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1 Johdanto
Metsähallituksen Lapin luontopalvelut teki kesällä 2010 kulttuuriperintökohteiden inventoinnin
Kilpisjärvellä ja sen lähialueilla. Inventointi oli osa Enontekiön kunnan ja Metsähallituksen
yhteistä, Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Kilpisjärvi 2020 -hanketta.
Kilpisjärven kylä sijaitsee Suomen käsivarressa, Enontekiön kuntakeskuksesta Hetasta noin 132
kilometriä luoteeseen lähellä Norjan ja Ruotsin rajoja. Jäämeri on lähellä, sillä Lyngenvuonoon on
vain vajaan 50 kilometrin matka.
Inventointialueena oli Suomen peukalo eli Kilpisjärven kylän ympäristö, raJOittuen Norjan ja
Ruotsin rajoihin, Kilpisjärven rantaan sekä etelässä Ailakkavaaralle. Jehkastuntureiden aluetta ei
kuitenkaan tarkastettu. Rantoja kartoitettiin Peerasta Kilpisjärven kylälle ja lisäksi tehtiin
retkeilyreittejä seuraillen tarkastuskäynnit Terbmisjärvelle ja Kuonjarvarrille. Inventointialue on
pinta-alaltaan noin 8000 hehtaaria, josta käytiin läpi kulttuuriperintökohteille otollisimpia alueita.
Inventoinnissa
keskityttiin
erityisesti Tunturi-Lapin
maakuntakaavan
mahdollistamille
rakentamisalueille.
Kulttuuriperintökohteiden inventoinnille oli suuri tarve, sillä alueella on aiemmin tehty vain kaksi
pienialaista kartoitusta Salmivaaralla sekä muutamia tarkastusmatkoja, joten tiedot Kilpisjärven
muinaisuudesta olivat hyvin puutteelliset. Kilpisjärvellä käy tuhansia matkailijoita vuosittain ja
alueelle suunnitellaan lisärakentamista. Inventoinnin tulokset palvelevat sekä maankäytön
suunnittelua että paikallisia matkailuyrityksiä. Tietoa Kilpisjärven menneisyydestä voidaan
hyödyntää alueen markkinoinnissa, Kilpisjärven matkailuyritysten toiminnassa ja mahdollisten
uusien retkeilyreittien suunnittelussa ja entisten opasteissa.

1.1 lnventointimenetelmät
Inventointi aloitettiin toukokuun lopussa 2010, ja maastotöitä tehtiin kaikkiaan 39 päivää touko-,
kesä- ja elokuussa. Inventointi suoritettiin käymällä kävellen läpi kulttuuriperintökohteiden
esiintymiselle otollisia maastonkohtia. Erityisen tarkasti kartoitettiin alueita, joihin Tunturi-Lapin
maakuntakaava mahdollistaa rakentamisen. Tällaisia ovat etenkin Kilpisjärven kylän ja
Tsahkaljärven välinen alue, Salmivaara sekä E8-tien varsi . Pääinventoija oli arkeologi Sarni
Viljanmaa ja arkeologi Pirjo Rautiainen avusti muutamana päivänä. Pirjo Rautiainen on inventoinut
Salmivaaralla myös kesällä 2008. Inventoinnin tulokset on liitetty tähän raporttiin.
Kohteiden laajuus määriteltiin pintalöytöjen, näkyvien rakenteiden, muinaisjäännökselle sopivan
alueen, topografian tai koekuopituksen perusteella. Toisen maailmansodan kohteille määritettiin
aluerajat ainoastaan poikkeustapauksissa, silloin kun niiden välittömässä läheisyydessä on
muinaisjäännöskohteita. Toisen maailmansodan aikaisia rakenteita ei ainakaan vielä toistaiseksi ole
määritelty muinaismuistolain suojaamiksi kiinteiksi muinaisjäännöksiksi.
Inventoinnin valmistelussa käytiin läpi aluetta koskevaa kirjallisuutta sekä kartta- ja ilmakuvaaineistoja. Museoviraston arkeologian ja rakennushistorian osastojen arkistot tarkastettiin
Kilpisjärven aineistojen osalta. Inventoinnin aloittamisesta kerrottiin paikallislehti Enontekiön
Sanomissa, maakuntalehti Lapin Kansassa sekä Yleisradion Lapin radiossa.
Kohteiden luokittelussa on käytetty Museoviraston muinaisjäännösrekisterin asiasanoitusta siltä
osin kuin se on ollut mahdollista. Kohteiden koordinaatit on mitattu Garmin GPSmap 60CSx - tai
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Garmin Colorado 300 -laitteella. Kuljetut matkat on tallennettu GPS-laitteen lokitiedostoksi ja
kuljetut matkat on esitelty karttaliitteissä raportin lopussa.
Inventointi ei voi koskaan olla täysin kattava. Arkeologin on mahdotonta nähdä kasvillisuuden läpi
maaperässä näkymättömissä olevia muinaisjäännöksiä tai esinelöytöjä. Inventointi perustuu
kulttuuriperintökohteille otollisten paikkojen tarkastamiseen. Osa muinaisjäännöksistä löytyy, koska
ne ovat paljastuneet maanpinnan kulumisen takia (Tsahkaljohka etelä 1:n kvartsiittipesäkkeet
löytyivät kaivinkoneuralta), osa erottuu muutenkin maan päälle (Kukkulajoen varren
liesilatomukset sekä Siilasvuomao alueen pyyntikuopat). Arkeologit myös tekevät koepistoja
maastonmuodoiltaan ja sijainniltaan otollisille alueille, joissa ei näy maan päälle rakenteita
(Juovvagielaksen, Golggotvuopmin sekä Ahkioniemen ja Saunaniemen esihistorialliset
asuinpaikat). Aina on kuitenkin mahdollista, että muinaisjäännöksiä jää huomaamatta, sillä laajojen
alueiden koekuopittaminen on ajallisesti mahdoton tehtävä.
Kilpisjärvellä on tarkastettu monia sellaisiakin alueita, joihin arkeologi ei ehkä tavallisesti menisi
etsimään muinaisjäännöksiä. Näin siksi, että haluttiin tarkastaa Tunturi-Lapin maakuntakaavan RMja mv-alueet, vaikkeivät ne olisikaan muinaisjäännösten löytymiselle todennäköisiä paikkoja.
Kun alueelle suunnitellaan lisärakentamista tai muita maaperää muokkaavia toimia, tulee ottaa
huomioon sekä nyt tiedossa olevat muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet että varautua
aiemmin tuntemattomien löytymiseen. Muinaismuistolain (1963/295) pykälässä 14 säädetään
seuraavaa:
"Jos maata kaivettaessa tai muuta työtä suoritettaessa tavataan kiinteä
muinaiSJaannös, jota aikaisemmin ei ole tunnettu, on työ
muinaisjäännöksen kohdalta heti keskeytettävä ja työn johdon
viipymättä saatettava asia muinaistieteellisen toimikunnan tietoon
tarpeellisia toimenpiteitä varten."
Kilpisjärvellä on erittäin paljon toisen maailmansodan aikaisia kohteita. Lapin sotahistoriallinen
seura on kartoittanut niitä Malialla ja hieman myös muualla Kilpisjärvellä. Metsähallitus on saanut
seuralta tiedot Mallan kohteista, joista tässä raportissa esitetään kartta. Tarkempia kohdetietoja ei
voida tekijänoikeussyistä tähän liittää.
Raportissa
esitetään
kuitenkin
tiedot
Metsähallituksen
inventoinnissa
kartoitetuista
sotahistoriallisista kohteista. Kaikkien sotakohteiden kartoittaminen olisi ollut käytettävissä olleen
ajan puitteissa mahdoton tehtävä ja vienyt liikaa aikaa esihistoriallisten muinaisjäännösten
inventoinnilta. Muutamia sotahistoriallisia kohteita kartoitettiin yksityiskohtaisesti, mutta muista
otettiin muistiin sijainti ja kuvailtiin pääpiirteet. Sotakohteiden kuvat käytiin läpi Lapin
sotahistoriallisen seuran puheenjohtaja Jari Leskisen kanssa, ja häneltä saatiin apua kuvissa
esiintyneiden sotakohteiden tulkintaan ja määrittelyyn.
Kohteet nimettiin pääosin saamenkielisillä paikannimillä, jos sellainen kartalle oli merkitty.
Poikkeuksia ovat muinaisjäännösrekisterissä jo olevat kohteet, kohteet joissa numerointi jatkuu
aiemmin löydetyistä (esimerkiksi Salmivaara 1-3) sekä Saana. Tekstissä maantieteellisistä kohteista
käytetään kuitenkin suomenkielisiä tai saamenkielestä mukailtuja nimiä (kohdenimessä voi olla
esimerkiksi Cahkaljavri, mutta tekstissä puhutaan Tsahkaljärvestä maantieteellisenä kohteena).
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Kartta 1. lnventointialueen sijainti. ©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU201 0.

2 Alueen maisema, luonto sekä kallio- ja
..
maapera
Inventointialue sijoittuu Peräpohjolan-Lapin maisemamaakuntaan ja siellä Käsivarren ylätunturien
seutuun (Ympäristöministeriö 1993a). Saana on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi. Alueella ei ole arvokkaiksi luokiteltuja perinnemaisemia tai -biotooppeja eikä
kansallismaisemia.
Kilpisjärvi kuuluu suurtuntureiden alueeseen, ja korkein huippu Saana kohoaa 1029 metrin
korkeuteen merenpinnasta ja 556 metriä Kilpisjärven pintaa ylemmäs. Alueen muita korkeita
tuntureita ovat muun muassa Iso-Malla, Jehkas ja Ailakkavaara. Alimmillaan alue on Kilpisjärven
rannassa 480 metriä meren pinnan yläpuolella.
Kilpisjärvi poikkeaa Suomen muista tunturialueista. Muualla kallioperä on pääosin vanhaa
peruskalliota, mutta Kilpisjärven alue on suhteellisen nuori geologiselta iältään (Lehtinen ym.
1998). Kilpisjärvi kuuluu Kölivuoriston ravinteisten kivilajien reuna-alueeseen, ja se mahdollistaa
useiden kalkkia vaativien lajien esiintymisen. Siellä onkin Suomen oloissa hyvin omaleimainen
kasvilajisto.
Maaperä on suurimmaksi osaksi moreenia ja erittäin kivistä. Tunturiselänteillä on avokallioita ja
9

rak.kakivikoita. Siilasjärven itäpuolelta kohti pohjoista kulkee pitkä lajittuneen maa-aineksen
harjujakso. Harjujakson lisäksi maaperäitään hiekkaisia tai hiekkamoreenisia alueita on siellä täällä
pienalaisesti. Tällaisia on esimerkiksi Tsahkaljärven ympäristössä ja paikoin Kilpisjärven
itärannalla.
Kilpisjärvellä eivät enää havupuut menesty ja tunturikoivutkin vain tuntureiden alarinteillä, joissa
koivikko on paikoin hyvin rehevää. Lehtoja ja lehtomaisia kankaita on etenkin Saanan ja Mallan
alarinteillä. Ylempänä vallitsevat puuttomat tunturikankaat, paljakat. Paikoin laajoilla,
vaikeakulkuisilla rakoilla viihtyvät ainoastaan jäkälät.
Lumi sulaa tunturikoivikoista yleensä vasta kesäkuun alkupuolella, ja jäät sulavat Kilpisjärvestä
juhannuksen tienoilla. Pysyvä lumipeite tulee keskimäärin syys-lokakuun vaihteessa ja järvi jäätyy
marraskuussa.
Kilpisjärvi on alueen suurin järvi. Pienemmistä järvistä kookkaimmat ovat Siilasjärvi, Tsahkaljärvi
ja Saanajärvi. Näiden lisäksi alueella on useita pienempiä kirkasvetisiä järviä ja lampia. Tuntureilta
ja niiden väleistä virtaa kohti Kilpisjärveä useita pieniä jokia, puroja ja noroja.
Alueelta on valmistunut Kilpisjärvi 2020 -hankkeen tilaamana konsulttiyhtiö Pöyryn tekemä
erillinen maisemaselvitys (Pöyry 201 0), joten tässä raportissa ei käsitellä maisema-asioita.

