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Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FL Petro Pesonen toi Kansallismuseon kokoelmiin Lieksan Naarajärven itärannan asuinpaikalta syyskuussa 2005 Lieksan
inventoinnin yhteydessä. Asuinpaikan keskikoordinaatit: p= 7035472, i= 3667208, z= 122 - 123 m mpy (PK
433206 Körtelinvaara). Asuinpaikka on aiemmin tuntematon. Ks. P. Pesosen inventointikertomus Museoviraston arkeologian osaston arkistossa.
Diar. 2.11.2005.
Luett. P. Pesonen.
1

Taltan kantakatkelma, paino 56,6 g. Harmaata kivilaji, kantaa lukuunottamatta ollut hiottu esine. Mitat: 43 x 36 x 22 mm.

2

Kvartsi-iskoksia 10 kpl, paino 408,5 g.

3

Kvartsikimpale, paino 630,8 g.

4

Kvartsi-iskos, paino 6,1 g.

5

Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 19,5 g.

6

Palanutta luuta 1 kpl, paino 0,2 g.

7

Kvartsi-iskos, paino 8,9 g.

Asuinpaikka sijaitsee Naarajärven itärannalla, Munkinvaaraan johtavan tien länsipuolella, alkaen 230 m Ruunaantien eteläpuolelta ja jatkuen siitä 320 m vyöhykkeenä järven rannalla. Asuinpaikalla on useita löytöalueita, joista pohjoisimmalla on runsaiten löytöjä n. 40 x
20 m kokoisella alueella laajalla vesijätöllä keskittyen
vyöhykkeelle n. 5 m rantatörmästä ja saman verran vesirajasta (KM 35405: 1-2). Paikalla on myös runsaasti
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palaneita kiviä ja myös selviä liesikehiä. Löytöalueen
jälkeen etelän suunnassa on kivikkoa, mutta n. 25 m
jälkeen on löytynyt suuri kvartsiydin (KM 35405: 3) ja
tästä 10 m eteenpäin pari liesikehää. Liesikehistä 50 m
kaakkoon, vähän rannemmasta, heti törmän juurelta on
löytynyt kvartsi-iskos (KM 35405: 4) ja samassa paikassa on myös palaneita kiviä. Seuraava löytöalue on
vasta 120 m etelään, josta on löytynyt muutama kvartsi
ja pala luuta (KM 35405: 5-6) sekä runsaasti palaneita
kiviä pieneltä niemekkeeltä n. 25 x 15 m alueelta. Eteläisin löytö on yksittäinen kvartsi (KM 35405: 7) n. 50
m kaakkoon em. löytöalueesta. Kaikkiaan asuinpaikkavyöhyke on pituudeltaan n. 320 m ja ilmeisesti ainakin
osin tuhoutunut rantavoimien myllerryksessä. Joissakin
osissa on kuitenkin viitteitä siitä, että jotakin on saattanut rantatörmällä säilyäkin.

KM 35405

