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26015
Inari /646/
Rahajärvi
Kuosnavuonon
perä SW 4

Piece ecaillee, kvartsia, 3 kpl, 23 g.
Kvartsi-iskoksia, 9 kpl, 68 g.
Palanutta luuta, 3 g.
Palanutta luuta, 3 g.
Löydöt on HuK Aki Arponen ottanut talteen 27.7
1990 Rahajärven inventoinnin yhteydessä Kuosnavuonon perukan keskellä olevasta niemestä,
1.-8. kohteesta "Ylä" ja 9. kohteesta "Ala".
Ks. inv.kert. top. arkistossa. Diar. 28.11.1990.
Peruskartta 3832 05 KENKIPÄÄ (1968), x 7625 04,
y 512 27, z 130,5-133.
26016

3
Kaavin, vihreää kvartsiittia, 36x32x12 mm ,

Inari /648/

18 g.

Rahajärvi
Kuosnavuonon

Pisaranmuotoinen, melko kookas, tasattulakinen
iskos, jonka reunat on lähes ympäriinsä retu-

perä SE 2

soitu.

Kvartsi-iskos, < 1 g.
Esineen (tuuran/taltan) teelmä, vaalean har3
maata sädekiviliusketta, 203x33x23 mm , 190 g.
Pitkän tankomainen, poikkileikkaukseltaan suorakulmion muotoinen kappale, joka hiukan ohenee ja kapenee kärkeään kohden. Oletettavan
terän lasku toispuoleinen. Vähäistä hiontaa
kannassa.
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Inari /648/
Rahajärvi
Kuosnavuonon
perä SE 2

Ydin, valkoista dolomiittia, 10 g.
Molemmat kahteen osaan.
Kappale, punaista liusketta, < 1 g.
Kaavin, valkoista kvartsiittia, 25x19x8 mm3 ,
5 g.
Puolisuunnikkaan muotoinen, tasalakinen iskos,
jonka toista pitkää, suoraa reunaa on retusoitu.
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Inari /648/
Rahajärvi
Kuosnavuonon
perä SE 2
3
Kvartsikaavin, 24x24x13 mm , 7 g.
Kolmion muotoinen, korkea, harjavalakinen kappale, jonka yksi suora reuna on retusoitu.

3
Kvartsikaavin, 40x25x14 mm , 15 g.
Soikea, tasattulakinen kappale, jonka reuna
on ympäriinsä retusoitu.

Kvartsikaavin, 36x20x10 mm3, 7 g.
Suiponsoikea, harjavalakinen kappale (piece
ecaillee), jonka pitkiä, kuperia reunoja on
heikosti retusoitu.

Kvartsikaavin, 25x17x12 mm3, 5 g.
Kolmion muotoinen, tasattulakinen, korkea kappale, jonka yksi hiukan kupera reuna on retusoitu.

Kvartsikaavin, 31x23x14 mm3 , 12 g.
Puolisuunnikkaan muotoinen, viistolakinen
kappale (piece ecaillee), jonka toista kuperaa, pitkää reunaa on retusoitu.
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Inari /648/
Rahajärvi
Kuosnavuonon
perä SE 2
12. Kvartsikaavin, 35x25x13 mm3 , 11 g.
Viisikulmion muotoinen, harjavalakinen kappale
(piece ecaillee), jonka yksi pitkä, kupera reuna on retusoitu.

Kvartsikaavin, 26x26x11 mm3 , 10 g.
Viisikulmion muotoinen, tasattulakinen kappale,
jonka reunoista 2/3 on retusoitu.

Piece ecaillee, kvartsia, 6 g.
Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 10 g.
Löydöt on HuK Aki Arponen ottanut talteen 26.7.
1990 Rahajärven inventoinnin yhteydessä Kuosnavuonon kaakkoisemmasta perukasta, 1.-2. kohteesta 1, 3.-5.- kohteesta 2ja 6,-15--:köhteesta.:3.
Ks. inv. kert. top. arkistossa. Diar. 28,11-.1990
Peruskartta 3832 05 KENKIPÄÄ (1968), x 7624 78
y 512 72, z 130,5-131,5.
Rautaesine, 50x7x4 mm3, 3 g.
Ohut, kärkeä kohden kapeneva ja käyristyvä
piikki, jonka tyven toisessa reunassa on 9 mm
pitkä kolmiomainen levennys. Röntgenkuvan perusteella myös tyven toisessa reunassa on ollut
lisäke.
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Inari /649/
Rahajärvi
Kenkisaari S