3 Alueen esihistoria ja historia sekä
aikaisemmat tutkimukset
3.1 Alueen esihistoria ja historia
Ensimmäiset asukkaat ovat todennäköisesti tulleet Kilpisjärvelle heti jääkauden jälkeen jäätikön
vetäydyttyä mesoliittisella kivikaudella. Löytyneet muinaisjäännöskohteet todistavat ihmisen
asumisesta alueella jo esihistoriallisella ajalla. Kohteita ei ole toistaiseksi ajoitettu C14-ajoituksella,
joten niiden tarkkaa ikää ei tiedetä. Löytynyt materiaali viittaa kuitenkin kivi- ja/tai
varhaismetallikautiseen asutukseen .
Kilpisjärvi on historiallisella ajalla ollut Juontaisen kulkureitin varrella Suomen Lapista Jäämeren
rannalle Jyykeänperän markkinapaikalle (www.kilpisjärvi.org/historiikki). Veroluetteloissa alue
mainitaan kuitenkin vasta 1628. Kilpisjärvi, kuten Lapin yliperä muutenkin, on vanhaa
porosaamelaisten asuinaluetta. Esimerkiksi 1800-luvun jälkipuoliskolla Kilpisjärven ympäristö on
ollut ilmeisesti Ruotsin alamaisina olleiden saamelaisten sukujen porojen laidunalueina (Enbuske
2008). Saamen kansalle Saana on aina ollut pyhä tunturi. Alue on vieläkin poronhoidolle tärkeää.
Kilpisjärven kylä on melko nuori. Ensimmäiset pysyvät asukkaat tulivat paikalle vuonna 1915, ja
ensimmäinen kiinteä rakennus, Viikin perheen Siilastupa, rakennettiin seuraavana vuonna. Vuonna
1926 Salmivaaran kaakkoisrannalle nousi myös pieni tila. 1930-luvulla retkeilyn yleistymisen
myötä alueelle rakennettiin ensimmäiset retkeilyyn liittyvät rakennukset. Varsinaisesti kylä syntyi
vasta toisen maailmansodan aikana, koska alueen läpi kulki tärkeä sotatarvikkeiden kuljetusreitti.
Lapin sodan aikana kylän vähäinen asutus kuitenkin tuhottiin.
Jo ensimmäisen maailmansodan aikana Käsivarren seudulla oli strategista merkitystä. Saanan
juurelle on pystytetty sodan tärkeästä tapahtumasta "Kilpisjärven pamauksesta" muistomerkki suomalaiset jääkärit tuhosivat tuolloin Siilastuvan lähellä venäläisten sotatarvikevaraston.
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Jatkosodan aikana saksalaisjoukoilla oli Kilpisjärven alueella laajat puolustusasemat, ja tämän ajan
rakenteita onkin seudulla erittäin runsaasti. Saksalaisten ja suomalaisten väliset viimeiset taistelut
käytiin juuri Kilpisjärvellä huhtikuussa 1945. Tapahtumasta on retkeilykeskuksen lähellä
muistomerkki.
Jo 1800-luvun loppupuolella Kilpisjärven alueilla kierteli useita suomalaisia luonnontutkijoita
(http://www.helsinki.fi/kilpis/asemalhistoria.htm). Sitä ennen sinne olivat ulottaneet tutkimusmatkansa jo Giuseppe Acerbi ja Edward Clarke. Luonnontieteellinen tutkimustoiminta sai kuitenkin
alkunsa varsinaisesti vasta kun eläintieteen dosentti Oiva Kalela aloitti myyrätutkimuksensa.
Myöhemmin Kalela ehdotti Helsingin yliopistolle biologisen aseman perustamista Kilpisjärven
rannalle. Aseman ensimmäinen virallinen toimintavuosi oli 1964.
Kilpisjärvelle alettiin tehdä tietä vuonna 1939. Sodan loppuvaiheessa saksalaiset kuitenkin
vetäytyessään hävittivät sen. Tie saatiin uudelleen kuntoon 1940-luvun lopulla. Lähellä Norjan rajaa
on saksalaisten rakentama Ahdaskurun silta, joka on nykyään valtakunnallinen tiemuseokohde.
Asutusta alueella on ollut aikaisemmin vain vähän. Vasta muutaman viime vuosikymmenen aikana
lisääntynyt matkailu on tuonut lisärakentamista erityisesti Kilpisjärven kylän ympäristöön ja
Salmivaaralle.

3.2 Aikaisemmat tutkimukset
Kilpisjärvellä on aikaisemmin tehty pienialainen inventointi Salmivaaran pohjoisosassa (Halinen
2001) sekä tarkastusmatka ja inventointi pienille alueille Salmivaaralla ja Kilpisjärven kylän
pinnassa (Rautiainen 2008). Ennen kesän 2010 inventointia alueelta tunnettiin vain kuusi
muinaisjäännösrekisterissä olevaa kohdetta (taulukko 1). Lisäksi Salmivaaran kaakkoiskärjestä
tunnettiin historiallisen ajan tilan paikka, jota ei ole määritetty muinaisjäännökseksi.
Taulukko 1. Aiemmin tunnetut muinaisjäännösrekisterin kohteet Kilpisjärvellä.

Kohde
Kuonjarvarri
Salmivaara 1
Tsahkaljoen luusua
Tsahkaljohka
Tsahkaljohka etelä 1
Tsahkaljärvi itä

Muinaisjäännöstyyppi
Raaka-aineen hankintapaikka
Esihistoriallinen asuinpaikka
Raaka-aineen hankintapaikka
Varhaismetallikautinen asuinpaikka
J(jvi-ja/tai pronssikautinen asuinpaikka
Ajoillamaton muinaisjäännösryhmä

X
7680251
7669005
7671937
7671725
7671300
7672057

y
3267598
3254330
3256680
3255915
3256275
3258250

4 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset
Kilpisjärven inventoinnissa löydettiin 70 aiemmin dokumentoimatoota kulttuuriperintökohdetta
sekä esirustorialliselta että historialliselta ajalta. Kohteet voidaan alueen kulttuuriperinnön
kokonaiskuvan hahmottamisen helpottamiseksi jakaa seuraaviin ryhmiin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ki vikautiset tai varhaismetallikautiset asuinpaikat
kohteet, joissa on suorakaiteen muotoisia liesilatomuksia
ajoitukseltaan epämääräiset kivetyt tulisijat
asuinkentät
kämppien ja kammien rauniot
pyyntikuoppakohteet
purnut
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8. liikennekohteet
9. sotahistorialliset kohteet
10. muistomerkit
Seuraavassa esitellään kukin ryhmä. Ryhmät 2-4 käsitellään yhdessä, koska niillä on yhteisiä
piirteitä ja rajanveto ryhmien välillä on haastavaa. Kohdetyyppikohtaisten esittelyjen perään on
koottu yhteenvetotaulukko.

4.1 Kivikautiset ja/tai varhaismetallikautiset asuinpaikat
Vanhimpia inventoinnissa löydettyjä kohteita ovat kivikautiset tai varhaismetallikautiset
asuinpaikat, joita Suomen puolelta paikallistettiin kymmenen. Yksi asuinpaikka löytyi Ruotsista,
Kilpisjärven luoteispäästä. Suomen asuinpaikoista kahdeksan sijaitsee tuulisilla harjanteilla tai
kapeilla niemillä Kilpisjärven itärannalla, yksi Tsahkaljärven lounaispuolella lähellä puurajaa ja
yksi Saarijärveltä Kuonjarjohkalle johtavalla retkeilyreitillä, puron varrella avotunturissa.
Jotkin kivikautisista tai varhaismetallikautista asuinpaikoista ovat lyhyen aikaa käytettyjä
leiriytymis- tai työskentelypaikkoja, mutta joissain asutus on voinut olla pysyväisluonteista ja
pitkäkestoistakin. Näiden kohteiden tutkimisella saataisiin merkittävää lisätietoa Luoteis-Lapin
suurtuntureiden katveessa ja Jäämeren rannikon vaikutuspiirissä mahdollisesti jo kivikaudella,
mutta viimeistään varhaismetallikaudella asuneiden yhteisöjen elämäntavasta ja asumuksista.
Aihepiiriä on toistaiseksi tutkittu vasta vähän. Juovvagielaksen asuinpaikka monipuolisine
löytöineen on erityisen kiinnostava. Merkittävimmät löydöistä ovat saviastian kappaleita
todennäköisesti varhaismetallikaudelta.

4.2 Liesilatomukset, muut kivetyt tulisijat sekä saamelaiset asuinkentät
Erilaisten tulisijojen iän määritteleminen karussa tunturimaastossa on haastavaa. Niukan
aluskasvillisuuden alueilla kivetty tulisija voi näkyä maan pinnalle satoja vuosia. Samoja
nuotiopaikkoja on voitu käyttää useita kertoja ja eri käyttökertojen välinen aika on voinut olla pitkä.
Erityyppisten Kilpisjärveltä löydettyjen kivettyjen tulisijojen ajallisia ääripäitä edustavat
myöhäiselle rautakaudelle/historiallisen ajan alkuun ajoittuvat, kauttaaltaan kivetyt suorakaiteen
muotoiset liesilatomukset ja toisaalta retkeilijöiden latomat vain muutaman vuoden ikäiset pyöreät,
kehämäiset nuotiopaikat jäkälättömine kivineen, folionkappaleineen ja säilyketölkkeineen. Väliin
mahtuu monenlaisia tulisijoja, joiden iän arviointi jää inventoijan tulkinnan varaan. Ääripäiden
lisäksi löydettiin suorakaiteen muotoisia vain reunoiltaan kivettyjä liesilatomuksia, kahdesta
rinnakkaisesta kivirivistä koostuvia päistään avoimia tulisijoja, toisesta päästään avoimia U:n
muotoisia tulisijoja, sekä kaikkein lukuisimpina eriasteisesti umpeenkasvaneita ja jäkälöityneitä
pyöreitä tai soikeita, vain reunaosiltaan kivettyjä nuotiopaikkoja.
Joskus tulisijojen ympärillä erottuu kotalouteita painaneiden kivien muodostama harva kehä, jonka
sisällä on vähäkivinen tasainen alue, kodan lattia. Tällainen katasija lienee useimmiten varsin
vanha. Käsivarren suurtuntureiden katveessa kotaa käytettiin kuitenkin ainakin väliaikaisena
asumuksena vähintään toiseen maailmansotaan saakka. Tulisijoihin tehdyistä lapionpistoistakaan ei
aina voi arvioida sen ikää tarkasti. Hyvinkin vanhan tulisijan voi paikalle sattuva retkeilijä toisinaan
"uudistaa" omalla nuotiollaan.
Tulisijoja kartoitettaessa muodostui muutamia kriteerejä, joiden perusteella niitä arv101tun ja
luokiteltiin. Muinaisjäännöksiksi tulkittiin kaikki umpeenkasvaneet, suorakaiteen muotoiset Ja
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pitkänomaiset liesilatomukset. Niistä vanhimpia ovat todennäköisesti kauttaaltaan kivetyt
latomukset, joita löydettiin useita moniperiodisen Tsahkaljärvi itä -kohteesta. Lisäksi neljä
latomusta löytyi kohteesta Kukkulajoki ja yksittäinen kohteesta Cahkaljavri lounas 2. Tulisijojen
arvioitiin todennäköisimmin ajoittuvan jo rautakaudelle.
Suorakaiteen muotoisia vain reunoiltaan kivettyjä tulisijoja löytyi kahdeltatoista kohteelta.
Useimmat olivat yksittäin, mutta toisinaan myös kehämäisten, soikeiden tai pyöreähköjen
tulisijojen läheisyydessä. Myös Tsahkaljärvi itä -kohteessa on kaksi lähes suorakaiteen muotoista
vain reunoiltaan kivettyä tulisijaa. Yksittäinen on myös kohteessa Kukkulajoki 1, lähes samassa
rivissä neljän kauttaaltaan kivetyn liesilatomuksen kanssa. Vain reunoiltaan kivetyt, suorakaiteen
muotoiset tulisijat eivät muodosta selviä säännöllisiä ryhmiä. Tulisijojen ympärillä on kuitenkin
tavallisesti kotalouteiden painokiviä, mikä paljastaa kyseessä olevan kotasijojen lämmönlähteet
Suorakaiteen muotoisten, vain reunoiltaan kivettyjen tulisijojen iän arvioiminen on vaikeaa.
Rautakautisia lienevät Kukkulajoen ja Cahkaljavri etelän latomukset, koska niiden koko,
yleisolemus ja sijoittuminen vastaavat lähiseudun kauttaaltaan kivettyjä liesilatomuksia. Muiden
vain reunoiltaan kivettyjen suorakaiteen muotoiset liesilatomusten ikää ei pystytty arvioimaan.
Cahkaljavri koillisen tulisijan arvioitiin kuitenkin olevan peräisin historialliselta ajalta.
Nuorinta vaihetta tulisijakiveyksistä edustavat pyöreät tai soikeat kehämäiset nuotiopaikat, joita
retkeilijät edelleen kasaavat kauniille leiriytymispaikoille, sekä kahdesta rinnakkaisesta kivirivistä
muodostuvat tai toisesta päästään avoimet U:n muotoiset tulisijat Näistä kulttuuriperintökohteina
kartoitettiin täysin umpeenkasvaneet ja kiviitään jäkälöityneet. Ne lienevät vähintään muutamien
kymmenien vuosien ikäisiä, todennäköisesti viimeistään toisen maailmansodan aikana kasattuja.
Kiinteiksi muinaisjäännöksiksi katsottiin vain sellaiset, jotka vaikuttivat hyvin todennäköisesti yli
sadan vuoden ikäisiltä. Ne ovat useimmiten erittäin vaikeasti havaittavia ja liki maanmyötäisiä, eikä
aluskasvillisuus niiden kohdalla poikennut lainkaan ympäristöstä.
Asuinkentiksi luokiteltiin kohteet, joilla oli kivettyjen tulisijojen jäännöksiä ja kasvillisuus poikkesi
niittymäisenä selvästi ympäristöstä. Asuinkentillä on todennäköisesti asuttu kausittain, ja usein ne
ovat selvästi olleet käytössä pitkiäkin ajanjaksoja. Asuinkentillä on myös suorakaiteen muotoisia
reunaosiltaan kivettyjä liesilatomuksia, ja ainakin käyttöjaksoosa varhaisimpien vaiheiden aikana
syntyneiden jäännösten osalta kentät ovat muinaisjäännöksiksi riittävän iäkkäitä. Niiden käyttö on
voinut jatkua vielä 1900-luvun alkupuolelle saakka. Asuinkentiksi luokiteltiin historiallisesti
tunnettu Nilpan kenttä Saanan pohjoispuolella sekä kohteet Åillahasspatnju ja Golggotjavri lounas.

