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Kivi- ja metallikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka Lapin
maakuntamuseon arkeologi Hannu Kotivuori poimi
vesijättömaalta keväällä 1993.
Diar. 2.9.1996.
:1

saviastian pala, Sär I tai Ka II keramiikkaa, reunassa kuopanpuolikas, toinen
pinta puuttuu, sekoite karkeaa hiekkaa, paino 2,6 g.

:2

saviastian paloja, 2 kpl, koristeettomia, molemmista puuttuu toinen pinta,
sekoitteena kiillettä, paino 1,7 g.

:3

saviastian pala, asbestikeramiikkaa, molemmat pinnat naarmutettu, Pasvikkeramiikkaa, 37x26x5 mm, paino 4,3 g.

:4

saviastian reunapala, koristeeton, sekoitteena karkeaa kvartsihiekkaa? ja
kiillettä?, 25x19x8 mm, paino 4,9 g.

:5

saviastian reunapala, koristeeton, sekoitteena karkeaa kvartsihiekkaa? ja
kiillettä?, 29x24x9 mm, paino 7,1 g.

:6

pii-iskoksia, 4 kpl, kaksi tummanpunaista, yksi vaaleanpunertava ja harmaa,
paino 1,7 g.

:7

piipala, vaaleahkon ruskea, 69x16x8 mm, paino 8,8 g.

:8

liuske-esineen katkelma, hiontaa, 59x33x20 mm, paino 6,6 g.

:9

liuske-esineen katkelma, hiontaa, 87x35x17 mm, paino 64,4 g.

:10

liuskeveitsi, puolisuunnikkaan muotoinen, terä hiottu, hiontaa myös molemmilla
lappeilla, 112x41x15 mm, paino 103,3 g.

:11

liuskeveitsi?, kolmion muotoinen, retusointia, 111x42x8 mm, paino 33,8 g.

:12

liuskeydin?, 47x22x16 mm, paino 35 g.

:13

liuske-esineen katkelma, hiontaa, 42x39x4 mm, paino 10,7 g.

.14

liuske.-esineen katkelma, hiontaa?, 60x2 1x4 mm, paino 9,7 g.

:15

liuskekaavin, retusointia, 30x18x9 mm, paino 5,5 g.

:16

liuske-esineen katkelma?, hiontaa, 35x10x3 mm, 5,7 g.
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:17

liuskenuolenkärki?, pitkulainen, tasainen kanta, rapautunut, 35x10x3 mm,
paino 2,1 g.

:18

liuskekaavin, retusointia, 38x29x8 mm, paino 12,9 g.

:19

liusketaltan teelmä, suorakaiteen muotoinen, retusointia, 117x47x8 mm,
paino 78,5 g.

:20

hioimen paloja, 2 kpl, liusketta, paino 8,1 g.

:21

liuskeiskoksia, 22 kpl, paino 85.4 g.

:22

liuskekappale, suorakaiteen muotoinen, retusointia, 228x50x20 mm,
paino 345,8 g.

:23

kvartsikaavin, 33x21x13 mm, paino 9,2 g.

:24

kvartsikaavin, 23x19x7 mm, paino 4,5 g.

:25

kvartsikaavin, 34x18x9 mm, paino 8,5 g.

:26

kvartsikaavin, 39x35x18 mm, paino 23,1 g.

:27

kvartsikaavin, 29x19x13 mm, paino 10,3 g.

:28

kvartsikaavin, 38x24x1 1 mm, paino 11,6 g.

:29

kvartsikaavin, 29x25x12 mm, paino 11,6 g.

:30

kvartsikaavin, 32x26x8 mm, paino 8,4 g.

:31

kvartsikaavin, 28x26x11 mm, paino 10,7 g.

:32

kvartsikaavin, 50x49x23 mm, paino 50,5 g.

:33

kvartsikaavin, 32x28x14 mm, paino 18,2 g.

:34

kvartsiesine, 23x15x10 mm, paino 5,3 g.

:35

kvartsiesine, 19x16x12 mm, paino 5,1 g.

:36

kvartsikaapimen katkelma, 21x12x7 mm, paino 2,9 g.

:37

kvartsikaavin, 18x15x4 mm, paino 1,8 g.

:38

kvartsikaavin, 18x12x5 mm, paino 1,2 g..
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:39

kvartsikaavin, 20x19x9 mm, paino 5 g.

:40

kvartsikaavin, 23x21x12 mm, paino 11,4 g.

:41

kvartsiesine, 21x20x7 mm, paino 4,1 g.

:42

kvartsiesine, 25x16x8 mm, paino 3 g.

:43

kvartsiytimiä, 6 kpl, paino 61,5 g.

:44

kvartsi-iskoksia, 74 kpl, paino 145,3 g.

:45

kvartsi-iskoksia, 34 kpl, paino 164,6 g.

:46

kvartsi-iskoksia, 19 kpl, 116,9 g.

:47

palanutta luuta, paino 10,4 g.

:48

punamultanokareita, 4 kpl, paino 1,3 g.
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