulipesäke 3 
Pesäke sijaitsee keskellä suosaareketta, jonne korkean veden aikaan pääsi ainoastaan sen itäpuolelta, kape-
aa pengerrettyä polkua pitkin. Pesäke on kolmelta suunnalta suojattu, ja se on suunnattu kohti etelää. Sen 
seinämät on tehty pystykeppien ja elävien mäntyjen väliin asetelluista hirrenpätkistä. Hirrenpätkiä on sei-
nämissä ainakin kolme riviä hirsiä noin 50-60 cm:n paksuudelta. Rakennelman korkeus on noin 1,2 m.  
13 Tulipesäke 4 
Pesäke sijaitsee alueen etelälaidalla, koillis-luoteissuuntaisen harjun etelärinteessä, suon reunassa. Pesäke 
on kolmelta suunnalta suojattu, ja se on suunnattu kohti etelää. Sen seinämät on tehty pystykeppien ja elä-
vien mäntyjen väliin asetelluista hirrenpätkistä. Hirrenpätkiä on seinämissä ainakin kolme riviä hirsiä noin 
50-60 cm:n paksuudelta. Rakennelman korkeus on noin 1,2 m.  
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14 Tulipesäke 5 
Pesäke sijaitsee alueen etelälaidalla, koillis-luoteissuuntaisen harjun keskiosassa, suon reunassa. Pesäke on 
kolmelta suunnalta suojattu, ja se on suunnattu kohti etelää. Sen seinämät on tehty pystykeppien ja elävien 
mäntyjen väliin asetelluista hirrenpätkistä. Hirrenpätkiä on seinämissä ainakin kolme riviä hirsiä noin 50-
60 cm:n paksuudelta. Rakennelman korkeus on noin 1,2 m.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 4.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Yleiskuva alueesta luoteeseen kuvattuna. Etualalla rakennus 2, takana rakennus 3 ja 4.  
 

 
 
Piikkilangalla rajattua aluetta törmän päällä kuvattuna länteen. 
 

 
 
Tulipesäke 1 suon keskellä kuvattuna etelään.   
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7620909, Y 3544731, 
Z 166 

Mittakaava: 1:10000 
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Taimensakia saksalaisten tieura MH-tunnus: 132066 
 

Kohdetyyppi: 14 Liikennekohteet? Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7619031, Y 3543296, 
Z 190 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde inventoitiin Joutavanlahden asemapaikan yhteydessä vuonna 2010. 

Ympäristön kuvaus 
Saksalaisten tieura kulkee Nangujärven lounaisosasta aina Isolle Saarijärvelle saakka. Kohteen pohjois-
puolella on Joutavanlahdessa venäläisten sotilaiden hautapaikka ja saksalaisten asemapaikka. Alueen 
maaperä on soramoreenia ja tieuran ympäristö vaihtelee kuivasta kangasmetsästä suohon.  

Kohteen kuvaus 
Saksalaisten raivaama tieura näkyy selkeästi maastossa polkuna, ja se on selkeästi myös satunnaisten kul-
kijoiden käytössä. Saksalaiset ovat myös merkinneet puita pilkoilla, sillä kirveellä tehtyjä, osin jo umpeu-
tuneita pilkkoja löytyy molemmin puolin polku-uraa.  
 
Polulla on ka ksi siltarakennelmaa. Toinen sijaitsee merkityn polunpätkän keskivaiheilla pisteessä 
x=3543205, y=7618936. Kivikon yli kapeista pupunrungoista rakennettu silta on noin 20 m pitkä. Toinen 
siltarakenne on merkityn polunpätkän itäpäässä, lähellä tietä x=3543419, y=7618921. Suolampareen yli on 
rakennettu noin 50 m pitkä noin 2,5 m leveää siltarakennetta. Tieura jatkuu Taimensakian länsireunaa pit-
kin Nangujärven kaakkoiskulmaan, missä se jatkuu Nangujärventien pohjoispuolella (Reiska 118081). 
Koillisessa se jatkuu kohti Ison Saarijärven asemapaikkaa (118185). 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu siltä osin, kuin sitä inventoinnin aikana kuljettiin. 

Tulkinta 
Saksalaisten tieura ja kahden pienen sillan jäännös 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 
 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 20.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 1 Käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Polku haarautuu Joutavanlahden eteläpuolisella törmällä. Oikea haara laskeutuu alas kuruun ja vasen jatkaa 
kohti Nangujärven etelärantaa. Kuva otettu länteen.  
 

 
 
Polku-uraa Joutavanlahden eteläpuolisella kankaalla. Kuva otettu etelään.   
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Kohdetyyppi: 14 Liikennekohteet? Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7619031, Y 3543296, 
Z 190 

Mittakaava: 1:10000 
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Valkiajärvi 1 saksalaisten korsu jäännös MH-tunnus: 117422 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7615087, Y 3537828, 
Z 172 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohteesta saatiin useita vihjeitä haastattelujen aikana. 

Ympäristön kuvaus 
Koillis-lounaissuuntainen Valkiajärvi sijaitsee Ivalon kirkosta noin 16,8 km itäkaakkoon ja noin 2 km Ra-
jajoosepintien ja Nangujärventien risteyksestä koilliseen. Kohde sijaitsee Valkiajärven kaakkoisrannalla, 
aivan Nangujärventien itälaidalla, 60 m Naapäältä Valkiajärven eteläosaan laskevasta purouomasta koilli-
seen. Noin 20 m kohteesta etelään kääntyy Nangujärven tien länsipuolelle pohjois-eteläsuuntainen, saksa-
laisten tekemä tieura. Paikalla kasvaa kuivaa, varttunutta ja tiheää mäntymetsää. Aluskasvillisuutena on 
sammalta, jäkälää ja puolukkaa. Maaperä on kivistä moreenia. 
 

Kohteen kuvaus 
Pyöreähkön korsun valli on a ivan kiinni Nangujärventien itäreunassa. Sen halkaisija on 11 m  ja vallin 
korkeus noin 1,7 m. Mäntyä kasvaa tiheästi korsun päällä. Vallin etelä- ja lounaisosassa on vallin sisällä 
näkyvissä vaakatasossa olevaa hirsirakennetta. Vallin lounaisosassa on 1,5 m leveä sisäänkäyntiaukko.  
 
Paikallisten mukaan rakennelma on tervahauta, ja kokonsa ja muotonsa puolesta se hyvin sellaiseksi so-
pisikin. Kuitenkin maakairauksessa rakennelman sisältä ja vallista tuli hiiltä vain muutaman sentin pak-
suudelta, minkä jälkeen kairaan tarttui vain muutama sentti soraa. Mikäli kyseessä olisi tervahauta, olisi 
hiiltä rakennelman sisällä huomattavasti enemmän. Lisäksi vallin sisältä pilkistävät vaakatasossa olevat 
hirret kertovat rakennelman olevan ennemmin asumus kuin tervahauta, sillä tervaspuut ladotaan tervahau-
taan yleensä säteittäisesti. Nangujärventie Ylimmäiselle Kettujärvelle saakka on saksalaisten tekemä, ja 
vanhasta tieurasta on säilynyt pätkä mm. korsun luoteispuolella. Korsun sijainti kapealla Valkiajärven ja 
Naapään välisellä kaistaleella sopii hyvin tien vartioimiseen. 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu pistemäisesti näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten korsu 

Lisätietoja 
 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 29.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 0 Ei määritelty 

  Olotila: 5 Purettu  / palanut 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Saksalaisten korsua on epäilty myös tervahaudaksi. Kuva otettu pohjoisluoteeseen.   
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7615087, Y 3537828, 
Z 172 

Mittakaava: 1:10000 
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Valkiajärvi 2 saksalaisten tieura MH-tunnus: 132088 
 

Kohdetyyppi: 13 Liikennekohteet Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 0 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7615269, Y 3537795, 
Z 175 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde inventoitiin autolla ohi ajettaessa vuonna 2010. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Valkiajärven eteläpään kaakkoisrannalla, järven ja Nanguniementien välissä. Tieuran ete-
läpäässä on Valkiajärvi 2 saksalaisten korsun jäännös 117422. Alueen maaperä on soramoreenia ja paikal-
la kasvaa kuivaa kangasta. 