4.3 Kämppien ja kammien rauniot
Inventoidulta alueelta löydettiin kaksi ilmeisesti lähinnä riekonpyytäjien ja kalastajien käyttämää
turvekammin tai pienen kämpän rauniota. Siilasvuomao alueella on turvekammin raunio
(Bossojohka), joka lienee ollut riekonpyytäjien käytössä 1900-luvun alkupuolella. Tsahkaljärven
pohjoisrannalla sijaitseva raunio, ehkä kalasaunan jäännös, on todennäköisesti jonkin verran
iäkkäämpi. Molempien raunioiden parhaimmin säilynyt osa on luonnonkivistä ladotun kookkaan
tulisijan jäännös. Seinä- ja kattorakenteet ovat pääosin tuhoutuneet. Tsahkaljärvellä sijaitseva raunio
on määriteltävissä kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Vuoden 2008 inventoinnissa dokumentoitiin
Salmivaaran kaakkoisrannalla sijaitsevan Harjun tilan paikka.

4.4 Pyyntikuoppakohteet
Pyyntikuoppia löydettiin ainoastaan Siilasvuomao alueelta. Alue on maastonpiirteiltään Ja
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maaperäitään sopinut kuoppapyyntiin erinomaisesti. Kuopat on kaivettu ketjuiksi Siilasjärven
itäpuolella kulkevalle ja pohjoista kohti jatkuvalle harjulle. Pyyntikuopat ovat varsin kookkaita,
suppilomaisia, halkaisijaltaan noin nelimetrisiä ja syvyydeltään usein yli metrisiä. Iältään useimmat
pyyntikuopat ovat ainakin muutamien satojen vuosien ikäisiä, jotkin mahdollisesti huomattavasti
vanhempiakin. Laajimmat alueelta tavatut pyyntikuoppajärjestelmät ovat noin kilometrin mittaisia
ja koostuvat yli kahdestakymmenestä kuopasta.

4.5 Purnut
Inventoidulta alueelta löydettiin kaksi mahdollista purnua läheltä Norjan rajaa Käsivarrentien
itäpuolelta. Kyseessä voi olla myös toisen maailmansodan aikainen rakkakivikkoon kaivettu pieni
potero, jonka vieressä jostakin syystä on pienempi kuoppa.

4.6 Li ikennekohteet
Liikennekohteiksi luokiteltiin kulkukeinon merkkiröykkiö Siilasvuoman alueella ja Käsivarrentiellä
yhä tieliikennekäytössä oleva Ahdaskumn museosilta. Molemmat vo1s1 katsoa myös
sotahistoriallisiksi kohteiksi, koska silta on rakennettu toisen maailmansodan aikana sotajoukkojen
tarpeisiin, ja myös röykkiö on ilmeisimmin saavuttanut nykyisen ulkoasunsa alueella vaikuttaneiden
saksalaisjoukkojen toimesta. Jäämeren rannalta Siilasjärvelle johtava kulkukeino, jonka varrella
röykkiö sijaitsee, on kuitenkin ollut käytössä jo satoja vuosia ennen toista maailmansotaa, minkä
vuoksi röykkiön voidaan katsoa liittyvän laajempaan kontekstiin kuin pelkkään sotahistoriaan.

4. 7 Sotahistorialliset kohteet
Kilpisjärven alueella on erittäin paljon sotahistoriallisia jäännöksiä, joista lähes kaikki aJOittuvat
toisen maailmansodan aikaan. Inventoinnin alussa jokainen yksittäinen rakenne dokumentoitiin
valokuvaamalla, sanallisesti kuvailemalla sekä tarkka sijaintitieto mittaamalla. Apuna kohteiden
paikallistamisessa oli 1. divisioonan esikunnassa Lapin sodan päätyttyä laadittu piirros sekä luettelo
saksalaisten perääntyessään osaksi hävittämistä talviasemista. Jotkin piirroksen kohteista pystyttiin
paikallistamaan, joitakin ei löydetty lainkaan ja erittäin paljon löydettiin kohteita, joita piirroksessa
ei ollut. Osa puolustusasemista on ilmeisesti sodan loppuvaiheissa kaivettu lumeen, jolloin paikoille
ei ole jäänyt säilyketölkkien ja pullojen lisäksi jäänyt muuta havaittavaa. Asemia on myös hylätty jo
ennen sodan loppua, jolloin niiden matalimmat rakenteet, kuten teltanpaikat, ovat piirrosta
laadittaessa vielä olleet ainakin osittain näkymättömissä hangen alla. Joitakin alueita lienee sodan
eri vaiheissa lisäksi käytetty eri tarkoituksiin, joista kyseinen piirros kuvaa vain viimeisintä.
Varsin pian todettiin sotahistoriallisten kohteiden määrän olevan niin suuri, että jokaisen jäännöksen
tarkka dokumentointi oli mahdotonta. Tämän jälkeen dokumentoinnin tasoa sotahistoriallisten
jäännösten osalta laskettiin - enimmäkseen pyrittiin hahmottamaan laajempia aluekokonaisuuksia.
Kaikkiaan sotahistoriallisia kohteita dokumentoitiin 24. Kohteista yhdessä (Saana 2) lähinnä
täydennettiin aiempia tietoja.
Yksi sotahistoriallisista kohteista ajoittuu jo ensimmäisen maailmansodan ajalle. Käsivarrentien ja
Kilpisjärven rannan välissä sijaitseva Kiekula 1 on suomalaisten jääkärien tuhoaman
sotatarvikevaraston paikka. Useat sotahistoriallisista kohteista ovat laajoja tukikohtien ja
majoitusalueiden jäännöksiä, joissa on jopa kymmeniä alakohteita ja rakenteita. Melko kattavasti
kartoitettiin tukikohdat Saana 2 ja 3, Saanajärvi 1 ja 2, Siilaskoski 3 sekä Käsivarrentien
länsipuolelle sijoittuvilta osiltaan tukikohdat Kiekula 2 ja Puoliväliniemi. Useimpien muiden
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kohteidenlähiympäristössä on varmasti lukuisia dokumentoimattomia rakenteita, jonka vuoksi
kohteiden luonne ja kokonaislaajuus on usein jäänyt epäselväksi. Kohteiden kuvauksessa on pyritty
kuitenkin tuomaan mahdollisimman selvästi julki, miten kohde on dokumentoitu ja onko sen lähellä
todennäköisesti lisää sotahistoriallisia jäännöksiä. Vajavaisestikin kartoitettujen kohteiden
kuvaukset toimivat siis hyvänä avustavana aineistona tarkempia kartoituksia suunniteltaessa.
Vaikuttavimpia sotahistoriallisista kohteista ovat Saanajärven luoteispuolen tukikohdat Saanajärvi 1
ja 2, jotka ovat säilyneet sodan jälkeen jokseenkin koskemattomassa tilassa, sekä Saanan päällä
komeilla näköalapaikoilla sijaitsevat tähystysasemat Saana 3 ja 4. Tutkimuksellisesti
mielenkiintoiselta vaikuttaa Muotkatakanlahden itäpuolen mahdollinen sotavankien joukkohauta.
Käsivarrentien itäpuolella, Ahdaskurun museosillan alitse kulkevan puron molemmin puolin, noin
kilometrin säteellä sillasta, sekä sillan eteläpuolelta noin kilometrin päästä kohti Skirhasjohkan
latvoja nousevan tieuran varsilla, on hyvin säilyneitä majoitusalueiden ja puolustusvarustusten
jäännöksiä. Skirhasjohkan laaksossa, osittain puurajan yläpuolella, on ollut suuri sotavankileiri,
jonka jäännökset ovat kokonaisuudessaan kartoittamatta.

4.8 Muistomerkit
Muistomerkkejä dokumentoitiin kuusi. Joukkoon sisällytettiin Kolmen valtakunnan rajapyykki.
Muistomerkeistä kaksi liittyy Lapin sodan loppuvaiheiden tapahtumiin ja yksi on pystytetty alueella
ensimmäisen maailmansodan aikana sijainneen sotatarvikevaraston tuhoamisen muistoksi.
Sotamuistomerkit ovat helposti saavutettavissa Käsivarrentien varressa. Loput kaksi dokumentoitua
muistomerkkiä ovat Kaiottireitin avauksen muistokivi Kolmen valtakunnan rajapyykin
läheisyydessä ja Kilpisjärven kylän pohjaveden käyttöön siirtymisen muistomerkki. Ehkä tunnetuin
Kilpisjärven muistomerkeistä, Saivaaran huipulla Urho Kekkosen 80-vuotispäivän kunniaksi
paljastettu muistolaatta, ei kuitenkaan sisältynyt inventoidulle alueelle ja jäi tarkastamatta.

