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soitu. Toisen pään epim. muotoista reunaa on

Inari /764/

retusoitu.

Rahajärvi
Soidinvaara 2

Kvartsiydin, 38 g.
Piece ecaillee, kvartsia, 3 g.
Iskos, mustaa serttiä, < 1 g.
Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 4 g.
Palanutta luuta, 3 g.
Löydöt on HuK Aki Arponen ottanut talteen
15.7.1991 Rahajärven inventoinnin yhteydessä
Soidinvaaran etelärannalta, 1.-76. kohteesta
A (1.-6. taso 1, liesi 1, 7.-16. taso 1, liesi 2, 17.-18. taso 1, liesi 3, 19.-26. taso 1,
keskittymä 4, 27.-36. taso 2, 37.-42. taso 3,
keskittymä 1, 43.-45. taso 3, liesi 2, 46.-52.
taso 3, liesi 3, 53.-63. taso 3, liesi 4, 64.76. taso 3, liesi 5) ja 77.-84. kohteesta B.
Ks. inv.kert. top. arkistossa. Diar. 27.11.1991.
Pk 3832 02: x 7628 46, y 509 14, z 130,5-133.
26839

1.

Kvartsikaavin, 20x18x10 mm3, 5 g. Puolisuun-

Inari /765/

nikkaan muotoinen, kuperalakinen kappale, jon-

Rahajärvi

ka kolmea suoraa reunaa on retusoitu.

Soidinvaara 3

Kvartsikaavin, 2,3x20x9 mm3 , 5 g. Viisikulmion
muotoinen, tasalakinen.kappale, jonka_toinen
kupera reuna on retusoitu toiselta, toinen
kupera reuna toiselta puolelta.

Kvartsikaavin,..52x32x17 mm3, 33 g. Kookas,
puolisuunnikkaan muotoinen, melko tasalakinen
kappale, jonka pään kupera reuna on retusoitu.

1991
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Inari /765/
Rahajäi-vi
SoldinVäåra 3

Kvartsikaavin, 23x16x12 mm3, 7 g. Puolisuunnikkaan muotoinen, korkea, harjavalakinen kappale, jonka suora, pitkä reuna on retusoitu.

Kvartsikaavin, 33x30x9 mm3, 9 g. Pyöreähkö,
levymäinen kappale, jonka osin kuperia, osin
suoria reunoja on monin paikoin retusoitu.

Kvartsikaapimen katkelma, 15x13x7 mm3, 1 g.
Kolmion muotoinen, tasalakinen kappale, jonka
kupera reuna on retusoitu.

Kvartsikaavin, 17x15x8 mm3., 2 g. Kolmion muotoinen, viistolakinen kappale, jonka loivan
kupera reuna on retusoitu.

Kvartsiuurrin, 28x15x5 mm3 , 3 g. Ohut, pitkänomainen kappale, jonka pitkä, suora reuna on
tehty PitkittäisiskUlfa ja - tätä - våStäänv lähes
kohtisuorassa oleva lyhyt suora reunan osa on
retusoitu.
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Kvartsimikroliitti, 13x6x4 mm3 , < 1 g. Pieni,

Iåati /765/

pitkänomainen harjavalakinen kappale, jonka

Rahajärvi.

lyhyt, suora reuna on retusoitu.

Soidinvaara 3

Kvartsiesine, 19x12x4 mm3 , 1 g. Puolisuunnikkaan muotoinen, ohut kappale, jonka kahta
suoraa reunaa on retusoitu.

Kvartsiesine, 18x14x4 mm3 , 2 g. Kolmion muotoinen, ohut kappale, jonka yhtä suoraa reuna
on retusoitu.

Kvartsiydin, 12 g.
Piece ecaillee, kvartsia, 3 kpl, 26 g.
Kvartsi-iskoksia, 46 kpl, 52 g.
Palanutta luuta, < 1 g.
Esine, tumman sinistä, valkoraitaista serttiä
33x26x8 mm3 , 5 g. Epämääräinen, harjavalakinen kappale, jonka kovera reuna on retusoitu.

Kaavin, harmaan ja valkoisen kirjavaa serttiä
22x22x8 mm3 , 3 g. Neliön muotoinen, tasalakinen kappale, jonka yksi suora reuna on retusoitu toiselta, kupera reuna toiselta puolelta.

18

Kvartsikaavin, 33x20x15 mm3 , 13 g. Soikeahko,
korkea, tasa-viistolakinen kappale, jonka
pitkä, kupera reuna on'r'etu.soitu.

1991
Vuorikristalliesine, 30x18x6 mm3, 3 g. Nelikulmion muotoinen, ohuehko kappale, jonka
pitkän, suoran reunan jatkeena oleva kulma on
retusoitu.

26839
Inari /765/
Rahajärvi
Söidinvaara 3

Ydin, valkoista dolomiittia, 7 g.
Ydin, tumman sinistä serttiä, 10 g.
Iskos, valkoista dolomiittia, 8 g.
Iskoksia, harmahtavaa, sinertävää ja vihertävää serttiä, 5 kpl, 2 g.
Iskoksia, harmaata kvartsiittia, 6 kpl, 5 g.
Kvartsi-iskos, 2 g.
Palanutta luuta, 17 g.
Löydöt on HuK Aki Arponen ottanut talteen
15.7.1,991 Rahajärven inventoinnin yhteydessä
Soidinvaaran etelärannalta, 1.-15. kohteesta
A ja 16.-26. kohteesta B. Ks. inv.kert. top.
arkistossa. Diar. 27.11.1991.Peruskartta 3832 02
KIRAKKAJÄRVI (1968), x 7628 38, y 509 38, z 130,5.
Kuparikampa, 63x42x1 mm3, 9 g. Suorakulmion
muotoinen, ohut peltikappale, jonka molemmilla
pitkillä reunoilla on 11 mm pitkät_piikit_(toisella reunalla piikit ovat _tiheämm:O.asä1;_Kamman toisessa.. päässä_oneikä _(halk- 2_mm)-. Toi
sella lappeella oleva kirjoitus on pinnan hilseilyn takia muuttunut katkonaiseksi ja epäselväksi.

Luoti, kuparia ja lyijyä, 15x8 mm2, 6 g.
Päästään kupera, alaosastaan lieriömäinen
kappale, jonka keskikohdan ympäri kulkee
kapea ja matala ura. Luodin vaippa lienee kuparia ja sisus lyijyä (luodin pohja on auki).
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3. Tulusrauta, rautaa, 52x29x8 mm3, 35 g. Litte
ästä tangosta tehty soikeahko rengas (toisesta
päästä puuttuu pala).

26840
Inari /766/
Rahajärvi
Soidinvaara 4

