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Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka
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Lapin maakuntamuseon arkeologi Hannu

Luusua

Kotivuori keräsi paikalta inventoinnin

Mäntykentännie

yhteydessä 2.-7.8.1989 (ks.inv.kert.).
Diar. 2.5.1990.

:1

liuske-esineen teelmä, 125 x 30 x 19 mm, tummanharmaata, osin vihreäksi hapettunutta liusketta, pitkänomainen, poikkileikkaus kolmisivuinen. Kahden sivun kulmassa hiontaa? Paino
113.8 g.

:2

liuske-esineen teelmä, 125 x 32 x 19 mm, vihertävää, mustapilkkuista liusketta. Pitkänomainen
poikkileikkaus segmentinmuotoinen. Yhdellä sivulla hiontaa. Paino 106.8 g.

:3

iskentäjälkinen jaspiskappale, 22 x 9 x 8 mm,
punaista jaspista, pitkänomainen, särmät osin
pyöreäksi kuluneet. Paino 1.9 g.

:4

kvartsikaavin, 27 x 18 x 11 mm, suorateräinen,
muoto suorakaiteinen. Punervankirjavaa kvartsia
paino 6.3 g.

:5

kvartsikaavin, 26 x 18 x 10 mm, kaarevateräinen, muoto puolipyöreä, lattea. Harmahtavaa
kvartsia, paino 4.5 g.

:6

kvartsiesine, 41 x 31 x 15 mm, soikeahko, toinen pää terävä, latteahko. Karkeaa kvartsia,
paino 17.2 g.
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:7

kvartsikaavin?, 18 x 12 x 9 mm, suorateräinen,
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muoto suorakaiteinen. Ruskeankirjavaa kvartsia,

Luusua

paino 1.8 g.

Mäntykentänniemi

:8

kvartsikaavin(katkelma), 19 x 7 x 6 mm, kaarevateräinen, muoto pitkänomaisen puolipyöreä,
poikkileikkaus sektorimainen. Paino 0.9 g.

:9

kvartsikaavin, 23 x 17 x 10 mm, kaarevateräinen sivukaavin. Muoto puolipyöreä, läpikuultavaa kvartsia, paino 3.7 g.

:10 kvartsikaavin, 25 x 20 x 11 mm, kaarevateräinen. Muoto kolmiomainen, toinen puoli tasainen,
toinen voimakkaan kaareva. Punakirjavaa kvartsia, paino 5.5 g.

:11 kvartsiesine, 52 x 31 x 10 mm, kolmiomainen,
lattea. Paino 12.0 g.

:12 kvartsikaavin, 33 x 20 x 9 mm, suorateräinen,
muoto pitkänomainen, sektorimainen. Ruskehtavaa kvartsia, paino 6.8 g.

:13 kvartsikaavin, 28 x 17 x 8 mm, kaarevateräinen,
muoto pitkänomainen, sektorimainen. Kellertävänkirjavaa kvartsia, paino 5.6 g.

:14 kvartsiesine, 24 x 12 x 4 mm, kärkimäinen,
lattea. Ruskeankirjavaa kvartsia, paino 1.6 g.

:15 kvartsikaavin?, 45 x 26 x 13 mm, kaarevateräinen, sektorimainen, lattea. Karkeaa kvartsia,
paino 14.2 g.
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:16 kvartsikaavin, 22 x 20 x 12 mm, kaarevateräi-
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nen. Muoto kolmiomainen, toinen puoli tasainen,

Luusua

toinen kaareva. Punertavankirjavaa kvartsia,

Mäntykentän-

paino 5.4 g.

niemi

:17 kvartsiesine, 27 x 20 x 11 mm, kärkimäinen,
ruskeankirjavaa kvartsia. Paino 5.0 g.

:18 kvartsikaavin, 33 x 25 x 8 mm, kaarevateräinen,
muoto puolipyöreä, lattea, lievästi kaareva.
Harmaata kvartsia, paino 7.7 g.

:19 kvartsikaavin, 21 x 19 x 10 mm, kaarevateräinen
muoto suorakaiteinen, toinen puoli tasainen,
toinen kaareva. Ruskeankirjavaa kvartsia, paino 4.6 g.

:20 kvartsikaavin, 32 x 17 x 16 mm, suorateräinen
päätekaavin. Muoto pitkän suorakaiteinen, toinen puoli tasainen, toinen korkean harjava.
Paino 9.4 g.

:21 kvartsikaavin?, 50 x 39 x 16 mm, loivasti kaarevateräinen, muoto suorakaiteinen, lattea.
Karkeaa, ruskeankirjavaa kvartsia, paino 32.2 g

:22 kvartsikaavin?, 29 x 26 x 11 mm, suorateräinen,
muoto trapetsoidinen. Toinen puoli tasainen,
toinen kaareva, veden(?)pyöristämä. Karkeaa,
ruskeankirjavaa kvartsia, paino 9.0 g.
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:23 kvartsiesine?, 47 x 30 x 9 mm, muoto kaarevan
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kolmiomainen, lattea. Punaisenkirjavaa, karkeaa

Luusua

kvartsia, paino 10.2 g.

Mäntykentänniemi

:24 kvartsiesine, 37 x 18 x 9 mm, kärkimäinen,
hivenen kaartuva. Läpikuultavaa kvartsia, paino 5.6 g.

:25 kvartsikaavin, 26 x 14 x 7 mm, suorateräinen
sivukaavin, muoto pyöristyneen suorakaiteinen.
Toinen puoli tasainen, toinen kaareva. Läpikuultavaa kvartsia, paino 2.8 g.

:26 kvartsi-iskoksia, 13 kpl, paino 27.8 g.
:27 kvartsi-iskoksia, 145 kpl, paino 510.3 g.
:28 käsihioimia, 2 kpl, 118 x 33 x 11 mm ja 79 x 49
x 8 mm, vihreää liusketta, painot 92.4 g ja
46.9 g.

:29 liuskeiskoksia, 5 kpl, ruskeaa, vihreää ja harmaata liusketta. Paino 71.7 g.
:30 kvartsi-iskoksia, 8 kpl,löytökohta 2, paino 41.
:31 palanutta luuta, 9 kpl, paino 1.9 g.