Kohteen kuvaus 
Saksalaisten tekemä tienpätkä on yhä käytössä, ja sitä pitkin voi ajaa pienen lenkin Nangujärventien länsi-
puolella, lähelle Valkiajärven rantaa. Samaa tieuraa on säilynyt Nangujärven etelä- ja länsiosissa (Reiska-
numerot 118081 ja 132066), ja siitä on inventoitu pätkiä kesällä 2010, kun tieura on sattunut jonkin muun 
inventointikohteen lähelle.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvän tieuran perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten tekemä tieura. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 20.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 1 Käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 
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Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Saksalaisten tekemä tieura Nangujärven lounaisrannalla kuvattuna länteen.   
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Kohdetyyppi: 13 Liikennekohteet Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7615269, Y 3537795, 
Z 175 

Mittakaava: 1:10000 
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Vyeppáá 1 saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 132071 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7616636, Y 3538368, 
Z 164 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Nangujärven lounaispuolella sijaitsevan Valkiajärven ja Vyeppáá- eli Vuopaja-nimisen 
lammen välissä. Valkiajärvi laskee Vyeppáán kautta Nangujärveen, ja kohde sijaitseekin näitä yhdistävän 
ojan ja Nangujärventien välissä. Alueen maaperä on soramoreenia ja ojan rannassa kasvaa nuorta mänty-
metsää. 

Kohteen kuvaus 
Hirsikämpän jäännös 
Hirsikämpän jäännös sijaitsee puron varressa (x=3538321, y=7616692). Sen koko on 5 m x 6 m. Ämmän-
kaulasalvoksisessa pyöröhirsirakennuksessa on jäljellä 11 hirsikertaa. Hirsien välit on tilkitty turpeella ja 
sammalella. Oviaukko on s ijainnut lounaisseinällä ja yksi ikkuna kaakkoisseinällä. Romahtanut katto on 
tehty losoista ja laudoista. Kämpän länsinurkassa on m ahdollinen piisikiveys. Etelänurkasta noin 4 m  
kaakkoon on 2 mx 1,5 m kokoinen kaivanto. Kämpän ympärillä on runsaasti vanhoja, lovettuja mäntyjä. 
 
Sillan jäännös 
Ojan on ylittänyt silta, jonka jäännöksiä on nähtävillä ojauoman molemmin puolin (x=3538285, 
y=7616709). 
 
Tallin jäännös 
Talli on s ijainnut noin 75 m Nangujärventiestä luoteeseen (x=3538443, y=7616563). Se erottuu heinää 
kasvavana alueena ympäristöstään. Rakennuksen pohja erottuu heinikossa matalana vallina, jonka koko on 
20 m x 6 m. Oviaukko on sijainnut pohjoisseinällä. Lounaisnurkan eteläpuolella on noin 2 m x 2 m kokoi-
nen kaivanto.  
 
Ulkokäymälän jäännös(?)  
Kaivanto sijaitsee tallista noin 64 m koilliseen (x=3538285, y=7616709). Sen koko on 4 m x 2,5 m. Luo-
teisseinällä on jäljellä pystypaaluja ja laudoitusta. Rakennelma on romahtanut. 
 
Lisäksi ulkokäymälän jäännöksestä noin 15 m kaakkoon sijaitsee noin 2m x 3 m kokoinen rakennelman 
jäännös. Siitä on jäljellä enää hellan ja pöydän osia ja kamiinan putki. Tästä rakennelmasta ei otettu sijain-
tia GPS-laitteella. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvän rakenteen perusteella. 
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Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 20.9.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue 

Selitys:  
 

 
 
Siltarakennelman jäännös puron varressa. Taustalla näkyy kämpän jäännös. Kuva otettu itään.   
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7616636, Y 3538368, 
Z 164 

Mittakaava: 1:10000 
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Ylimmäinen Kettujärvi saksalaisten asemapaikka MH-tunnus: 131634 
 

Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7119 Toinen maailmansota Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7617712, Y 3545652, 
Z 185 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde inventoitiin vuonna 2010. Siitä saatiin informanteilta useita ilmoituksia. 

Ympäristön kuvaus 
Ylimmäinen Kettujärvi eli Pajemuš Riämnjájáávráš sijaitsee noin 10 km Nangujärventien ja Rajajoosepin-
tien risteyksestä koilliseen, välittömästi Kippisjärvelle vievän Nangujärventien eteläpuolella. Saksalaisten 
asemapaikka sijaitsee järven luoteis- ja pohjoisrannalla, Keskimmäisen Kettujärven ja Ylimmäisen Kettu-
järven välissä. Laajalla alueella kasvaa pääasiassa eri-ikäistä mäntymetsää ja rannalla ja rehevimmissä 
paikoissa koivuakin. Aluskasvillisuutena on mm. heiniä, suopursua, puolukkaa, nokkosta, juolukkaa, mus-
tikkaa, sammalia ja jäkälää. 

Kohteen kuvaus 
Kohde sijaitsee Ylimmäisen Kettujärven luoteis- ja pohjoispäässä, Nangujärventien molemmin puolin.  
 
Nangujärventien pohjoispuoli: 
 
Muulitalli 
Aivan Nangujärventien pohjoislaidalla sijaitsee muulitallin jäännös, joka erottuu maastosta selkeästi rehe-
vänä, nokkosten ja heinien valtaamana alueena. Sen koko on noin 10 m x 70 m. Oviaukko on ollut ainakin 
pohjoisseinällä. Tallin eteläpuolella on sontakasa. Muulitallin pohjoispää: x=3545572, y=7617721, z=186, 
eteläpää: x=3545541, y=7617663, z=186 
 
Korsu 1 
Rinteeseen kaivetun korsun koko on pohjois-eteläsuunnassa 3 m ja itä-länsi-suunnassa 6,5 m. Se sijaitsee 
noin 18 m Nangujärventien pohjoispuolella. Korsun eteisen koko on 3 m  x 2 m, ja sen kattorakenne on 
romahtanut. Eteisen itäseinämä on tehty kivestä ja maasta. Korsussa on jäljellä kuusi hirsikertaa, ja katto-
rakenteesta ei ole jäljellä enää mitään. x=3545539, y=7617683, z=188 
 
Heinikkoalue 1 
Heinää kasvava aukea, jonka koko on noin 5 m x 5 m, sijaitsee noin 38 m korsusta länteen. Ilmeisesti sota-
romun keräilijät ovat käyneet paikalla miinaharavoineen, sillä heinikon keskelle oli kesällä 2010 kaivettu 
neljä syvää kuoppaa. x=3545502, y=7617688, z=191 
 
Poterot 1-4 
Pienen kivisen vaaran pohjoislaelle on kaivettu koillis-lounaissuuntaisesti neljä poteroa. Koillisin potero: 
x=3545480, y=7617664, z=192, lounaisin: x=3545472, y=7617665, z=192 
Tuliasema 1 
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Neljän poteron kaakkoispuolella on hirrenpätkistä suuren maakiven taakse tehty, luoteeseen suunnattu tu-
lipesäke. Pesäkkeen hirret on kiinnitetty toisiinsa rautalangalla.  x=3545482, y=7617655, z=194 
 
