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:35 palanutta luuta (hirvieläin?), huuht.,
paino 79 g.

Räisälä
Suomulahti

:36 hioinkivi, hiekkakiveä, punertava, 106 x 69
13 mm, hionta molemmin puolin, paino 88 g.

KM 26446

Mahdollisen kivikautisen asuinpaikan löytöjä,
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jotka Lapin maakuntamuseon arkeologi Hannu

Juujärvi

Kotivuori poimi pienen erämaajärven rannalta

Kalliojärvi 1

inventoinnissa 21.5.1990. Diar.

:1 kvartsi-iskos, paino 0,2 g.
:2 palanutta luuta, paino 66,2 g.

KM 26447

Mahdollisen kivikautisen asuinpaikan löytöjä,
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jotka Lapin maakuntamuseon arkeologi Hannu

Juujärvi

Kotivuori poimi pienen erämaajärven rannalta

Kalliojärvi 2

inventoinnissa 21.5.1990. Diar.

:1 kvartsikaavin19 x 19 x 5 mm, paino 2,1 g.

:2 kvartsiesine, 19 x 19 x 6 mm, paino 3,1 g.

:3 kvartsi-iskoksia, 7 kpl, paino 7,7 g.
:4 lasin paloja, 2 kpl, retusoituja?? tai hämäävästi muotoutuneita, paino 2,4 g.

KM 26448

Kivikauden ja historiallisen ajan asuinpaik-
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ka, jonka löytöjä Lapin maakuntamgeseon arkeo

Isokylä

logi Hannu Kotivuori poimi pellolta inventoi

Sipola

nissa kesällä 1990. Diar.

:1 kvartsiesineen katkelma, mahdollisesti nuolen
kärjen keskiosa, 23 x 13 x 3 mm, paino 1,6 g.

KM 26448
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Isokylä
Sipola
:2 kvartsiitti-iskos, retusointia, 29 x 16 x 6
mm, paino 3,8 g.

:3 kvartsiesine, 25 x 15 x 5 mm, paino 2,4 g.

:4 kvartsikaavin, 22 x 15 x 7 mm, paino 2,8 g.

:5 kvartsikaavin, 23 x 10 x 5 mm, paino 2,1 g.

:6 kvartsiydin, paino 10,9 g.
:7 kvartsiesine, 23 x 18 x 7 mm, paino 2,3 g.

:8 kvartsiydin, paino 2,8 g.
:9 kvartsiesine, 26 x 13 x 3 mm, paino 1,5 g.

:10 kvartsikaapimen katkelma, 12 x 11 x 7 mm,
paino 1,4 g.
:11 kvartsikaapimen katkelma, 17 x 13 x 4 mm,
paino 1,2 g.
:12 kvartsi-iskoksia, 38 kpl, paino 88 g.

- em. löydöt pellon pohjoisosasta
:13 tuluspiitä, harmaata, 3 kpl, osin palanutta,
paino 4,1 g.
:14 kvartsi-iskos, retusointia, paino 1,5 g.
:15 kvartsi-iskoksia 9 kpl, paino 7,5 g.
:16 savitiivistettä, jälkiä puunsyistä ja oksapainaumista, 2 kpl, paino 6,8 g.
:17 tiilenpala, em. paloista eroten hiekkasekote,
21/8246/Ptp
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paino 1,6 g.
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Isokylä

:18 palanutta luuta 1 kpl, paino 0,3 g.

Sipola
:19

erilaisia liuskepaloja, osa kenties sekundaari
sia, 4 kpl, paino 131 g.

KM 26449

Kivikautisia irtolöytöjä, jotka Lapin maakun
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museon arkeologi Hannu Kotivuori poimi inven

Ylikylä

toinnissa kesällä 1990. Diar.

Vuostimo

:1 kvartsi-iskos, retusointia, paino 2,2 g.
:2 kvartsiydin, paino 39,2 g.
:3 kvartsiydin, paino 3,4 g.
:4 kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 10 g.
- löydetty tarkemmin 23.5.1990 Vuostimosaaren
Pispalan rantavedestä.
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Kivikautisia irtolöytöjä, jotka Lapin maakun-
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tamuseon arkeologi Hannu Kotivuori poimi in-

Ylikylä

ventoinnissa 23.5.1990. DLar.

Lassila
:1 kvartsikaavin, 27 x 21 x 6 mm, paino 4,1 g.

KM 26451

Kivikautisia irtolöytöjä, jotka Lapin maakunt
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museon arkeologi Hannu Kotivuori poimi saaren

Ylikylä

pohjoispäästä inventoinnissa 23.5.1990. Diar.

Raudastensaaret
:1 kvartsiydin, 38 x 10 x 8 mm, paino 5,2 g.

