ARKEOLOGISEN KOHTEEN
TARKASTUS
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Tunnistetiedot
Kunta:
Alue :

Tuupovaara

lnventointinumero:

Ko vero

Luokka:

I

~~~~~~~~~~~~~

Nimi:

Kirkko pelto 2

10

~~~~~~~~~~-

ajoittamaton

Ajoitus :

~~~~~~~~~~~~~

Lukumäärä :

kuppikivi

Kohteen laji:

~~~~~~~~~~~

Kohteesta muita kortteja
Tarkastaja:

2

kpl (ks. täyttöohjeet)

H. Taskinenja T. Karjalainen

Tarkastusaika :

7.6.1997
~~~~~~~~-

Sijaintitiedot
Peruskartta
X =

Pinta-ala

4241 08 KOVERO

6938 25

y

=

z=

4527 64

n. 144

Suunta ja etäisyys kirkosta tms .

Tila ja omistaja (ks. täyttöohjeet)
Ko vero

Kylä/kaupunginosa:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tila/Rno/Nimi
tai Kortteli/tontti/palsta
Omistaja:

Puhelin:
~~~~~~~~~~~~-

0 soite:

Postitmp:
~~~~~~~~~~~~-

Kiinteistötunnus

D

vuokrattu, ks huomautukset

Lisää kiinteistöjä

Aiemmat tiedot:

Aiemmat löydöt:

1Tarkastuslöydöt:

kpl

TARKASTUSKERTOMUS
Liitteet:
kartat

peruskarttakopio

muut liitteet:
negatiivit:
diat:

42 528-42 530

Tarkastuksen aihe: Koveron kylän alueelle kaivetun vesi- ja viemärikaivannon
kaivuutöiden yhdeydessä vaurioituneen Kirkkopelto 1 - nimisen ortodoksikalmiston
tarkastus.

Kohteen kuvaus:
Kuppikivet sijaitsevat Koveron kylässä, Tuupovaaran johtavalta tieltä noin 220 m
koilliseen, Koveron kylälle 1996 tehdyn vesi- ja viemärikaivannon vieressä, sen
pohjoispuolella.
Kuppikivi 1 on matala maakivi viesi- ja viemärikaivannon tolpasta nro 110 noin 18
m pohjoiseen. Kivessä on yksi kuppi, jonka koko on noin 5 x 5 cm ja syvyys 1-1 ,5
cm.
Kuppikivi 2 on talon (koordinaatit: x= 6938 28, y= 4527 64) seinästä noin 10 m
etelään, suuren koivun alla sijaitseva iso maakivi, joka on vesi- ja viemärikaivannosta noin 12 m itään. Maakivessä on yksi kuppi, joka on halkaisijaltaan noin 5 cm
ja syvyydeltään noin 1 cm.

Ympäristö ja maasto: (vesistö, vesistökoodi, rakennukset, tiet, sorakuopat jne)

Laajuuden arviointiperuste:

Luokitusehdotus perusteluineen:

1Ehdotus suoja-alueeksi:
1 Havaintomahdollisuudet:

1 Opas:

Rauhoitustoimenpiteet maastossa:

Tiedossa olevat maankäyttösuunnitelmat, kiireellisyys:

Lähi löytöjä:

*************
Selostus jätetty

21 .12 .1999

Helsingissä

Aika

Paikka

Allekirjoitus

Kopio peruskartasta 4241 08 KOVERO (painettu 1994)
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Tuupovaara 10 Kirkkopelto 2