Poterot 5-11  
Seitsemän pientä poteroa on kaivettu asemapaikan länsilaidalle, noin 70-85 metrin etäisyydelle Nangujär-
ventiestä. Lounaisin: x=3545453, y=7617662, z=193, koillisin: x=3545468, y=7617699, z=193 
 
Ulkokäymälä 1 (?) 
Mahdollinen ulkokäymälän jäännös sijaitsee muulitallin luoteispuolella. Kaivannon päällä on s äilynyt 
myös puupaaluja, lautaa ha rautalankaa. Romahtaneen rakennelman koko on 4 m  x 1,5 m. x=3545528, 
y=7617714, z=188 
 
Kämppä 1 
Nangujärventien leikkauksessa on tuhoutuneen hirsikämpän jäännös. Hirsiä on pukattu sivuun tien poh-
joislaidalle. x=3545581, y=7617705, z=187 
 
Kämppä 2 
Hirsikämppä sijaitsee Nangujärventieltä luoteeseen kääntyvän pistotien länsipuolella, aivan tien varressa. 
Kämpästä on säilynyt kolme koirankaulasalvoksista hirsikertaa. Sen koko on pääilmansuunnissa 6,5 m x 
6,5 m. Oviaukko on sijainnut eteläseinällä, ja kamiinan seinäpellin palasten perusteella kamiina on sijain-
nut lounaisnurkassa.  x=3545585, y=7617740, z=187 
 
Korsu 2 
Korsu 2 sijaitsee Nangujärventieltä luoteeseen kääntyvän pistotien ja Nangujärventien risteyksestä noin 75 
m luoteeseen, noin 15 m pistotien länsipuolella. Maahan kaivetun rakennelman koko on  pohjois-
eteläsuunnassa 4 m ja itä-länsisuunnassa 6 m. Sen seinät on tuettu vaakahirsillä ja katto on romahtanut. 
Korsun 2 ja kämpän 2 puolessavälissä sijaitsee heinää kasvava alue, jossa mitä ilmeisimmin on ollut jokin 
rakennelma tai jotain toimintaa.  x=3545550, y=7617770, z=186 
 
Heinäsuova 1 
Suovan jäännös sijaitsee Nangujärventieltä luoteeseen kääntyvän pistotien ja Nangujärventien risteyksestä 
noin 115 m pohjoiseen, Ylimmäisestä Kettujärvestä laskevan ojan länsipuolisessa jänkässä. Sen pituus on 
noin 10 m, ja kahdeksan seivästä on vielä pystyssä jänkässä. Suovasta noin 10 m kaakkoon on rehevä, 
heiniä kasvava alue, joka saattaa olla lantakasa. x=3545591, y=7617831, z=183 
 
Lato 
Paikalleen romahtaneen ladon jäännös sijaitsee Nangujärventieltä luoteeseen kääntyvän pistotien ja Nan-
gujärventien risteyksestä noin 100 m pohjoiskoilliseen, Ylimmäisestä Kettujärvestä laskevasta ojasta noin 
25 m länteen, jänkän reunalla. Sen koko on 4,2 m x 4,2 m. Alimpien hirsien perusteella päädyissä on ollut 
koirankaulasalvokset. x=3545628, y=7617810, z=183 
 
Heinäsuova 2 
Suovan jäännös 2 s ijaitsee Nangujärventieltä luoteeseen kääntyvän pistotien ja Nangujärventien risteyk-
sestä noin 115 m koilliseen, aivan Ylimmäisestä Kettujärvestä laskevan ojan länsireunalla. Sen pituus on 
noin 10 m, ja yksi seiväs on vielä pystyssä jänkässä. x=3545655, y=7617820, z=183 
Ulkokäymälä 2 (?) 
Mahdollisen ulkokäymälän jäännös 2 sijaitsee Nangujärventieltä luoteeseen kääntyvän pistotien ja Nangu-
järventien risteyksestä noin 85 m koilliseen ja Ylimmäisestä Kettujärvestä laskevasta ojasta noin 35 m län-
teen. Pitkää heinää kasvavan kaivannon pituus on noin 3,5 m ja sen päälle puurakenteet ovat romahtaneet. 
x=3545646, y=7617786, z=183 
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Jätekuoppa 1 ja 2 
Kaksi jätekuoppaa sijaitsee kämpästä 3 noin 20 m koilliseen. x=3545641, y=7617770, z=183 
 
Kämppä 3 
Kämpän jäännös 3 sijaitsee Nangujärventieltä luoteeseen kääntyvän pistotien ja Nangujärventien risteyk-
sestä noin 50 m koilliseen ja Nangujärventiestä noin 15 m pohjoiseen. Siitä on jäljellä 3 hirsikertaa, ja sen 
keskellä kasvaa koivuja ja paju. Kämpän koko on noin 6,3 m x 6,7 m, ja sen nurkissa on koirankaulasal-
vos. x=3545633, y=7617573, z=184 
 
Kämppä 4 
Nangujärventien leikkauksessa on tuhoutuneen hirsikämpän jäännös 4. Hirsiä on pukattu sivuun tien poh-
joislaidalle. x=3545648, y=7617743, z=183 
 
Nangujärventien eteläpuoli: 
 
Kämppä 5 (?) 
Nangujärventien eteläpuolella, noin 100 m Ylimmäisestä Kettujärvestä laskevan ojan sillasta kaakkoon on 
tasainen alue, joka ilmeisesti on rakennuksen pohjan jäännös. Alueen koko on kaakko-luodesuunnassa 8 m 
ja koillis-lounaissuunnassa 5,5 m. Tasanteen koillisosassa on noin 50 cm korkea ja 8 m pitkä turvevalli, 
joka saattaa olla peräisin palaneesta seinärakenteesta. x=3545790, y=7617717, z=183" 
 
Kämppä 6 
Kämppä 6 sijaitsee mahdollisesta kämpästä 5 noin 23 m kaakkoon ja noin 30 m Ylimmäisen Kettujärven 
rannasta itään. Kämpän koko on noin 5,5, m x 4 m, ja siitä on säilynyt vain pari hirsikertaa. Lyhyemmällä 
länsisivulla on sijannut ovi ja lounais- ja luoteisnurkassa luonnonkivistä, tiilestä ja laastista muuratut uunit. 
x=3545810, y=7617706, z=183 
 
Tuliasema 2 
Alueen itälaidalla, noin 25 m Nangujärventien eteläpuolella sijaitsee kaareva, maahan kaivettu tuliasema, 
jonka pituus on 6 m. x=3545848, y=7617738, z=186 
 
Kämppä 7 
Kämppä 7 sijaitsee kämpästä 6 noin 30 m koilliseen. Se on tuhottu jossain vaiheessa polttamalla, sillä siitä 
on enää jäljellä palaneita hirsiä ja turpeen peittämät vallit. Sen koko on lähes väli-ilmansuunnissa 6 m x 6 
m. Oviaukko on sijainnut lounaisseinällä ja piisi länsinurkassa. x=3545830, y=7617733, z=186 
 
Kämppä 8 
Kämppä 8 s ijaitsee kämpästä 6 vajaat 20 m kaakkoon. Se on i lmeisesti tuhottu jossain vaiheessa poltta-
malla, ja siitä on jäljellä enää heinää ja katajaa kasvava aukea sekä vähäisesti puujätettä. Kämpän koko on 
ollut lähes väli-ilmansuunnissa 8 m x 6 m. Piisi on sijainnut etelänurkassa. x=3545825, y=7617696, z=183 
 