= Muinaisjäännösluokka II, RKY201 0 =Valtakunnal=kohteen muinaisjäännösstatusta ei ole määritelty

Taulukko 2. 2008 ja 2010 Inventoinnissa dokumentoidut kohteet. II
lisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Ei määritelty

y

z

Suojelu

7676137

3252311

475

II

7666425

3260521

620

II

Rautakautinen

7656816

3560327

460

II

AsuinQaikka

Kivikautinen/varhais
metallikautinen

7678205

3265694

805

II

AsuinQaikka

Rautakautinen

7676429

3245608

478

II

AsuinQaikka

Historiallinen

7663090

3259665

575

II

AsuinQaikka

MoniQeriodinen

7663217

3259243

578

II

GolggotvuoQmi

AsuinQaikka

Kivikautinen/varhais
metallikautinen

7665322

3257311

474

II

Guohkkemasjavri

AsuinQaikka

Esihistoriallinen

7677485

3243588

490

n

Haukijärvi

AsuinQaikka

7660431

3258941

526

II

Juovvagielas 1

AsuinQaikka

Ajoitus eQäselvä
Varhaismetallikautin
en

7664357

3256870

477

II

Juovvagielas 2

AsuinQaikka

Kivikautinen/varhais
metallikautinen

7664730

3257114

475

II

Juovvagielas 3

AsuinQaikka

7664823

3257145

475

II

Koltaluokta

AsuinQaikka

7676009

3245401

475

II

Kohdenimi

Alakohde

Ajoitus

Ahkioniemi

AsuinQaikka

Ki vikautinen/varhais
metallikautinen

ÅillahassQatnju

AsuinQaikka

MoniQeriodinen

Bahtejorbmi

AsuinQaikka

Deamadanvarri
Golddaluokta
QOhjoinen
Golggotjavri
koillinen
Go1ggotjavri
lounas

Tarkenne

Ki vikautinen/varhais
metallikautinen
Yarhaismetallikautin
en
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X

Kukkulajoki 1

AsuinEaikka

Rautakautinen

Laassajoki

Asuinf!aikka

Moni2eriodinen

Muotkkaluokta 1

AsuinEaikka

Moni2eriodinen

3257034
3256636
3256218
3253943
3261360

570
473
490
630
505

II

Nilf!an kenttä

AsuinEaikka

Historiallinen

Bearajavri länsi

AsuinEaikka

Rautakautinen

7671265
7664107
7665990
7676977
7656720

Salmivaara 1 a

Asuinf!aikka

Kivikautinen/varhais
metallikautinen

7668930

3254500

480

II

Salmivaara 1 b

AsuinEaikka

Kivikautinen/varhais
metallikautinen

7669005

3254330

480

II

Saunaniemi

AsuinEaikka

Kivikautinen/varhais
metallikautinen

Silisjavri länsi

AsuinEaikka

Moni2eriodinen

7675813
7679138

3252451
3250647

476
492

II

Siilaskoski 1

Asuinf!aikka

Kivikautinen/varhais
metallikautinen

C':ahkaljavri etelä
Cahkaljavri
koillinen

AsuinEaikka

Rautakautinen

7676546
7671520

3252151
3257675

476
595

II

AsuinEaikka

Historiallinen

7672793

3257613

565

II

AsuinEaikka

Kivikautinen/varhais
metallikautinen

7671545

3257125

580

II

7671740

3257100

580

7671684

3255864

500

II

Cahkaljavri
lounas
Cahkaljavri
lounas 2

AsuinEaikka

Tsahkaljohka

AsuinEaikka

Rautakautinen
Varhaismetallikautin
en

Tsahkaljohka
etelä 1

AsuinEaikka

Kivikautinen/varhais
metallikautinen

II
II
II
II

II

II

Tsahkaljärvi itä
Cahkaljohka
etelä 2

AsuinEaikka

MoniEeriodinen

7671300
7672057

3256275
3258250

502
570

TI

AsuinEaikka

Historiallinen

7671258

3256197

499

II

Kuonjarvarri

Raaka-aineen
hankintaEaikka

Kivikautinen/varhais
metallikautinen

K varstiittilouhos

7680251

3267598

980

II

Kivikautinen/varhais
metallikautinen

K vartsiitin
varastoEaikka

7671937

3256680

561

II

Ajoitus e2äselvä

P~~ntikuOf!f!ia

7677125

3251877

490

II

Ajoitus e2äselvä

P~~ntikuOf!f!ia

7679610

3251525

503

II

Ajoitus e2äselvä

P~~ntikUOf!f!ia

7680620

3251475

515

II

Skoarrajavri

Raaka-aineen
hankintaEaikka
Työ- ja
valmistuspaikk
a
Työ- ja
valmistuspaikk
a
Työ-ja
valmistuspaikk
a
Työ- ja
valmistuspaikk
a

Ajoitus e2äselvä

p~~ntikUOf!f!ia

7682375

3251670

525

II

Öihkaljavrin
nuotioEaikat

AsuinEaikka

Ajoitus e2äselvä

7671902

3257978

580

Ei määritelty

Åillahasjavri

AsuinEaikka

Historiallinen

7665482

3263219

670

Ei määritelty

Beaivasjuovva

AsuinEaikka

Historiallinen

7666095

3262445

710

Ei määritelty

Bossojohka

AsuinEaikka

Historiallinen

7681724

3250842

515

Ei määritelty

Gahkkorjavrras

AsuinEaikka

Historiallinen

7675793

3251699

476

Ei määritelty

Leävdsevarri

AsuinEaikka

Historiallinen

7659005

3258317

516

Ei määritelty

Salmivaara 2

AsuinEaikka

Historiallinen

7669020

3254805

480

Ei määritelty

TSahkaljoen
luusua

Siilaskoski 2

Silisvuo2mi 1

Silisvuo2mi 2
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II

Cahkaljavri
J20hjoinen

Asuin12aikka

Historiallinen

Skoarrajavri
koillinen

kivi- ja
maarakenne

Ajoitus e12äselvä

kivi- ja
maarakenne

7673030

3256644

560

Ei määriteltl:

Pumu/12otero

7682347

3251809

530

Ei määritelty

Historiallinen

Kulkukeinon
merkkiröl:kkiö

7681336

3251434

505

Ei määriteltl:

Liikennekohde

Historiallinen

Silta

7678918

3251808

507

RKY2010

Muistomerkki

Historiallinen

7677772

3243206

490

Ei määriteltl:

Muistomerkki

Historiallinen

7669679

3256567

484

Ei määriteltl:

Muistomerkki

Historiallinen

7675827

3252654

487

Ei määriteltl:

Muistomerkki

Historiallinen

7677780

3243160

488

Ei määriteltl:

SiliSVUOJ2mi 3
Ahdaskurun
museosilta
KaJottireitin
avauksen
muistokivi
Kilpisjärven
kylän pohjaveden
käyttöön
siirtymisen
muistomerkki
Kilpisjärven
pamauksen
muistomerkki
Kolmen
valtakunnan
rajaJ2l:l:kki
Lapin sodan
viimeisten
tykinlaukausten
muistomerkki
Vuoden 1945
tapahtumien
muistomerkki

Muistomerkki

Historiallinen

7661170

3257048

560

Ei määriteltl:

Muistomerkki

Historiallinen

7675882

3252618

490

Ei määriteltl:

Åillahasjohka
suu

Puolustusvarus
tus

Rakennusten
Toinen maailmansota jäännöksiä

7666110

3257529

480

Ei määriteltl:

Ai lakkalahden lan
tot

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota

KUOJ2J2ia ja kaivantoja

7668599

3257504

555

Ei määriteltl:

Ala-Kilpisjärvi
koillinen

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota

Am12uma12esäkkeitä

7669888

3256506

500

Ei määriteltl:

Jeägeloaivi

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota

Piikkilankakeriä

7674907

3260392

605

Ei määriteltl:

Kiekula 1

Puolustusvarus
tus

Ensimmäinen
maailmansota

Sotatarvikevaraston
12aikka

7676135

3252320

478

Ei määritelty

Kiekula 2

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota Tukikohta

7675980

3252450

476

Ei määriteltl:

Kilpisjärvi
koillinen

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota

Rakennuksen 12erustoja

7675217

3252969

495

Ei määriteltl:

Kukkulajoki 2

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota

Parakin J20hja

7670257

3256497

507

Ei määritelty

M6hkkevarri

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota

Korsujen jäännöksiä

7656714

3261354

525

Ei määriteltl:

Mukkavuopio
koillinen

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota

Teltan 12aikka

7658541

3258951

470

Ei määritelty

Muotkkaluokta 2

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota

lt-asema

7662082

3255362

480

Ei määriteltl:

Muotkkaluokta
itä

Hauta12aikka

Sotavankien
Toinen maailmansota joukkohauta?

7662046

3256221

490

Ei määriteltl:

Pikku-Jehkas
luode

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota

Am12uma12esäke

7682505

3251822

545

Ei määriteltl:

Pikku-Malla
koillinen

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota

Kivillä tukittu onkalo

7677842

3250957

542

Ei

Puoliväliniemi

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota Tukikohta

7674550

3253340

480

Ei määritelty
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määritelt~

Saana 1

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota Am12uma12esäkkeitä

7676595

3253310

610

Ei määriteltl:

Saana 2

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota Tukikohta

7675850

3255020

760

Ei määritelty

Saana 3

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmasota

Tukikohta

7674825

3254582

967

Ei määriteltl:

Saana 4

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmasota

Tähl:Stl:ssuoja

7674570

3255312

1015

Ei määriteltl:

Saana länsi

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmasota

Teltan12aikka

7675082

3253255

510

Ei määriteltl:

Sanajavri 1

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota Tukikohta

7676020

3255450

725

Ei määriteltl:

Sanajavri 2

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota Tukikohta

767070

3255060

765

Ei määriteltl:

Salmivaara 3

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmasota

Tähystyssuoja

7670432

3255017

565

Ei määritelty

Sanajahka itä

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmasota

Räjäytyskuo1212a

7672370

3255888

530

Ei määriteltl:

Silisjavri itä

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota TeltanJ2aikka

7679293

3251731

503

Ei määriteltl:

Siilaskoski 3

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota Tukikohta

7676865

3251990

485

Ei määriteltl:

Skirhasjohka

Puolustusvarus
tus

Toinen maailmansota

7677006

3252975

590

Ei määriteltl:

Junkersin
J2UloamisJ2aikka
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5 Kohdekuvaukset
5.1 Esihistorialliset, varhaiset historialliset kohteet sekä asuinkentät
;ty~ "l t

5.1.1 Siilaskoski 1

t;.

IO't!V. 0 1 Y 1 1 'l

Siilaskoski, Kivikautinen/varhaismetallikautinen asuinpaikka

1 MH-tunnus: 126805

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Metsätalous Ylä-Lappi

Ajoitus:

Ki vikautinen/
varhaismetaJlikautinen

Ylläpitäjä:

Metsätalous Ylä-Lappi

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

6.6.2010

Koordinaattiselitys:

Löytöpesäkkeiden välistä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Löydöt:

KM 38505:1-10

Koordinaatit:

7i 1-1 J''f .1 z r za1 P
X 7676546, Y 3252151
Z476

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee KiJpisjärveen SiiJaskosken itäpuolelta pistäväHä noin 200 m mittaisella kapealla niemellä,
joka muodostuu eteläkaakko-pohjoisJuodesuuntaisesta moreeniharjanteesta. Harjanteen lakialue on noin
1,5-4 m korkeudella Kilpisjärven pinnasta, ja niemen leveys vaihtelee 5-20 m välillä. Niemen puuston
muodostavat muutamat pienehköt tunturikoivut, aluskasvillisuutta hallitsevat vaivaiskoivut, katajat,
variksenmarja ja puolukka.

Kohteen kuvaus
Kohde muodostuu kahdesta pesäkkeestä kvartsiitti- ja kvartsi-iskoksia. Pesäkkeet sijoittuvat niemen
keskiharjanteen länsireunalle, noin kahdenkymmenen metrin etäisyydelle niemen kapeimmasta ja
matalimmasta kohdasta, kyseisen kohdan kaakkois- ja Juoteispuolille .
... . , .

.111

/#..,

Löytöpesäke A ,.
..
Koordinaatit x = 76765501 y = 3252141
Niemen Jaen länsilaidalla maanpinta on rikkoutunut noin seitsemän metrin matkalla porojen ja ihmisten
kulkemisen seurauksena. Rikkoutuneessa maanpinnassa havaittiin kvartsiittikaavin sekä lukuisia
kvartsiitti- ja kvartsi-iskoksia noin kolmen metrin matkalla. Paikalle lapiolla kaivetusta koepistosta
havaittiin, että löytöjä on runsaasti heti pintaturpeen alla huuhtoutumiskerroksen yhteydessä. Löydöistä
suurin osa on kvartsiittia, kvartsia löydöistä ovat vain muutamat. K vartsiittilöytöjen joukossa on sekä
vaaleanharmaita että lähes mustia, osin raidallisiakin kvartsiittikappaJeita. Niemen lakialue kyseisellä
kohdalla on noin 2,5 m levyinen, ja laki on noin 3 m korkeudella Kilpisjärven pinnasta. Maanpinnalla
näkyvillä olleet löydöt kerättiin taiteen, jotta ne eivät sortuisi rinnettä alas KiJpisjärveen.

