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Isokylä
Kotalahti
Hirsiniemi

Kivikautinen irtolöytö, jonka
Kauko Imponen (98400 Isokylä) oli
löytänyt ainakin 25 vuotta aikaisemmin Kotalahden Hirsiniemen rannasta (ks. inv.kert.). Diar. 2.5.
1990. Lahj.

:1 liuskekirves, mahdollisesti ns. pyörökirves,
kauttaaltaan varsin hyvin hiottu, ns. sädekiviliusketta, kanta ehkä murtunut, terä puolittain
rikki. 150 x 53 x 35 mm, paino 393,3 g.
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varhaismetallikautisia asuinpaik-

Isokylä

kalöytöjä, jotka Lapin maakuntamuseon

Revässaari

arkeologi Hannu Kotivuori poimi
inventoinnissa kesällä 1989. Diar.
2.5.1990.

:1 tasakantainen kvartsinuolenkärki, taidokas valmiste, 25 x 15 x 5 mm, paino 1,9 g.

:2 liuske-esineen katkelma, huolella hiottu, mustan
sinistä liusketta, 26 x 13 x 2 mm, paino 0,9 g.
Myöhempää retusointijälkeä.

:3 liuske-esineen katkelma, pieni hiomasärmä jäljellä, 18 x 16 x 3 mm, paino 1,1 g.
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:4 liuske-esineen katkelma?, ilmeistä hiontajälkeä, 21 x 16 x 2 mm, mustansinervää liusketta,
paino 0,8 g.

sekoitteista keramiikkaa, koristeeton kylkipala,
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:11

kvartsikaavin, 22 x 14 x 8 mm, paino 3,3

g.

:12

04.2,6
gO J‹ 3.Z )( 13
kvartsikaavin, -2-6- x 1-9- x ++ mm, paino -7---6. g.

:13

kvartsikaavin, 22 x 21 x 11 mm, paino 7,8 g.

Revässaari

:14 kvartsikaavin, 21 x 17 x 7 mm, paino 3 g.

:15

kvartsikaapimen katkelma, 20 x 13 x 10 mm,
paino 3,2 g.

:16

:17

kvartsiesine, 33 x 15 x 8 mm, paino 3,8 g.

kvartsikkavin (katk.), 20 x 13 x 10 mm,
paino 1,8 g.

:18

kvartsiesine, 22 x'10 x 11 mm, paino 1,2 g.

:19

kvartsikaavin, 26 x 19 x 11 mm, paino 7,6 g.

:20

kvartsikaavin, 20 x 17 x 5 mm, paino 2,7 g.
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:21

kvartsikaavin, 26 x 22 x 10 mm, paino 5,8 g.

:22

kvartsikaavin, 17 x 16 x 4 mm, paino 2,2 g.

:23

kvartsikaavin, 28 x 27 x 4 mm, paino 4,8 g.

:24

kvartsikaavin, 31 x 19 x 7 mm, paino 4,7 g.

:25

kvartsiesine, 32 x 18 x 9 mm, paino 4,4 g.

:26

kvartsiesineen katkelma, 20 x 13 x 6 mm,
paino 1,3 g.

:27

kvartsikaavin, 38 x 26 x 8 mm, paino 8,8 g.

:28

kvartsikaavin?, 23 x 21 x 5 mm, paino 2,9 g.

:29 kvartsikaavin, erittäin pieni, 11 x 9 x 5 mm,
paino 0,6 g.

:30 kvartsiesine, erittäin pieni, 11 x 10 x 2 mm,
paino 0,1 g.
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:31 kvartsiesine, 25 x 24 x 8 mm, paino 5 g.
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:32 retusoituja kvartseja 3 kpl, paino 4,3 g.

:33 liuskeiskoksia tai esineen katkelmia 2 kpl,
paino 7,1 g.

:34 kvartsiesine, 32 x 18 x 7 mm, paino 4 g.

:35 kvartsiesine, 27 x 26 x 8 mm, paino 6,9 g.

:36 kvartsi-iskoksia tai hiekan kuluttamia kvartsiesineitä 21 kpl, paino 60 g.

:37 palanutta luuta 12,3 g.
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Lapin maakuntamuseon arkeologi Hannu

Isokylä

Kotivuori poimi inventoinnissa kesällä

Kosteensaari

1989. Diar. 2.5.1990.

:1 kvartsikaavin, 17 x 15 x 6 mm, paino 2,2 g.
Saaren eteläpuolen ranta (kuten muutkin seuraavat).