Kaivanto 
Kaivanto sijaitsee alueen kaakkoisosassa, noin 25 m kämpästä 8 kaakkoon. Kaivannon pituus on pohjois-
eteläsuunnassa 8 m ja leveys 1,5 m. Sen päälle on kaatunut ja sammaloitunut noin 2 m pitkiä hirrenpätkiä. 
x=3545842, y=7617684, z=183 
 
Kämppä 9 
Kämppä 9 sijaitsee kämpästä 6 vajaat 25 m länsilounaaseen ja järven rannasta noin 5 m itään tiheässä 
männikössä. Kämpän koko on ol lut noin 5 m x 7 m. Sen lounais- ja luoteiskulmassa on sijannut noin 1,5 
m x 1,5 m kokoinen piisikiveys. x=3545786, y=7617699, z=183 
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Kämppä 10 
Kämpän jäännös 10 sijaitsee Ylimmäisen Kettujärven ja Nangujärventien välisellä kapealla kaistaleella, 
noin 15 m Nangujärventiestä etelään. Kämpästä on jäljellä väli-ilmansuuntaiset vallit, joiden koko on 7 m 
x 7 m-. Ilmeisesti kämppä on poltettu. x=3545633, y=7617709, z=184 
 
Kämppä 11 
Kämpän jäännös 11 sijaitsee Ylimmäisen Kettujärven ja Nangujärventien välisellä kapealla kaistaleella, 
noin 20 m Nangujärventiestä etelään. Kämpästä on jäljellä väli-ilmansuuntaiset vallit, joiden koko on 10 
m x 6 m-. Ilmeisesti kämppä on poltettu. x=3545625, y=7617700, z=184 
 
Kämppä 12 
Kämpän jäännös 12 sijaitsee Ylimmäisen Kettujärven ja Nangujärventien välisellä kapealla kaistaleella, 
noin 15 m Nangujärventiestä etelään. Kämpästä on jäljellä väli-ilmansuuntaiset vallit, joiden koko on 7 m 
x 5 m-. Vallin sisällä on näkyvissä hirsiä, ja niiden alla on ainakin kaakkoisseinällä kylmämuurattua kivi-
jalkaa. Ilmeisesti kämppä on poltettu. x=3545611, y=7617695, z=185 
 
Kämppä 13 
Kämpän jäännös 13 sijaitsee Ylimmäisen Kettujärven ja Nangujärventien välisellä kapealla kaistaleella, 
noin 10 m Nangujärventiestä etelään. Kämpästä on jäljellä vain kaksi maavallia, muilta osin se on jäänyt 
tien alle. x=354586, y=7617682, z=184 
 
Kämppä 14 
Kämpän jäännös 14 sijaitsee Ylimmäisen Kettujärven ja Nangujärventien välisellä kapealla kaistaleella, 
noin 15 m Nangujärventiestä etelään. Kämpän koko on väli-ilmansuunnissa ollut noin 7 m x 7 m, ja sen 
hirsikehikkoa on jäljellä vielä kaksi hirsikertaa. x=354583, y=7617668, z=183 
 
Kämppä 15 
Kämpän jäännös 15 sijaitsee Ylimmäisen Kettujärven ja Nangujärventien välisellä kapealla kaistaleella, 
noin 5 m Nangujärventiestä etelään. Kämppä on siirretty pois tielinjalta, alkuperäiseltä paikaltaan. Käm-
pän ympäristössä on r autatomua ja muulinkenkiä, joita on nos tettu myös mäntyjen oksille. x=354562, 
y=7617660, z=183 
 
Heinikkoalue 2 
Alueen eteläkärjessä, Ylimmäisen Kettujärven ja Nangujärventien välissä, noin 10 m Nangujärventiestä 
etelään sijaitsee heinää kasvava alue. x=354530, y=7617610, z=186 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Saksalaisten asemapaikka. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 19.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
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Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Korsun jäännös 1, jossa on eteinen kuvattuna länteen. 
 

 
 
Rakennuksessa on ollut kaksi piisiä länsipäässä. Kuva otettu länteen. 
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Kohdetyyppi: 5 Puolustusvarustukset Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7617712, Y 3545652, 
Z 185 

Mittakaava: 1:10000 
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Aitavaara poroaita jäännös MH-tunnus: 113322 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7616396, Y 3527550, 
Z 220 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Nanguvuonon ja Sotajoen välissä kulkeva paliskuntien välinen poroaita näkyy vielä vuoden 1990 perus-
kartassa. Kohteeseen liittyy myös Latovaaran erotuspaikka ja siulat (Reiska 112358). 

Ympäristön kuvaus 
Aita kulkee Aitavaaran kaakkoispuolelta kohti Kaijanpaljakan luoteisrinnettä. Alue on hyvin kivistä mo-
reenia, Pitkäjärven kaakkoispuolisessa kurussa maaperä on jopa louhikkoista. Kasvillisuus vaihtelee haka-
tusta, kuivasta mäntymetsästä kurun tiheään ja kosteaan koivua ja pajua kasvavaan ojanuomaan.  

Kohteen kuvaus 
Vanha väliaita alkaa Nanguvuonon itäpuolelta, lakien Äägisvääri (Hangasvaara) ja Miellivááráš välistä, 
Haukkajärven koillispuolelta (x=3539 611, y=7632 359) ja jatkuu sieltä aina Ivalon lounaispuolelle saak-
ka, missä se ylittää Alalompolon eteläpuolella E4-tien ja jatkuu länteen Tolosjoen ja Ivalojoen yhtymä-
kohdan länsipuolelle (x=3509 791, y=7607 905). Tässä pisteessä se yhtyy nykyiseen Hammastunturin ja 
Ivalon palkisen väliseen esteaitaan, joka kulkee Ivalojokea pitkin ja kääntyy etelään, Sotajoelle ja yhtyy 
Ivalon ja Lapin väliseen esteaitaan. Vuoden 2010 inventoinnissa ei ollut aikaa kulkea koko pitkää aitalin-
jaa läpi, vaan sitä otettiin GPS:lle talteen aina, kun siihen alueella törmättiin. 
 
Aita on tehty mäntytolpista ja rimoista tai kelleksistä, kiinnitykseen on käytetty nauloja. Aitalinjaa on ku-
russa vielä pystyssä. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Paliskuntien välinen esteaita. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 14.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
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Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7616396, Y 3527550, 
Z 220 

Mittakaava: 1:10000 
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Čuovâluobâl 3 porokämppä MH-tunnus: 131565 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7614516, Y 3551464, 
Z 201 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Akujärveläinen Matti Huru kertoi haastattelussa, että kämppä on tehty vuonna 1957 toiseksi porokämpäksi 
Korppijärven (Káránâsjävri) porokämpän lisäksi. 

Ympäristön kuvaus 
Čuovâluobâlin eli Valolompolon porokämppä sijaitsee aivan Tsarmitunturin erämaa-alueen eteläkärjen ul-
kopuolella, noin 590 m  lompolon eteläkärjestä lounaaseen, Pesäjärven (Piervâljävri) ja Korppijärven 
(Káránâsjävri) välissä virtaavan Kolmosjoen länsirannalla. Alueen maaperä on hiekkamoreenia. Paikalla 
kasvaa kuivaa mäntykangasta, ja joen rannassa myös runsaasti koivuja. Aluskasvillisuutena on sammalia, 
mustikkaa, puolukkaa, jäkälää ja heiniä. 