/

r~ ~- iJ V r
Löytöpesäke B ?i f JFl
Koordinaatit x = 7ö76542 1 y = 3252162
Kohdassa, jossa niemen länsirannalla on ilmeisesti toisen maailmansodan aikainen halkaisijaltaan noin
neJimetrinen kaivanto, on maanpinta kaivannon itäpuolella, harjanteen Jaen Jänsireunalla, porojen ja
ihmisten kulkemisen seurauksena rikkoutunut noin 1,5 m matkalla. Harjanteen Jaen pintamaata on jonkin
verran sortunut kaivantoon, ja sortuneen maan seassa havaittiin erittäin runsaasti mustia, osin raidallisia
kvartsiitti-iskoksia sekä muutamia kvartsiittiesineiden rikkoutuneita teelmiä. Lisäksi tavattiin yksittäisiä
/
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vaaleanharmaita kvartsiitti-iskoksia, mutta kvartsia löytöjen joukossa ei ollut lainkaan. Löytöjä näkyi
myös kaivannon itäreunan seinämässä pintaturpeen ja huuhtoutumiskerroksen rajapinnassa. Kaivantoon
sortunutta maata vesiseulottiin silmäkooltaan 4 mm seulalla Kilpisjärven rantavedessä löytöpesäkkeen
vieressä noin sangollinen, ja löytöjä sangollisesta maata saatiin talteen noin kaksisataa kappaletta. Myös
sortuneen maan pinnalla ja kaivannon itäreunan seinämässä näkyvillä olleet löydöt kerättiin talteen.

Kohteen rajaus
Löytöjen levinnän ja paikan topografian perusteella kohde kattanee pesäkkeisesti Siilaskosken itäpuolelta
Kilpisjärveen pistävän kapean niemen lakialueen jokseenkin kokonaisuudessaan. Myös ne osat niemeä,
joista inventoinnin yhteydessä ei löytöjä tavattu, lukeutuvat epäilemättä kohteen aktiviteettialueeseen.
Kohteen rajaaminen on vaikeaa jo sen takia, että alue Siilaskosken niskalta kosken eteläpuolisen niemen
kärkeen on täynnä merkkejä ihmisen toiminnasta. Alueella on pyyntikuoppia, toisen maailmansodan
aikaisia kohteita ja kivikautinen/varhaismetallikautinen asuinpaikka.
Raportissa Siilaskosken eri muinaisjäännös- ja kulttuuriperintökohdetyypit on esitetty omina lukuinaan,
mutta on myös mahdollista, että koko alue yhdistetään yhdeksi kohteeksi. Tästä vaihtoehdosta esitetään
kartta ( 101) kohteen Siilaskoski 3 kohdalla.

Tulkinta
Runsaiden löytöjen perusteella paikalla on tapahtunut laajamittaista kiventyöstää kivikauden tai
varhaismetallikauden aikana. Aktiviteetti paikalla lienee ollut kausiluonteista, painottuen luultavimmin
kesäiseen aikaan. Tuulisella niemellä on saanut olla rauhassa hyönteisiltä, mutta pidempiaikaiseen
asumiseen paikka on todennäköisesti ollut turhan suojaton ja pieni. Löytöpesäkkeet voivat myös olla osin
tai kokonaan eri aikakausilta, mihin viittaavat pesäkkeiden löytömateriaalien keskinäiset erot.
Kohteen voidaan katsoa olevan osa laajempaa Kilpisjärven koillisnurkkaan sijoittuvaa asuinpaikkojen
keskittymää, johon myös Saunaniemen ja Ahkioniemen asuinpaikat lukeutuvat. Verrattaessa löytöjä
muiden lähiseudun asuinpaikkojen löytöihin, on löytömateriaalissa havaittavissa yhtäläisyyksiä
varhaismetallikautisiin kohteisiin, erityisesti Ala-Kilpisjärven länsirannan asuinpaikkoihin. Vaikuttaakin
ilmeiseltä, että ainakin osa kohteen käytöstä ajoittuu varhaismetallikaudelle.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä
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·· - - - f

Kartta 2. Siilaskoski, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 1. Siilaskoski, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka, niemellä

Siilaskosken kaakkoispuolella. Kuvattu itäkoillisesta.

Kuva 2. Siilaskoski, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka, pohjoisempi

löytöpesäke. Taustalla Saana. Kuvattu luoteesta .
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Kuva 3. Siilaskoski, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka, eteläisempi
löytöpesäke kaivannon luona. Kuvattu kaakosta.

Kuva 4. Siilaskoski, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka, eteläisempi

löytöpesäke kaivannon luona. Kuvattu luoteesta.
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Kuva 5. Siilaskoski, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka, eteläisempi
löytöpesäke kaivannon suunnasta. Kuvattu lounaasta.

Kuva 6. Siilaskoski, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka, eteläisempi
löytöpesäke. Löytöjä sortuneessa rinteessä.
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5.1.2 Saunaniemi
1

/ IJ ()
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Saunaniemi, Kivikautinen/varhaismetallikautinen asuinpaikka

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Ajoitus:

Kivikautinen/
varhaismetallikautinen

Ylläpitäjä:

Rakentamisvuosi:

1 MH-tunnus: 126807

Helsingin yliopisto

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

1

Tarkastus:

25.8.2010

Koordinaattiselitys:

Tasanteen länsireunalta

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7675813, Y 3252451
Z476

Löydöt:

KM 38504

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Kilpisjärven itärannalla, Saunaniemen muodostaman moreeniharjanteen eteläpään länsireunalla olevalla ympäristöään vähäkivisemmällä tasanteella. Puusto niemellä on tunturikoivikkoa, aluskasvillisuutta hallitsevat vaivaiskoivut, variksenmarja, puolukka, juolukka sekä liekokasvit. Kohteesta
noin300m pohjoisluoteeseen sijaitsee Ahkioniemen kivikautinentai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
Maaperä on hiekkamoreenia.

Kohteen kuvaus
Saunaniemen länsireunalla, noin 10 m etäisyydellä niemen kärjestä, on halkaisijaltaan noin
kolmimetrinen tasanne. Tasanne on noin kolme metriä Kilpisjärven pintaa korkeammalla, ja tasanteen
länsireunalta laskee jyrkkä törmä rantaan. Tasanteelle kaivettiin lapiolla koepisto noin puolen metrin
päähän törmän partaalta. Koepistosta tavattiin huuhtoutumiskerroksen pintaosista toistakymmentä
harmahtavaa kvartsiitti-iskosta. Iskosten löytymisen jälkeen kuopan kaivaminen lopetettiin eikä useampia
lapioopistoja tehty. Koepistosta tavatut löydöt otettiin talteen.

Kohteen rajaus
Maastonmuotojen perusteella asuinpaikan keskeisin osa SlJOlttunee Saunaniemen lounaisreunan
tasanteelle, jolle myös koepisto kaivettiin. Asuinpaikan aktiviteettialueeseen kuulunee koko niemenkärki.
Kohteen laajuuden ja rajautumisen tarkempi määrittäminen vaatisi laajempaa koekuopitusta.
Samalla alueella Kiekulan läheisyydessä on myös Ahkioniemen kivikautinen/varhaismetallikautinen
asuinpaikka, Kiekula 1:n ja 2:n ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaisia rakenteita. Kohteet
menevät osittain päällekkäin ja niiden rajaaminen on vaikeaa. Päädyimme rajaamaan Saunaniemen ja
Ahkioniemen omiksi kohteikseen. Kiekulal:n ja 2:n sotakohteet on esitelty erikseen, mutta ne voi myös
rajata yhdeksi kohteeksi.
Ks. kartta kohteen Kiekula 2:n kohdalta.

Tulkinta
Saunanieroestä tavattujen löytöjen perusteella paikalla sijaitsee kivikautinen tai varhaismetallikautinen
asuinpaikka. Tasanne, jolle koepisto kaivettiin, on mahdollisesti voinut olla muinaisen asumuksen kohta.
Kohde on ilmeisesti varsin pienialainen, eikä sen luonteesta tai ajoituksesta voida ilman laajempia
tutkimuksia esittää kovinkaan pitkälle meneviä tulkintoja. Kohteen voidaan kuitenkin katsoa olevan osa
laajempaa Kilpisjärven koillisnurkkaan sijoittuvaa asuinpaikkojen keskittymää, johon myös Ahkioniemen
ja Siilaskosken asuinpaikat lukeutuvat.
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Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

16.0
Kartta 3. Saunaniemi , kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
© Metsähallitus, © Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 7. Saunaniemi, kivikautinentai varhaismetallikautinen asuinpaikka, tasanteella
rantatörmän partaalla. Kuvattu kaakosta.
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5.1.3 Ahkioniemi
1

Ahkioniemi, Kivikautinenlvarhaismetallikautinen asuinpaikka

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Ajoitus:

Ki vikautinenl
varhaismetallikautinen

Ylläpitäjä:

1 MH-tunnus: 126808

Helsingin yliopisto

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

25.8.2010

Koordinaattiselitys:

Tasanteen länsireunalta

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X7676137, Y3252311
Z475

Löydöt:

KM 38503

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Kilpisjärven itärannalla, Ahkioniemen muodostaman moreeniharjanteen varsin tasaisen ja
hiekkaisen laen länsireunalla, joka nousee noin kolmen metrin korkeudelle Kilpisjärven pinnasta.
Harjanteella kasvaa harvakseltaan tunturikoivuja, ja aluskasvillisuuden muodostavat lähinnä vaivaiskoivut, variksenmarja, puolukka, juolukka, sammalet ja poronjäkälä. Kohteesta noin 300 m eteläkaakkoon sijaitsee Saunaniemen kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka. Maaperä on
hiekkamoreeni a.

Kohteen kuvaus
Ahkioniemen muodostaman moreeniharjanteen laen länsireunalla, niemen kärjestä noin 30 m
eteläkaakkoon, on hahmotettavissa halkaisijaltaan noin viisimetrinen kivettömältä vaikuttava tasanne.
Tasanteen länsireunalta laskee jyrkkä törmä rantaan. Törmän partaalle, noin neljä metriä harjanteella
sijaitsevasta antennista luoteeseen, kaivettiin lapiolla koepisto, josta tavattiin huuhtoutumiskerroksen
yhteydestä kuusi vaaleanharmaata kvartsiitti-iskosta. Iskosten löytymisen jälkeen kuopan kaivaminen
lopetettiin eikä useampia lapioopistoja alueelle enää tehty. Koepistosta löydetyt iskokset otettiin talteen.

Kohteen rajaus
Maastonmuotojen perusteella asuinpaikka aktiviteettialueineen todennäköisesti kattaa pesäkkeisesti koko
Ahkioniemen laen. Kohteen keskeisin alue lienee laen länsireunassa havaittu kivetön tasanne.
Samalla alueella Kiekulan läheisyydessä on myös Ahkioniemen kivikautinenlvarhaismetallikautinen
asuinpaikka, Kiekula 1:n ja 2:n ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaisia rakenteita. Kohteet
menevät osittain päällekkäin ja niiden rajaaminen on vaikeaa. Päädyimme rajaamaan Saunaniemen ja
Ahkioniemen omiksi kohteikseen. Kiekulal :n ja 2:n sotakohteet on esitelty erikseen, mutta ne voi myös
rajata yhdeksi kohteeksi.
Ks. kartta kohteen Kiekula 2:n kohdalta.

Tulkinta
Ahkioniemessä on löytöjen perusteella kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka. Tasanne,
jolle koepisto kaivettiin, lienee asuinpaikan keskeisintä aluetta, mutta kohteen aktiviteettialue kattaa
todennäköisesti koko niemen lakialueen. Niemellä sijaitsevat lukuisat Lapin sodan aikaiset kaivannot
ovat kuitenkin voineet tuhota osan kohteesta. Kohteen tarkemman luonteen tai ajoituksen selvittäminen
vaatisi lisätutkimuksia. Sijaintinsa perusteella kohteen voidaan kuitenkin katsoa olevan osa laajempaa
Kilpisjärven koillisnurkkaan sijoittuvaa asuinpaikkojen keskittymää, johon myös Ahkioniemen ja
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Siilaskosken asuinpaikat lukeutuvat.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 4. Ahkioniemi , kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 8. Ahkioniemi , kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka, tasanteella
rantatörmän partaalla. Kuvattu kaakosta.
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5.1 .4 Deamadanvarri

~·-/lt~

Deamadanvarri, Kivikautinenlvarhaismetallikautinen
asuinpaikka

MH-tunnus:

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Ki vikautinen/
varhaismetallikautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

18.8.2010

Koordinaattiselitys:

Asuinpaikan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7678205, Y 3265694,
Z805

Löydöt:

KM 38502

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee avoimen tunturinummen ympäröimässä puronotkelmassa, kivikoiden ympäröimällä
hiekkaisella tasanteella Deamadanvarrin koillispuolella. Tasanteen halkaisija on muutamia metrejä, ja
Kaiottireitti kulkee tasanteen poikki. Kohteen eteläpuolella oleva puro saa alkunsa Guonjarvarrin
lounaispuolelta ja virtaa Deamadanvarrin itäpuolitse Saarijärven pohjoispuolella sijaitsevaan järveen.
Lähimpänä puroa aluskasvillisuus koostuu lähinnä saroista ja heinäkasveista, hieman kauempana purosta
kasvaa myös varpukasveja, lähinnäpuolukkaaja kmjenkanervaa sekä muutamia vaivaiskoivuja.

Kohteen kuvaus
Polulta, noin kymmenen metriä pohjoiseen kohdasta, jossa Kaiottireitti ylittää pienen puron, löydettiin
noin viiden metrin matkalta parikymmentä kvartsiitti-iskosta. Selvin iskoskeskittymä sijaitsi polun
kaakkoispuolella olevan, lähiympäristön kiviä kookkaamman, vajaan metrin korkuisen kiven tasalla.
Iskokset olivat erittäin hienojakaista tummaa kvartsiittia, osittain myös läpikuultavaa, olemukseltaan
piikiveä muistuttavaa. Iskosten materiaali siis poikkesi selvästi muutaman kilometrin päässä kohteelta
sijaitsevan
Guonjarvarrin
luoteispuoleisen
satulan
alueelta
tunnetun
kvartsiittilouhoksen
vaaleanharrnaista kvartsiittikappaleista. Polulla näkyvillä olleet kvartsiitti-iskokset kerättiin talteen.

Kohteen rajaus
Maastonmuotojen ja löytöjen levinneisyyden perusteella kohde rajautuu puronotkelmassa olevalle
hiekkaiselle tasanteelle puron pohjoispuolelle, halkaisijaltaan alle kymmenmetriselle alueelle.

Tulkinta
Todennäköisesti kyseessä ei ole pitkäaikainen asuinpaikka, vaan väliaikaisempi leiripaikka, jonka käyttö
hyvinkin voi liittyä kivimateriaalin hankintaan ja kiviesineiden työstämiseen. Kohteen ajoituksen ja
luonteen tarkempi selvittäminen vaatisi paikan tutkimista kaivauksilla.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 5. Deamadanvarri, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 9. Deamadanvårri, asuinpaikka. Kuvattu etelästä.

Kuva 10. Deamadanvårri, asuinpaikka. Kuvattu pohjoisesta.
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5.1.5 Golggotvuopmi

Golggotvuopmi, Kivikautinen/varhaismetallikautinen
asuinpaikka

MH-tunnus: 126813

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Ki vikau tinen/
varhaismetallikautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

17.6.2010

Koordinaattiselitys:

Asuinpaikan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7665322, Y 3257311
Z474

Löydöt:

KM 38497:1-4

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Ala-Kilpisjärven itärannalla olevan moreeniharjanteen läntisimmässä kärjessä olevan
kumpareen laella, aivan jyrkästi rantaan laskevan rinteen partaalla. Kohteen koillispuolella vajaan
viidenkymmenen metrin etäisyydellä Ala-Kilpisjärveen laskee Golggotvuopmin eteläpuolella sijaitseviita
lammilta alkunsa saava puro. Puusto paikalla on tunturikoivikkoa, aluskasvillisuutta hallitsevat
variksenmarja, puolukka ja seinäsammaL

Kohteen kuvaus
Moreeniharjanteen länsipäässä on halkaisijaltaan noin 20 m laajuinen kumpare, jonka laki on melko
tasainen ja noin 2,5 m korkeudella Ala-Kilpisjärven pinnasta. Kumpareen länsireunaan, noin metrin
päähän jyrkästi kohti rantaa laskevan rinteen partaalta, tehtiin lapiolla koepisto. Maaperä todettiin
hiekkaiseksi, vähäkiviseksi moreeniksi. Pintaturpeen alla oli noin 2 cm paksuinen huuhtoutumiskerros,
jossa oli muutamia palaneita kiviä sekä kaksi kvartsi-iskosta ja yksi kvartsiitti-iskos.
Huuhtoutumiskerroksen alla maaperä muuttui tummanruskeaksi likamaaksi. Likamaassa oli lisää
palaneita kiviä sekä yksi palaneen luun kappale. Palaneen luun kappaleen löytymisen jälkeen lapionpisto
laajennettiin noin 30 x 60 cm kokoiseksi jokseenkin itä-länsisuuntaiseksi koekuopaksi, jotta palanutta
luuta saataisiin kerättyä riittävästi kohteen mahdollista ajoittamista varten.
Lapionpisto laajennettiin koekuopaksi kaivauslastalla ja kaikki kaivettu maa seulottiin silmäkooltaan 4
mm seulalla. Palanutta luuta löytyi kymmenkunta kappaletta lisää. Myös kvartsia ja kvartsiittia löydettiin
lisää, molempia yksi kappale. Yksi iskos on lähes mustaa kvartsiittia, jossa on vaaleita läpikuultavia
raitoja. Palaneita kiviä oli koko kuopan alalla, alkaen heti pintaturpeen alta ja jatkuen noin 10 cm
syvyyteen, lähinnä tumman, osittain punertavanruskean likamaan yhteydessä. Useimmat palaneet kivet
olivat halkaisijaltaan noin 5-10 cm kokoisia. Likamaa oli voimakkainta heti huuhtoutumiskerroksen alla;
noin 5 cm syvemmällä likamaa alkoi muuttua heikommaksi ja myös palaneet kivet vähenivät selvästi.
Koekuoppa kaivettiin noin 15 cm syvyiseksi, mihin mennessä ei kuitenkaan tavoitettu puhdasta
pohjamaata.

Kohteen rajaus
Maastonmuotojen perusteella kohde rajautunee kokonaisuudessaan moreeniharjanteen länsipäässä olevan
halkaisijaltaan noin 20 m laajuisen kumpareen laelle, paikalle kaivetun koekuopan välittömään
läheisyyteen. Rajautuminen aivan rannan tuntumaan, tuulisten ja jyrkästi rantaan laskevien hrujanteiden
päälle, vaikutti kaikkiaan olevan alueelta inventoinnin yhteydessä tavatuille kivikautisille/
varhaismetallikautisille asuinpaikoille tyypillinen piirre.
36

Tulkinta
Paikalle kaivettu koekuoppa osui ilmeisesti kivetyn tulisijan kohdalle, mistä kertovat koekuopan lukuisat
palaneet kivet, palaneet luut sekä tumma punertavanruskea likamaa. Likamaakerroksen paksuuden ja
monipuolisten löytöjen perusteella aktiviteetti paikalla lienee ollut varsin pitkäkestoista. Golggotvuopmin
asuinpaikka vaikuttaa olevan osa laajempaa asuinpaikkojen keskittymää, johon lukeutuvat kauimmillaan
vajaan puolentoista kilometrin etäisyydelle Golggotvuopmin asuinpaikasta sijoittuvat asuinpaikat
Juovvagielas, Juovvagielas 2, Juovvagielas 3 sekä Laassajoki. Mainittujen kohteiden löydöissä on
huomattavia yhtäläisyyksiä, erityispiirteenä raidailisen tumman kvartsiitin käyttö lukuun ottamatta
kohdetta Juovvagielas 3. Todennäköisesti asuinpaikkojen keskeisin käyttöjakso ajoittuu
varhaismetallikauteen, mihin viittaavat myös Juovvagielaksen asuinpaikan keramiikkalöydöt

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 6. Golggotvuopmi, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 11. Golggotvuopmi, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka
kumpareen päällä. Kuvattu pohjoisesta.

Kuva 12. Golggotvuopmi, kivikautinentai varhaismetallikautinen asuinpaikka
kumpareen päällä. Kuvattu etelälounaasta.
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Kuva 13. Golggotvuopmi, kivikautinentai varhaismetallikautinen asuinpaikka kumpareen
päällä. Kuvattu lounaasta.

Kuva 14. Golggotvuopmi, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
Kohteeseen kaivettu koekuoppa. Kuvattu lännestä.
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5.1.6 Juowagielas 1

/

1
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Juovvagielas 1, Varhaismetallikautinen asuinpaikka

1 MH-tunnus:

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Varhaismetallikau ti nen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:

126814

Lukumäärä:

1

Tarkastus:

17.6.2010

Koordinaattiselitys:

Pohjoisempi pesäke,
koekuopan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7664357, Y 3256870
Z477

Löydöt:

KM 38498: 1-7

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Ala-Kilpisjärven itärannalla, hiekkaharjanteella, jyrkästi rantaan laskevan rinteen
partaalla. Rinteen alla on alueelle poikkeuksellisesti hiekkaranta. Puusto paikalla on tunturikoivikkoa,
alus-kasvillisuutta hallitsevat variksenmmja, puolukka, seinäsammal, pilkkunahkajäkälä ja poronjäkälä.

Kohteen kuvaus
Kohde on todennäköisesti varhaismetallikautinen asuinpaikka. Kohde muodostuu kumpuilevalla
hiekkaharjanteella sijaitsevista kahdesta löytöpesäkkeestä, jotka havaittiin koekuopituksen avulla.
Pohjoisempi löytöpesäke sijaitsee noin viidentoista metrin päässä Ala-Kilpisjärven rannasta, noin
kahdeksan metriä järven pintaa korkeammalla, noin 6 x 4 m laajuisella tasanteella, jyrkästi rantaan kohti
pohjoista laskevan rinteen partaalla. Tasanteen pohjoisreunalle lapiolla kaivetusta koepistosta löytyi
huuhtoutumiskerroksesta lohkottua kvartsia, raidallisesta tummasta kvartsiitista isketty iskos sekä kaksi
palanutta kiveä. Heti huuhtoutumiskerroksen alla maaperä oli voimakkaasti likaantunutta ja tumman
punaruskeaa. Likamaasta löytyi lisää kuumuuden rapauttamia kiviä. Useimmat palaneet kivet olivat
halkaisijaltaan noin 2-5 cm kokoisia. Lisäksi löydettiin muutamia kappaleita palanutta luuta. Koepisto
laajennettiin puolen metrin levyiseksi ja metrin mittaiseksi luode-kaakkosuuntaiseksi koekuopaksi , jotta
palanutta luuta löydettäisiin riittävästi kohteen mahdollista ajoittamista varten. Koekuoppa kaivettiin
kaivauslastalla ja kaivettu maa seulottiin silmäkooltaan 4 mm seulalla.
Koekuoppa kaivettiin noin 10 cm syvyiseksi pintaturpeen alareunasta mitattuna. Kuopan luoteispäässä
huuhtoutumiskerros jatkui kuopan pohjatasolle saakka. Kaakkoispäässä huuhtoutumiskerroksen paksuus
oli noin viisi senttimetriä. Huuhtoutumiskerroksen alla oli likamaata, kahdesta viiteen senttimetriä paksu
tumman punaruskea kerros, joka syvemmällä alkoi vaihettua vaaleammaksi, kellertävän ruskehtavaksi
likamaaksi . Likamaasta löydettiin palaneiden luiden kappaleiden lisäksi myös liuskeiskos sekä
kymmenkunta pientä saviastian kappaletta, joista yksi oli koristeltu kahdella kuopalla. Saviastian
kappaleiden savimassan sekoitteena vaikutti olevan talkkia. Kuopan pohjatasoon mennessä ei tavoitettu
puhdasta pohjamaata, vaan kaivaminen lopetettiin, kun palanuttaluuta todettiin saadun kerättyä tarpeeksi.
Kuopan pohja peitettiin jätesäkillä ennen kuopan täyttämistä.
Pohjoisemmasta löytöpesäkkeestä noin 25 metriä lounaaseen, tuulensuojaisessa kahden Ioivan kummun
välisessä notkelmassa sijaitsevalle tasanteelle kaivettiin myös koepisto (x = 7664 332 1 y = 3256 848).
Tasanne on noin kaksi metriä pohjoisempaa pesäkettä korkeammalla, noin 25 metrin etäisyydellä
rannasta. Lapioopistosta tavattiin huuhtoutumiskerroksen yhteydestä kvartsiitti-iskos ja kaksi palanutta
kiveä. Koepisto kaivettiin noin viiden senttimetrin syvyiseksi, ja kvartsiitti-iskos otettiin talteen, jonka
jälkeen pisto peitettiin.
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Kohteen rajaus
Alueen topografian perusteella kohteen tarkka rajaaminen on melko vaikeaa; mahdollisesti
löytöpesäkkeitä olisi harjanteen alueelta paikallistettavissa useampiakin. Tasanteet, joilta löytöjä tavattiin,
ovat joka tapauksessa kohteen keskeisintä aktiviteettialuetta. On kuitenkin mahdollista, että kohde kattaa
pesäkkeisesti koko harjanteen rannanpuoleisen reunan, rantaan jyrkästi laskevan rinteen partaalta
vähintään kahdenkymmenen metrin säteellä, alkaen pohjoisemmasta pesäkkeen itäpäästä ja jatkuen siitä
ainakin viitisenkymmentä metriä lounaaseen ulottuvalle alueelle.