Kohteen kuvaus 
Porokämppä sijaitsee noin 50 m Kolmosjoen uomasta länteen, kivikkojen välissä sijaitsevalla hiekkatasan-
teella. Sen koko on pohjois-eteläsuunnassa 4 m ja itä-länsisuunnassa noin 3 m. Hirsikehikossa on 9 hirsi-
kertaa, ja koirankaulasalvoksisten hirsien päät on jätetty pitkiksi. Seiniin on käytetty sekä pelkka- että pyö-
röhirttä. Eteläseinän laudasta tehty ovi on uusittu, ja sen sisäpuolelle on eristeeksi naulattu pahvia. Vanha 
ovi on siirretty nojaamaan kämpän pohjoisseinää vasten. Kämpässä on kaksi ikkunaa, toinen itä- ja toinen 
pohjoisseinällä, ja näiden pielilaudat on uusittu. Länsiseinälle on pinottu halkoja. Kämpän katto on uusittu 
ja pellitetty, sillä katto on aikoinaan selvästi vuotanut sisälle saakka. Välikatolla on eristeenä hiekkaa. 
Kämpän koillisnurkka on alempana kuin muut nurkat, sillä itäseinän hirret ovat painuneet sisäänpäin.  
 
Kämpän sisäpuolelta seinähirret on pelkattu, ja seinien eristeenä on ainakin sammalta ja säkin sekä kan-
kaan paloja. Ulkopuolelta kämpän seiniä on tiivistetty myös uretaanilla. Lattia ja välikatto on tehty laudas-
ta. Lounaisnurkassa on luonnonkivistä muurattu takka, jonka neliönmuotoiseen alaosaan on käytetty myös 
tiiltä. Takan ja seinän välissä on suojana metallilevyä. Pohjoisseinän ikkunan alla on pieni pöytä ja ikku-
nan yläpuolella seinässä räppänä. Itä- ja länsiseinustalla on laverit.  
 
Kämpästä noin 10 m kaakkoon, kohti Kolmosjoen rantaa, sijaitsee kolme roskamonttua. Lisäksi kämpästä 
noin 60 etelälounaaseen sijaitsee laudasta tehty ulkokäymälä.  

Kohteen rajaus 
Kohde rajattu pistemäisesti rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Porokämppä.  

Lisätietoja 
Matti Huru. 
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Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 11.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 1 Käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kämpän itäseinä kuvattuna länteen.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7614516, Y 3551464, 
Z 201 

Mittakaava: 1:10000 
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Čuovâluobâl 4 poroerotusaita jäännös MH-tunnus: 118381 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7614988, Y 3551235, 
Z 220 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde löytyi vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Čuovâluobâl eli Valolompola sijaitsee Stuorrá Árttáájävrin (Iso Arttajärvi) ja Piervâljävrin (Pesäjärvi) vä-
lissä, Nangujärventien eteläpuolella. Kohde sijaitsee lompolan eteläpäästä noin 590 m länteen, Nangujär-
ventien ja Laanajärven ja lompolan välistä kääntyvän metsäautotien risteyksestä noin 110 lounaaseen met-
säautotien molemmin puolin. Alue on hakattu, tien länsipuolella kasvaa taimikkoa ja itäpuolella taimikko 
vaihettuu varttuneeksi sekametsäksi. Alueen maaperä on soramoreenia.  

Kohteen kuvaus 
Poroerotuskaarre ja konttorit sijaitsevat molemmin puolin metsäautotietä, pienen sorakumpareen päällä. 
Tie halkaisee kaarteen koillis-lounaissuunnassa. Losoista ja tolpista tehty aita ja konttorit ovat monin pai-
koin kaatuneet jo maahan. Erotusaidalle on johtanut siulat lounaasta metsäautotien molemmin puolin. Tien 
länsipuolella johdinaita loppuu hakkuuaukealle, mutta siitä on jäljellä pätkiä vielä Korppijärven ympäris-
tössä.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Poroerotusaita ja johdinaitoja 
 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 
 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 5.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Erotusaita sijaitsee Korppijärvelle kulkevan tien eteläpuolella. Kuva otettu itäkaakkoon.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7614988, Y 3551235, 
Z 220 

Mittakaava: 1:10000 
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Hirvasvaara poroerotusaita jäännös MH-tunnus: 131642 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7606419, Y 3540272, 
Z 215 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohteesta kertoi Kattajärven kentässä asuva isäntä. 

Ympäristön kuvaus 
Hirvasvaara sijaitsee Rajajoosepintien länsipuolella ja Anninkadun itäpään eteläpuolella. Sen itäisempi, 
loivasti itään laskeva rinne sijaitsee välittömästi Kattajärven länsipuolella. Hirvasvaaran vanha erotusaita 
sijaitseekin itäisemmän laen luoteispuolella, noin 515 m läntisen ja itäisen laen välisessä kurussa kulke-
vasta, Hirvasjärven rantaan kulkevasta metsäautotieurasta itään. Kuivan kankaan puusto on h akattu, ja 
siellä kasvaa nuoria männyntaimia. Aluskasvillisuutena on jäkälää, puolukkaa, variksenmarjaa, kanervaa 
ja sammalia. 

Kohteen kuvaus 
Vanha erotusaita sijaitsee Hirvasvaaran itäisen laen luoteisosassa, Hirvasjärven ja Alimmaisen Ruohojär-
ven puolessavälissä. Suurin osa aidasta on kaatunut maahan, mutta osa pystytolpista on vielä pystyssä. Sen 
koko on koi llis-lounaissuunnassa noin 80 m ja kaakko-luodesuunnassa noin 35 m . Aidassa on säilynyt 
enimmillään kahdeksan vaakariukua. Aidan lounaisosassa on veräjä, josta toinen johdinaita jatkuu lounaa-
seen ja toinen länsilounaaseen noin 85 m matkalla. Johdinaidat katoavat hakkuuaukealle.  

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Poroerotusaita ja johdinaitojen pätkät. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 
 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 20.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus:  
KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 2 Keskinkertainen 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Hirvasvaaran aidan panoraamakuva lännestä etelään.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7606419, Y 3540272, 
Z 215 

Mittakaava: 1:10000 
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Káránâsjävri 1 porokämppä MH-tunnus: 118329 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7614824, Y 3550715, 
Z 214 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde sijaitsee peruskartalla. 

Ympäristön kuvaus 
Káránâsjävri sijaitsee Piervâljävrin (Pesäjärvi) ja Kerrišjävrin (Ahkiojärvi) välissä, Stuorrá Árttáájävrin 
(Iso Arttajärvi) lounaispuolella, noin 1,6 km Nangujärventien ja Káránâsjävrille kääntyvän metsäautotien 
risteyksestä lounaaseen. Kohde sijaitsee järven pohjoisrannalla. Alueen maaperä on soramoreenia ja pai-
kalla kasvaa varttunutta kasvatusmetsää ja nuorta koivikkoa. Aluskasvillisuutena on he inää, puolukkaa, 
sammalia ja jäkälää; mökin ympäristössä aluskasvillisuus on paikoin kulunutta. 

Kohteen kuvaus 
Kämpän koko on lähes pääilmansuunnissa 3,2 m x 3,1 m. Se on rakennettu 11 hirsikerrasta, ja sen pitkissä 
nurkissa on koirankaulasalvokset. Eteläseinällä on pelkkähirsiä ja muilla seinillä pyöröhirsiä. Eteläseinällä 
on uusi laudasta ja tuulensuojalevystä tehty ovi, jossa on oksat kahvoina. Oven yläpuolella on tuuletus-
luukku välikatolle ja laudasta tehdyt tikapuut. Itäseinällä on ikkuna, joka on karmeineen uusittu; vanhat 
karmit roikkuvat pohjoisseinällä. Kämpässä on uusi peltikatto ja välikatolla on eristeenä hiekkaa. Tilkkee-
nä on sammalta. 
 