Tulkinta
Kohde on osa laajempaa asuinpaikkojen keskittymää, johon lukeutuvat myös kohteesta alle kilometrin
etäisyydellä sijaitsevat asuinpaikat Golggotvuopmi, Juovvagielas 2, Juovvagielas 3 sekä Laassajoki.
Kohteiden löydöissä on yhtäläisyyksiä - erityispiirteenä raidailisen tumman kvartsiitin käyttö lukuun
ottamatta kohdetta Juovvagielas 3. Mahdollisesti ainakin jotkin lähiseudulta tunnetuista kohteista
voivatkin olla samanaikaisia keskenään.
Juovvagielaksen asuinpaikka vaikuttaa olevan edellä mam1tmsta asuinpaikoista merkittävin. Muut
lähiseudun kohteet voivat olla melko lyhytkestoisenkin toiminnan synnyttämiä, mutta Juovvagielaksen
asuinpaikalta tavatut saviastiankappaleet, monipuolinen löytöaineisto ja voimakkaat likamaakerrokset
kertovat asumisen paikalla olleen varsin pysyväisluonteista ja pitkäkestoista. Kohteen keramiikkalöydöt
vaikuttavat alustavasti varhaismetallikautisilta ja lukeutuvat mahdollisesti Kjelmpyn keramiikan piiriin.
Kohteen luuaineistossa on Kristiina Mannermaan mukaan tunnistettavissa ainakin peuran luita.
Molemmat kohteesta tavatut pesäkkeet sopisivat maastonmuotojensa perusteella asumusten paikoiksi.
Harjanteella on hyvinkin voinut olla useista asumuksista koostunut kylä.
Kohteen tutkimuksellinen potentiaali on huomattava, koska sen tutkimisen kautta voitaisiin saavuttaa
merkittävää lisätietoa Luoteis-Lapin suurtuntureiden katveessa, Jäämeren rannikon vaikutuspiirissä
varhaismetallikaudella asuneiden yhteisöjen elämäntavasta ja asumuksista, aihepiireistä, jotka toistaiseksi
ovat maamme arkeologisen tutkimuksen piirissä vain niukasti käsiteltyjä.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 7. Juovvagielas 1, varhaismetallikautinen asuinpaikka.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.

43

Kartta 7. Juovvagielas 1, varhaismetallikautinen asuinpaikka.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 8. Juovvagielas 1, varhaismetallikautinen asuinpaikka.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 15. Juovvagielas 1, varhaismetallikautinen asuinpaikka. Asuinpaikan pohjoisempi
pesäke. Taustalla Saana. Kuvattu eteläkaakosta.

Kuva 16. Juovvagielas 1, varhaismetallikautinen asuinpaikka. Asuinpaikan pohjoisempi
pesäke. Kuvattu itäkoillisesta.
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Kuva 17. Juowagielas 1, varhaismetallikautinen asuinpaikka. Asuinpaikan
pohjoisempaan pesäkkeeseen kaivettu koekuoppa. Kuvattu lounaasta.

Kuva 18. Juowagielas 1, varhaismetallikautinen asuinpaikka. Asuinpaikan eteläisempi
pesäke. Kuvattu lounaasta.
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5.1.7 Juowagielas 2

Juovvagielas 2, K.ivikautinenlvarhaismetallikautinen
asuinpaikka

MH-tunnus: 126817

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Kivikautinen/
varhaismetallikautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

17.6.2010

Koordinaattiselitys:

Asuinpaikan keskikohta

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7664730, Y 3257114
Z475

Löydöt:

KM 38499: 1-3

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Ala-Kilpisjärven itärannalla, aivan rannan vieressä olevan halkaisijaltaan noin 20 m
laajuisen jyrkkäpiirteisen moreenikumpareen laella, joka kohoaa nelisen metriä järven pintaa
korkeammalle. Kumpareella kasvaa tunturikoivikkoa, ja aluskasvillisuutta hallitsevat variksenmarja ja
puolukka.

Kohteen kuvaus
Kilpisjärven rannasta jyrkästi kohoavan moreenikumpareen lakialue on soikeahko, pohjoiseteläsuuntainen ja melko tasainen, alaltaan noin 3 x 5 m. Kumpareen laelle kaivettiin lapiolla koepisto,
josta löytyi pintaturpeen ja noin 3 cm paksuisen huuhtoutumiskerroksen alta tummanruskeaa, osin
punertavaa likamaata, palaneita kiviä, palanutta luuta sekä kookas iskos tummaa raidallista kvartsiittia.
Palaneet kivet olivat pienehköjä, kookkaimmat läpimitaltaan noin 6 cm, ja useimmat niistä löydettiin heti
huuhtoutumiskerroksen alta. Ensimmäisten löytöjen havaitsemisen jälkeen lapionpisto laajennettiin noin
30 x 30 cm laajuiseksi lounais-koillissuuntaiseksi koekuopaksi, joka kaivettiin kaivauslastalla, ja jonka
maaperä seulottiin silmäkooltaan 4 mm seulalla. Seulonnassa löytyi kaksi kvartsi-iskosta. Kuoppa
kaivettiin noin 10 cm syvyyteen. Puhdasta pohjamaata ei tavoitettu.

Kohteen rajaus
Maastonmuotojen perusteella kohde rajautuu keskeisiltä osiltaan kumpareen lakialueelle. Asuinpaikan
aktiviteettialueen voidaan olettaa kattavan koko kumpareen alan, halkaisijaltaan noin 20 m laajuisen
alueen, joka rajautuu länsireunaltaan Ala-Kilpisjärven rantaan . Sijoittuminen aivan rannan tuntumaan,
jyrkästi rantaan laskevien harjanteiden päälle, vaikutti olevan inventoinnin yhteydessä alueelta tavatuille
ki vikautisille tai varhaismetallikautisille asuinpaikoille melko tyypillinen piirre.

Tulkinta
Kumpareen laelle kaivettu koekuoppa osui ilmeisesti kivetyn tulisijan kohdalle, mihin viittaavat kuopasta
tavatut palaneet kivet, palaneet luut sekä tumma, osin punertavanruskea likamaa. Kohde on osa
laajempaa asuinpaikkojen keskittymää, johon lukeutuvat myös kohteesta alle kilometrin etäisyydellä
sijaitsevat asuinpaikat Golggotvuopmi, Juovvagielas, Juovvagielas 3 sekä Laassajoki. Kohteiden
löydöissä on huomattavia yhtäläisyyksiä - erityispiirteenä raidailisen tumman kvartsiitin käyttö lukuun
ottamatta kohteesta kokonaisuudessaan alle 200 m päässä sijaitsevaa asuinpaikkaa Juovvagielas 3.
Erityisesti asuinpaikat Juovvagielas 2 ja Golggotvuopmi vaikuttavat olemukseltaan lähes toistensa
toisinnoilta. Todennäköisimmin edellä lueteltujen asuinpaikkojen keskeisin käyttöjakso ajoittuu
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varhaismetallikaudelle, mihin viittaavat myös Juovvagielaksen asuinpaikalta tavatut keramiikkalöydöt

Arvotus:

Kunto:

Mj-luokka II
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Hyvä

Kartta 9. Juovvagielas 2, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 19. Juowagielas 2, kivikautinentai varhaismetallikautinen asuinpaikka
moreenikumpareen päällä. Kuvattu lounaasta.

Kuva 20. Juovvagielas 2, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka
moreenikumpareen päällä. Kuvattu kaakosta.

51

Kuva 21. Juowagielas 2, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka kumpareen
päällä. Kohteeseen kaivettu koekuoppa.
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5.1.8 Juowagielas 3

Juovvagielas 3, Kivikautinen/varhaismetallikautinen
asuinpaikka

MH-tunnus: 126818

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Kivikautinen/
varhaismetallikautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

17.6.2010

Koordinaattiselitys:

Asuinpaikan pohjoisempi
löytöpesäke, tasanne

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7664823, Y 3257145
Z475

Löydöt:

KM 38500:1-2

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Ala-Kilpisjärven itärannalla olevan rannansuuntaisen moreeniharjanteen tuulisen laen
länsireunalla, jyrkästi rantaan laskevan rinteen partaalla. Harjanne kohoaa noin kymmenen metriä järven
pintaa korkeammalle. Harjanteella kasvaa tunturikoivikkoa ja aluskasvillisuutta hallitsevat variksenmarja,
puolukka, seinäsammal, kangaskarhunsammal sekä heinäkasvit

Kohteen kuvaus
Noin kymmenen metrin päässä Ala-Kilpisjärven rannasta, rannansuuntaisen jyrkän moreeniharjanteen
laen länsireunalla, korkeustasoltaan noin kymmenen metriä järven pintaa korkeammalla, on kooltaan
noin 3 x 4 m laajuinen epätasaisemmasta ympäristöstä selvästi poikkeava tasanne. Harjanteen melko
kivisellä laella myös tasanteen kivettömyys oli silmiinpistävää. Tasanteen reunoilla oli kuitenkin
muutamia läpimitaltaan noin 30--40 cm kokoisia kiviä.
Tasanteelle kaivettiin lapiolla koepisto, josta löydettiin pintaturpeen alta huuhtoutumis- ja
rikastumiskerroksista kymmenkunta kvartsi-iskosta sekä muutamia vaaleanharmaita kvartsiitti-iskoksia ja
palaneita kiviä. Ensimmäisten löytöjen havaitsemisen jälkeen koepisto laajennettiin noin 30 x 30 cm
laajuiseksi koekuopaksi, joka kaivettiin kaivauslastalla, ja jonka maaperä seulottiin silmäkooltaan 4 mm
seulalla. Selvää likamaata koekuopasta ei havaittu. Tasanteen maaperä oli hienon hiekan sekaista
moreenia, kuitenkin selvästi hiekkavaltaista.
Havainnoitaessa todetun asuinpaikan lähialuetta, löydettiin tasanteelta noin neljäkymmentä metriä
eteläkaakkoon (x = 7664 782 1 y = 3257 126) viitisentoista kvartsi-iskosta kohdasta, jossa porojen polku
oli sorruttanut maata harjanteen laen länsireunalta. Kaikki keskittymän iskokset olivat tasalaatuista
valkoista kvartsia, mahdollisesti samasta materiaalikappaleesta iskettyjä. Iskoskeskittymän etäisyys
Kilpisjärveen rannasta oli noin seitsemän metriä; kyseisessä kohdassa järven rannalla on kookas
siirtolohkare, halkaisijaltaan noin kolmimetrinen . Keskittymästä noin viisi metriä kaakkoon polulta löytyi
vielä yksittäinen iskos. Pian kyseisten kvartsilöytöjen eteläpuolella harjanne katkeaa noin
kolmenkymmenen metrin matkalta, mutta jatkuu vielä sen jälkeen halkaisijaltaan parikymmenmetrisenä
jyrkkänä kumpareena, jonka laella sijaitsee asuinpaikkakohde Juovvagielas 2.

Kohteen rajaus
Maastonmuotojen ja löytöjen perusteella kohteen keskeisin osa SIJOittuu moreeniharjanteen laen
tasanteelle. Asuinpaikan aktiviteettialueeseen harjanteen lakialue kuulunee kuitenkin pesäkkeisesti laajaalaisemmin, alkaen aivan harjanteen eteläpäästä ja jatkuen vähintään parikymmentä metriä tasanteen
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pohjoispuolelle. Myös Kilpisjärven ranta-alue harjanteen länsipuolella on olennaisesti osa kohteen
aktiviteettialuetta, mutta harjanteen itäpuolen rioteelle asuinpaikka tuskin ulottuu.