Kämpän lounaisnurkassa on luonnonkivistä muurattu takka, jonka peltipiippu on korjattu. Pohjois- ja itä-
seinää kiertää laveri, ja länsiseinällä on kapea seinänvieruspenkki. Lattia on lankkua. Itä- ja länsiseinien 
katonrajassa kiertää laudasta tehdyt hyllyt. Seinille on kaiverrettu poromerkkejä, joista osa on jo käytöstä 
poistuneita. Vanhin seinän lyijykynäkirjoitus on ilmeisesti vuodelta 1935. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Porokämppä. 

Lisätietoja 
 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
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Tarkastuspvm: 5.8.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 1 Käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Kämpän etuovi kuvattuna pohjoiseen.  
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7614824, Y 3550715, 
Z 214 

Mittakaava: 1:10000 
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Könkäänsuvanto 3 poroaita jäännös MH-tunnus: 116694 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7625099, Y 3533902, 
Z 140 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde havaittiin vuoden 2010 inventoinnissa. 

Ympäristön kuvaus 
Könkäänsuvanto sijaitsee Ivalon kirkosta noin 13 km itäkoilliseen, Nellimintien eteläpuolella. Kohde si-
jaitsee Könkäänjärven ja Könkäänsuvannon välissä, Nellimintieltä etelään kääntyvän metsäautotien ja 
hiekkakuopan välissä. Maaperä on hienoa soraa ja hiekkaa. Paikalla kasvaa mänty- ja koivuvaltaista se-
kametsää; aluskasvillisuutena on mustikkaa, puolukkaa, jäkälää, mustikkaa, sammalta ja heiniä.  

Kohteen kuvaus 
Poroaita kulkee lähes koillis-lounaissuuntaisesti hiekkakuopan eteläosasta kohti Könkäänjärven ja Kön-
käänsuvannon yhdistävää ojaa. Ojan reunassa kulkee myös pätkä poroaitaa Könkäänjärven kievarin 
(116701) ja saksalaisten asemapaikan (115983) kohdalla. Männystä tehdyn aidan tolpat on tuettu sivuilta 
kahdella tolpalla ja riukuja tai ulkuja on tolppien välillä kuusi.  Poroaitaa ei tallennettu kuin pieni pätkä, 
koska inventointiaika keskitettiin saksalaisten asemapaikan ja kievarin rakenteiden tallentamiseen.   
 
Kyseessä voi olla sotien jälkeen rakennettu palkisten välinen esteaita, mutta 1990-luvun karttoihin poroai-
ta on merkitty kulkemaan aivan rannassa, pitkin Könkäänsuvannon pohjoisreunaa.  

Kohteen rajaus 
Kohde rajoittuu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Poroaita. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 16.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 0 Ei määritelty Kohteen 

suojelu: 
0 Ei määritelty 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Rakennuksen 1 läpi on rakennettu aikoinaan kulkemaan poroaita. Kuvaussuunta länteen.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7625099, Y 3533902, 
Z 140 

Mittakaava: 1:10000 
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Latovaara poroerotuspaikka ja poroaita jäännös MH-tunnus: 112358 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7614795, Y 3526170, 
Z 150 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Latovaaran poroerotuspaikka ja paliskuntien vanha väliaita on merkitty topografiseen karttaan: Ivalo 3832 
2, Helsinki 1990. Vanha väliaita alkaa Nanguvuonon itäpuolelta, lakien Äägisvääri (Hangasvaara) ja Miel-
livááráš välistä, Haukkajärven koillispuolelta (x=3539 611, y=7632 359) ja jatkuu sieltä aina Ivalon lou-
naispuolelle saakka, missä se ylittää Alalompolon eteläpuolella E4-tien ja jatkuu länteen Tolosjoen ja Iva-
lojoen yhtymäkohdan länsipuolelle (x=3509 791, y=7607 905). Tässä pisteessä se yhtyy nykyiseen Ham-
mastunturin ja Ivalon palkisen väliseen esteaitaan, joka kulkee Ivalojokea pitkin ja kääntyy etelään, Sota-
joelle ja yhtyy Ivalon ja Lapin väliseen esteaitaan. Vuoden 2010 inventoinnissa ei ollut aikaa kulkea koko 
pitkää aitalinjaa läpi, vaan sitä otettiin GPS:lle talteen aina, kun siihen alueella törmättiin. 

Ympäristön kuvaus 
Poroerotuspaikka sijaitsee Kerttuvaarojen lounaisosassa, Ylimmäisen Kerttujärven luoteispäässä, järven 
luoteisosasta Kerttuvaaroille kulkevan pistotien ja Kerttujärventien välissä. Paikalla kasvaa hakattua män-
ty- ja koivumetsää, aluskasvillisuutena on variksenmarjaa, puolukkaa, sammalia ja jäkälää. Maaperä on 
kivistä moreenia. 

Kohteen kuvaus 
Poroerotuspaikka 
Kirnun aidat ovat jo kaatuneet ja sammaloituneet, ja sen sisällä kasvaa jo 20 - 30-vuotiasta mäntymetsää. 
Konttoreista suurin osa on purettu, ja aitaa onkin kasattu pinoihin eri puolille aluetta. Kerttujärventien ja 
kirnun välissä on kaksi kivistä, kaivettua kuoppaa, joiden käyttötarkoitus on epäselvä.  
 
Siulat johtavat erotuspaikalle koillisesta ja etelästä, Ylimmäisen Kerttujärven länsipuolelta. Erotuspaikka 
liittyy paliskuntien vanhaan väliaitaan, joka kulkee koillis-lounaissuuntaisesti Nanguvuonolta Törmäsen 
eteläpuolelle. Aitaa on monin paikoin vielä pystyssä. Reiskan kohde Aitavaara 113322 on samaa väliaitaa. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Poroerotuspaikka ja väliaita. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 11.7.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 5 Purettu  / palanut 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Yksityiskohta poroerotuskaarteen portin jäännöksestä. 
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7614795, Y 3526170, 
Z 150 

Mittakaava: 1:15000 
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Moitakurunoja 1 porokämppä jäännös MH-tunnus: 106799 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7599753, Y 3524414, 
Z 254 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Metsuri Tapani Silventoinen opasti kohteelle. Kämppä näkyy myös nykyisessä peruskartassa. Rakennus 
on jäänyt käytöstä, kun uuden poroerotusaidan viereen on rakennettu uusi poromiesten kämppä. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Moitakurunojan pohjoispuolella, Moitakurunselän ja Kolmikantavaaran välissä. Ympäris-
tön kasvillisuus on rehevää, se kasvaa koivua, katajaa ja mäntyä. Aluskasvillisuus on pääasiassa sammalta, 
heinää ja puolukkaa. Kohteesta noin 30 m etelään sijaitsee Moitakurun porokämppä 2. 

Kohteen kuvaus 
Nurkkakivien päällä olevan kämpän koko on väli-ilmansuunnissa 4,5 m x 4,5 m, ja sen oviaukko sijaitsee 
lounaisseinällä. Laudasta tehty ovi on kaatunut kämpän sisään, ja oven karmit on tilkitty säkkikankaalla. 
Koirankaulasalvoksisessa, sammaleella tilkityssä pyöröhirsikehikossa on 9 hi rsikertaa. Hirsien päät on 
katkottu ilmeisesti moottorisahalla ja jätetty pitkiksi. Koillisseinällä on rakennuksen ainoa ikkuna, jonka 
neliruutuinen lasi on tehdaslasia. Lasin kiinnittämiseen on käytetty kittiä ja paikoitellen karmeja on tilkitty 
kankaanpaloillakin.  
 
Kämpän länsinurkassa on tiilitakka, jonka piippu on vielä pystyssä. Takan alaosaan on laitettu myös leka-
harkkoja. Oven molemmin puolin on ollut laverit ja niiden välissä on koillisseinän ikkunan alla ollut lau-
dasta tehdyn pöytä. Lattialankut on halkaistu kirveellä. 
 
Kelleksistä tehty katto on piipun ympäriltä hajonnut, ja kosteus onkin päässyt pahoin lahottamaan luoteis-
seinän ylimpiä hirsiä. Alin hirsikerta on myös lahonnut. Muutoin rakennuksen hirret ovat melko hyväkun-
toisia, vaikka katon limittäin ladotuista kelleksistä osa on tipahtanut rakennuksen sisään. Katon päällä kas-
vaa paikoitellen paksulti jäkälää. 
 
Välikatto on tuettu yhteensä neljällä hirrellä: oven yläpuolelta kahdella vierekkäisellä kurkihirrellä ja 
kaakko- ja luodeseinustoilla yhdellä hirrellä. Jälkimmäiset ovat molemmat menneet poikki. Välikattoa on 
myös joskus korjattu, sillä osa kelleksistä on s elkeästi uudempia, ne on ha lkaistu sirkkelillä ja yhdessä 
niistä lukee "Peruskorjaus". Tällöin välikatolle on laitettu kosteuseristeeksi mm. muovista pöytäliinaa sekä 
kirkasta muovia. Välikaton päällä on eristeenä paksu turvekerros. 
 
Kämpän itäiselle ulkoseinälle on kaiverrettu vuosiluku 1957 ja 1/1 K:110 00:81. Kämppä on ilmeisesti ra-
kennettu sotien jälkeen, ehkä 1950-luvulla. 
 
Kämpästä noin 18 m lounaaseen sijaitsee jätekuoppa, jonka koko on noin 1,5 m x 1,5 m. 
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Kohteen rajaus 
Kohde rajattu pistemäisesti näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Porokämppä. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 1.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Moitakurun kämpän luoteisseinä ja piipun vierestä romahtanut katto kuvattuna itään.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7599753, Y 3524414, 
Z 254 

Mittakaava: 1:10000 
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Moitakurunoja 2 porokämppä jäännös MH-tunnus: 106813 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7599726, Y 3524411, 
Z 252 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Metsuri Tapani Silventoinen opasti kohteelle. Moitakurun porokämppä 1 näkyy myös nykyisessä perus-
kartassa, mutta tämä ei. Rakennus on jäänyt käytöstä, kun uuden poroerotusaidan viereen on rakennettu 
uusi poromiesten kämppä. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Moitakurunojan pohjoispuolella, Moitakurunselän ja Kolmikantavaaran välissä. Ympäris-
tön kasvillisuus on rehevää, se kasvaa koivua, katajaa ja mäntyä. Aluskasvillisuus on pääasiassa sammalta, 
heinää ja puolukkaa. Kohteesta noin 30 m pohjoiseen sijaitsee Moitakurun porokämppä 1. 

Kohteen kuvaus 
Rakennuksen koko on pääilmansuunnissa 5,4 m x 5,4 m, ja sen oviaukko sijaitsee länsiseinällä. Laudasta 
tehdystä ovesta on jäljellä kaksi lautaa, jotka ovat vielä kiinni oven karmeissa lehtisaranoilla. Koiran-
kaulasalvoksisessa, sammaleella tilkityssä pyöröhirsikehikossa on itäseinällä jäljellä 9 hirsikertaa. Hirsien 
päät on katkottu ilmeisesti moottorisahalla ja jätetty pitkiksi. Itäseinällä on rakennuksen ainoa ikkuna, jos-
ta on jäljellä vain pokat. Ilmeisesti ikkuna on ollut neliruutuinen kuten Moitakurun porokämpässä 1. Sirpa-
leiden perusteella lasi on ollut tehdaslasia, ja sen kiinnittämiseen on käytetty keltaista kittiä. Ikkunan 
kaakkoispuolelle, sisäseinälle on kaiverrettu IP. 
 
Kämpän eteläseinällä on ollut kamiina tai hella, sillä siinä on kiviä ja metallipellin palasia. Pohjoisseinus-
talla on ollut leveä laveri, jonka pohja on ollut tuettu kahdella pitkällä hirrellä, joiden päät pistävät esiin 
itä- ja länsiseinän ulkopuolella. Kämpän sisäosa on sammaloitunut. 
 
Katto on romahtanut ja osa seinien ylimmistä hirsistä on tippunut maahan sen myötä. Päällimmäisten hir-
sien päällä kasvaa jäkälää. Välikaton rakenteesta tai katteesta on vaikea sanoa enää mitään. Kämppä on 
ilmeisesti rakennettu sotien jälkeen, ehkä 1950-luvulla. 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu pistemäisesti näkyvän rakenteen perusteella. 

Tulkinta 
Porokämppä. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
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Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 1.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Moitakurun porokämpän etelänurkka kuvattuna pohjoiseen.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7599726, Y 3524411, 
Z 252 

Mittakaava: 1:10000 
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Moitakurunvaara poroerotusaita jäännös MH-tunnus: 111043 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7599483, Y 3524410, 
Z 255 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde liittyy Moitakurun porokämppiin 1 ja 2.  

Ympäristön kuvaus 
Poroerotusaita sijaitsee Moitakurunvaaran luoteisrinteessä ja siihen johtavat siulat ovat tulleet siihen länsi-
luoteesta, Kolmikantavaaran eteläosasta käsin. Alueen pohjoispuolella on kaksi vanhaa porokämppää, 
Moitakurun porokämpät 1 ja 2, joissa poromiehet ovat asuneet erotusaikoina. 
 
Alue on laaja ja sen kasvillisuus vaihtelee. Alueen kaakkoisosan eli varsinaisen erotusaidan ympäristö on 
rehevää ja se kasvaa koivua, katajaa ja mäntyä. Keskiosassa Moitakurunojan varsi on kosteaa ja heinitty-
nyttä. Luoteisosassa Moitakurunojan länsipuolella kasvaa kuivaa mäntymetsää. 

Kohteen kuvaus 
Kaarre sijaitsee Moitakurunvaaran luoteisrinteessä ja siihen johtavat siulat tulevat siihen länsiluoteesta, 
Moitakurunojan yli Kolmikantavaaran eteläosasta käsin. Johdinaitojen jäänteitä on näkyvissä vielä Kuuk-
kelilammelle vievän tien eteläpuolella. Osa aidasta on aikoinaan sahattu ja pinottu kasoiksi.  
 
Kaarteen halkaisija on itä-länsisuunnassa noin 150 m, pohjois-eteläsuunnassa hieman yli 100 m. Konttori-
en jäännöksiä on varsinaisen kaarteen koillispuolella. Aita on tehty kelleksistä ja nauloista. 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Poroerotusaita ja johdinaitoja. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 1.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Johdinaita kulkee Moitakurunojan yli kohti erotuskaarretta. Kuva otettu kaakkoon.  
 

 
 
Erotuspaikan konttorien kohdalla kasvaa jo tiheää koivikkoa. Kuva otettu itään.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7599483, Y 3524410, 
Z 255 

Mittakaava: 1:10000 
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Peuravaara poroaita jäännös MH-tunnus: 109423 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7607788, Y 3533879, 
Z 183 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Pikkupeuravaaran itäpuolella, Vuolaojan pohjoispuolella on s ijannut Matti Hurun mukaan vanha erotus-
paikka. Erotusaitaa ei voitu enää havaita, mutta Vuolaojan rannasta löytyi Anninkadun molemmin puolin 
johdinaidan pätkiä. 
 

Ympäristön kuvaus 
Kohteen jäännöksiä on Anninkadun etelä- ja pohjoispuolella, Vuolaojan molemmin puolin. Ojan ympäris-
tö on kosteaa ja heinikkoista, ja siinä kasvaa koivua, mäntyä ja katajaa.   
 

Kohteen kuvaus 
Nauloista, losoista ja kuorituista männyistä tehdystä johdinaidasta on jälkiä ainakin kolmessa eri kohdassa. 
Anninkadun pohjoispuolella ja Vuolaojan länsipuolella aitaa on jäljellä vain pystytolppa. Anninkadun ete-
läpuolella aita on kulkenut Vuolaojan yli ja ojan itäpuolella aitaa on säilynytkin parinkymmenen metrin 
mitalta. Aita nousee Vuolaojan uoman kurusta kohti itää, mutta hakkuuaukealla siitä ei voitu havaita enää 
jälkeäkään. Ilmeisesti aita on tuhottu hakkuiden yhteydessä.  
 

Kohteen rajaus 
Kohde rajoittuu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Johdinaidan jäännös. 

Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 11.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Poroaitaa Anninkadun eteläpuolella, ojan itäpuolella. Kuva otettu itään.   
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Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008 
© Maanmittauslaitos 1/MML/08 

Koordinaatit: X 7607788, Y 3533879, 
Z 183 

Mittakaava: 1:10000 
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Ruohokangas 1 poroerotusaita jäännös MH-tunnus: 110940 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7609347, Y 3539228, 
Z 175 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Poroerotuspaikka on ollut käytössä ennen kuin erotukset ovat siirtyneet Rajajoosepin aidalle. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Rajajoosepintien ja Anninkadun risteyksen eteläpuolella. Alue on kuivaa, tasaista mänty-
kangasta, jossa kasvaa myös muutamia koivuja. Aluskasvillisuus on jäkälää ja puolukkaa. Maaperä on so-
raa. 

Kohteen kuvaus 
Aitaa on purettu ja laitettu kasoihin. Itäosa kirnua on vielä pystyssä, ja aidassa näkyy vielä konttorien ve-
räjät. Konttorien väliaidat ovat kaatuneet maahan. Aita on tehty losoista, kuorituista, ohuista männynrun-
goista ja nauloista. Erotuspaikalle johtava johdinaita on merkitty vielä vuoden 2007 karttaan, kuten myös 
Reiskan 2010 käytössä olevaan karttapohjaan. 
 
Kirnusta noin 60 m  pohjoisluoteeseen on l avan päälle rakennettu, laudoista tehty koppi, joka on ollut 
myyntikonttori. Kopin lankkukehikon koko on no in 2,5 m x 1,5 m, ja seinissä on ollut pahvia eristeenä. 
Eteläseinällä on jäljellä vielä pieni lasi, itäseinällä pöytätaso ja pohjoisseinällä kaappi. Kamiina lienee ol-
lut luoteisnurkassa. (x=3539 257, y=7609 386, z=175) 

Kohteen rajaus 
Kohde on rajattu näkyvien rakenteiden perusteella. 

Tulkinta 
Poroerotusaita: kirnu ja konttorit sekä myyntikoppi. 

Lisätietoja 
Viljo Välitalo, Ivalon palkisen entinen poroisäntä. 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 11.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 
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Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 3 Huono 

  Olotila: 2 Ei käytössä 
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 

suojelu: 
9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Poroerotuspaikan myyntikoppi kuvattuna luoteeseen. 
 

 
 
Poroerotusaidasta osa on vielä pystyssä. Kirnun pyöreä muoto erottuu vielä selkeästi. Kuva otettu pohjoiseen.   
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Ruohokangas 9 porokämppä MH-tunnus: 110376 
 

Kohdetyyppi: 9 Valmistuspaikat/työpaikat Haltija: 993 Yhdistys 

Ajoitus:  7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 198 Metsätalous Ylä-Lappi 
Rakentamisvuosi:  Kunta: 148 Inari 

Lukumäärä: 1   
 

Koordinaatti-
selitys: 

 Geometria 
tuotettu: 

4 Gps-mittaus, korjaamaton 

Koordinaatit: X 7609844, Y 3539116, 
Z 172 

Löydöt:  

 

Taustatiedot 
Kohde inventoitiin vuonna 2010. 

Ympäristön kuvaus 
Kohde sijaitsee Ruohovaaran lounaispuolisen lammen soistuneella luoteisrannalla, ja sinne kääntyy metsä-
tie Rajajoosepintieltä koilliseen. Paikalla kasvaa pääasiassa mäntymetsää, ja aluskasvillisuus on sammalta 
ja puolukkaa. Maaperä on järven puolelta kulunut, ja se on hienoa moreenia. 
 

Kohteen kuvaus 
Porokämpän koko on kaakko-luodesuunnassa 4,9 m ja koillis-lounaissuunnassa 4,6 m. Siinä on yhdeksän 
pyöröhirsikertaa, ja hirsikehikon pitkät nurkat on tehty koirankaulasalvoksella. Laudasta tehty ovi aukeaa 
kaakkoon, ja sen oikealle puolelle on kämpän seinustalle rakennettu laudasta pieni varasto. Lounaisseinäl-
lä on ikkuna, johon on tehty laudasta kepillä ulkopuolelta suljettava luukku. Ikkuna on kaksiruutuinen ja 
se on uusittu. Luoteisseinällä on aukko, josta pääse tikapuita pitkin välikatolle. 
 
Kämpän katto on uusittu ja siinä on peltikate. Välikatossa on eristeenä hiekkaa/hienoa soraa, jota on valu-
nut kämpän sisälle koillisseinustalle. Soran alla on sammalta. Välikattoa kannattelee kaksi pitkittäishirttä, 
joiden päälle välikatto on rakennettu kirveellä halkaistuista kelleksistä. Sisätilan korkeus on noin 180 cm. 
Seinissä on tilkkeenä sammalta.  
 
Kämpän sisällä on i tänurkassa, oven oikealla puolen osin uusittu tulisija, joka on muurattu tiilestä. Sen 
alaosa on tuettu kolmella paksulla lankulla ja yläosan reikiä tilkitty vaatepaloilla. Takan suuaukon yläreu-
na on tuettu metallilevyn pätkällä ja takkaan on myöhemmin lisätty myös pysty rautatanko, jossa on kiinni 
kaksi vaakatankoa koukkuineen ja ketjuineen. Oven vasemmalla puolen on lyhyt laveri. Ikkunan alla on 
pöytä ja sen oikealla puolen seinäkaappi. Luoteisseinälle on ki innitetty koko seinän mitalta pitkä laveri. 
Lattia on lautaa.  
 
Porokämppä on rakennettu ilmeisesti 1950-luvulla, vanhin kaiverrus sisäseinällä on vuodelta 1959. Se on 
poromiesten ylläpitämä. Kämpän länsinurkasta noin 3 m länteen on keltaisesta vanerilevystä tehty ulko-
käymälä. 

Kohteen rajaus 
Kohde rajautuu pistemäisesti näkyvän rakennuksen perusteella. 

Tulkinta 
Porokämppä. 
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Lisätietoja 
 

 

Toimenpiteet 
 

 

Tarkastukset 
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2010 
Tarkastuspvm: 17.6.2010 Tarkastaja: E. Ojanlatva 
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi, Ivalon kaakkoispuolinen metsätalousalue 

 

Viranomais-
rekisterinro: 

 Kunto: 1 Hyvä 

  Olotila: 1 Käytössä 

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu: 

9 Muu suojeluarvo 

Selitys:  Selitys:  
 

Ympäristön suo-
jelu: 

0 Ei määritelty 

Selitys:  
 

 
 
Porokämpän etuovi ja ulkokäymälä kuvattuna pohjoisluoteeseen.   
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Koordinaatit: X 7609844, Y 3539116, 
Z 172 

Mittakaava: 1:10000 

 

 
 
  