Tulkinta
Moreeniharjanteen laen tasanteella, johon kaivetusta koekuopasta löydettiin kvartsi- ja kvartsiitti-iskoksia
sekä palaneita kiviä, on ilmeisesti sijainnut ainakin lyhytaikainen asumus. Tasanteen reunan kivet on
voitu muinoin siirtää pois tasanteen keskeisemmältä alueelta. Kivet ovat myös voineet liittyä mahdollisen
asumuksen rakenteisiin tuki- tai painokivinä. Likamaan puuttumisen perusteella toiminta paikalla ei
kuitenkaan vaikuta olleen kovin pitkäkestoista. Eteläisempi kvartsikeskittymä vaikuttaa
todennäköisimmin väliaikaisen kiventyöstäpaikan jäännökseltä, kenties vain kertaluonteisen toiminnan
synnyttämäitä ilmiöitä.
Juovvagielas 3:n asuinpaikka vaikuttaa olevan osa laajempaa asuinpaikkojen keskittymää, johon
lukeutuvat kyseisen kohteen lisäksi noin puolentoista kilometrin matkalta Kilpisjärven itärannalta
löydetyt asuinpaikat Golggotvuopmi, Juovvagielas, Juovvagielas 2 sekä Laassajoki. Asuinpaikka
Juovvagielas 2 sijaitsee vain noin viidenkymmenen metrin etäisyydellä Juovvagielas 3:n eteläisestä
kvartsikeskittymästä, ja on hyvinkin mahdollista, että molemmat asuinpaikat ovat olleet käytöltään
samanaikaisia. Juovvagielas 3:sta tavattujen iskosten joukosta kuitenkin puuttuu tumma raidallinen
kvartsiitti, jota kaikista muista kyseisen asuinpaikkakeskittymän kohteista on tavattu . Koska kohteen
löydöt kuitenkin ovat peräisin vain yhdestä lapionpistosta, voi kyseinen ero lähialueen kohteisiin olla
myös pelkkä sattuma, josta ei tule tehdä kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mikäli asuinpaikan
Juovvagielas 3 oletettaisiin olleen samanaikainen lähialueen muiden vastaavantyyppisten asuinpaikkojen
kanssa, sijoittuisi kohteen käyttöjakso todennäköisimmin varhaismetallikaudelle, mille ajalle viittaavat
myös läheiseltä Juovvagielaksen asuinpaikalta tavatut keramiikkalöydöt Juovvagielas 3:n luonteen ja
ajoituksen tarkempi selvittäminen vaatisi kuitenkin lisätutkimuksia, erityisesti harjanteen laen tasanteen
alueella.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 10. Juovvagielas 3, kivikautinentai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 11. Juovvagielas 3, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 22. Juowagielas 3, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka. Tasanne
harjanteen laella. Kuvattu etelästä.

Kuva 23. Juowagielas 3, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
Harjanteen laen tasanteelle kaivettu koekuoppa.
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Kuva 24. Juowagielas 3, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka. Kvartsiiskoksia harjanteen länsireunalla. Kuvattu idästä.

Kuva 25. Juowagielas 3, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
Keskittymä kvartsi-iskoksia harjanteen länsireunalla. Lähikuva.
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5.1.9 Tsahkaljohka

Tsahkaljohka, Varhaismetallikautinen asuinpaikka

1 MH-tunnus: 127221

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Enontekiön kunta

Ajoitus:

Varhaismetallikautinen

Ylläpitäjä:

Enontekiön kunta

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

28.5.2010 ja 7.6.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Kvartsiitti -iskoskeski ttymän
keskeltä

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7671684, Y 3255864
Z500

Löydöt:

Taustatiedot
Kohteen ovat löytäneet Jarmo Kankaanpää ja Martti Koponen vuonna 1989. Tuolloin paikalta on
löytynyt kvartsiitista valmistetun tasakantaisen nuolenkärjen katkelma ja kvartsiitti-iskoksia. Sittemmin
Petri Halinen on tarkastanut paikan vuosina 1990 ja 2001.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Tsahkaljohkan pohjoispuolella, moreeniharjanteella, joka sijoittuu joen ja kivikkoisen
kostean tasanteen välille, ja jonka leveys on noin neljäkymmentä metriä. Kohteen halki kulkee Kilpishallin takaa lähtevä merkitty retkeilyreitti. Muinaisjäännösrekisterissä paikan topografiaa ja kasvillisuutta
kuvataan seuraavasti: "Asuinpaikka sijaitsee loivasti viettävällä rinteellä. Maaperä on kivistä maastoa,
jonka seassa on hieman hienompia maalajeja. Puusto on tunturikoivikkoa, aluskasvillisuus
variksenmarjaa, puolukkaa ja poronjäkälää." Kyseinen kuvaus on edelleen paikkansapitävä. Kohteen
luoteispuolella uutta rakennuskantaa on viimeisimmän vuosikymmenen aikana levittäytynyt jo noin
sadan metrin etäisyydelle kohteesta.

Kohteen kuvaus
Kohde koostuu polulla näkyvistä löytöpesäkkeistä, JOissa on kvartsiitti- ja kvartsi-iskoksia.
Tarkastuskäynnillä todettiin kohteesta muinaisjäännösrekisterissä ilmoitetun koordinaattipisteen olevan
noin viisikymmentä metriä sivussa kohteen todellisesta sijainnista. Uudet koordinaatit on määritelty
kohteen rikkaimman löytöpesäkkeen keskeltä.
Kohteen nykytilaa tarkasteltaessa havaittiin Kankaanpään, Koposen ja Halisen kuvausten olevan pääpiirteissään edelleen paikkansapitäviä; asuinpaikan keskeisimmän osan muodostava, polulle sijoittuva,
halkaisijaltaan noin viisimetrinen löytöpesäke oli vaivatta paikallistettavissa. Pesäkkeen itäpuolelta noin
kymmenen metrin päässä aiemmin löydetty kookas kvartsiittiydin vaikutti paikalta kadonneen. Paikalta,
jossa ydin ilmeisesti on sijainnut, halkaisijaltaan noin puolitoistametrisen kiven pohjoispuolelta, löytyi
kuitenkin maanpinnalta kaksi kvartsi-iskosta, ja maanpintaa kaivauslastalla kaapimalla todettiin iskoksia
olevan syvemmällä lisää. Lisäksi kyseisestä kivestä noin viisitoista metriä itään tavattiin havaittiin polulta
pienialainen keskittymä kvartsiitti-iskoksia. Kyseiset iskokset ovat asuinpaikan itäisimmät löydöt.
Kohteen laajuutta pyrittiin 7.6.2010 suoritetulla tarkastuskäynnillä vielä tarkemmin määrittämään
kolmella koekuopalla, jotka kaivettiin kohtiin x = 7671 685 1 y = 3255 862, x = 7671 688 1 y = 3255 862
sekä x =7671 689 1 y =3255 829. Koekuopista ei kuitenkaan tavattu löytöjä.

Kohteen rajaus
Kohteen rajaus suoritettiin havaittujen löytöjen ja paikan maastonpiirteiden perusteella. Vaikkei kohteen
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läheisyyteen kaivetuista koekuopista tullutkaan löytöjä, on todennäköistä, että kohteen kaikkien
löytöpesäkkeiden sijaintia ei vielä tunneta. Kohde rajattiin löytöjen ja maastonmuotojen perusteella.
Kohteen etelärajan muodostaa Tsahkaljohka ja pohjoislaidaltaan kohde rajautunee moreeniharjanteen
pohjoispuolisen, kivikkoisen ja kostean tasanteen eteläreunaan. Itä-länsisuunnassa kohteen
aktiviteettialueen voidaan katsoa yltävän vähintään kahdenkymmenen metrin etäisyydelle tavattujen
löytökeskittymien itäisimmistä ja läntisimmistä löydöistä, jolloin muinaisjäännösalueen halkaisijaksi itälänsisuuntaisesti muodostuu noin seitsemänkymmentä metriä.

Tulkinta
Tsahkaljoen varren erittäin kivikkoinen maasto ei löytöjen lähiympäristössä vaikuta sopivalta
varsinaiseksi asuinpaikaksi. Pikemminkin kyseessä voisi olla väliaikaisemman leiriytymis- tai
työskentelypaikan jäännös. Useat löytöpesäkkeet ja kohteen yhteydestä aiemmin tavatut tasakantaisen
nuolenkärjen katkelma sekä kookas kvartsiittiydin kuitenkin osoittavat kohdetta käytetyn todennäköisesti
melko pitkäkestoisesti tai ainakin useita kertoja. Kohteen käyttö ajoittunee varhaismetallikaudelle.
Kohteen tarkkaa laajuutta on vaikea tarkoin määrittää ilman laajempia koetutkimuksia. Jos harjanteelle,
jolla kohde sijaitsee, kohdennetaan kohteen läheisyyteen sijoittuvia maaperään kajoavia maankäyttötoimia, tulee muinaisjäännöksen tarkempi rajautuminen ja laajuus tutkia koekaivauksin.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

\

1

1

1

Kartta 12. Tsahkaljohka, varhaismetallikautinen asuinpaikka.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 13. Tsahkaljohka, varhaismetallikautinen asuinpaikka.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.

62

Kuva 26. Tsahkaljohka, varhaismetallikautinen asuinpaikka. Asuinpaikan keskeistä
aluetta. Taustalla häämöttää Kilpishalli. Kuvattu idästä.

Kuva 27. Tsahkaljohka, varhaismetallikautinen asuinpaikka. Itäisin löytöpesäke lapion
vieressä. Taustalla rakennuskantaa . Kuvattu itäkaakosta.
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Kuva 28. Tsahkaljohka, varhaismetallikautinen asuinpaikka. Löytöalueen ääripäät
repun ja taustalla näkyvän lapion välillä. Kuvattu länsilounaasta
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5.1.1 0 Tsahkaljohka etelä 1

Tsahkaljohka etelä 1, Kivikautinen/varhaismetallikautinen
asuinpaikka

MH-tunnus: 127222

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Enontekiön kunta, Lapin
luontopalvelut

Ajoitus:

Ki vikautinenl
varhaismetallikautinen

Ylläpitäjä:

Enontekiön kunta, Lapin
luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

28.5.2010 ja 7.6.2010

Koordinaattiselitys:

Asuinpaikan keskimmäinen
löytöpesäke

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7671300, Y 3256275
Z502

Löydöt:

KM 38495

Taustatiedot
Kohteen ovat löytäneet vuonna 1998 Nils-Henrik ja Samuel Valkeapää. Sittemmin kohteen ovat
tarkastaneet Petri Halinen vuonna 2001 ja Pirjo Rautiainen vuonna 2008.

Ympäristön kuvaus
Kohteen ympäristö on edelleen muinaisjäännösrekisterissä esitetyn kuvauksen mukaisessa tilassa. Suora
lainaus muinaisjäännösrekisterin kuvauksesta: "Alue muodostuu Tsahkaljoen eteläpuolella olevan
pienemmän puron eteläisemmän haaran rantamaisemasta. Siihen kuuluu loivasti länttä kohti laskeva
kivikkoinen rinne, mäki, kalliota ja puroa ympäröivää kosteikkoa. Kosteikon ja kivikon keskellä on
matala hiekkainen noin 50 m pitkä ja 20 m leveä kumpare. Puusto on harvahkoa tunturikoivikkoa,
aluskasvillisuus variksenmarjaa, puolukkaa ja poronjäkälää." Kohde sijoittuu kuvauksessa mainitulle
hiekkaiselle kumpareelle.

Kohteen kuvaus
Kohteen yleisolemus on muinaisjäännösrekisterissä esitetyn kuvauksen mukainen: "Muinaisjäännös
muodostuu pesäkkeisistä löytökohdista, joista runsaslöytöisin on matalan kumpareen itäpäässä. Siellä
löydöt ovat kvartsiittia, mutta länsipäässä myös kvartsia. Löytöjen joukossa on myös esineitä.
Länsipäässä havaittiin myös tulen rapauttamia kiviä ja punertavaa hiekkaa. Itäpäässäkin oli punertavaksi
värjäytynyttä maata."
Vuonna 2008 Pirjo Rautiainen tarkensi kohteen kuvausta. Tarkastuskäynnillään hän havaitsi kohteessa
"kolme erillistä kvartsiitti-iskosten löytöaluetta. Näistä keskimmäinen on annetun pääkoordinaatio
paikalla, toinen siitä 5 m koilliseen ja kolmas noin 10 m etelään. Polku-uralla havaittiin myös punaiseksi
värjäytynyttä maata noin 70 x 30 cm alueella. Paikka on matalien kumpareiden aluetta matalassa
laaksossa ja polku-uran sekä maastomönkijöiden vuoksi kulutukselle alttiina."
Tarkastuksessa kohteen todettiin olevan pääosin Halisen ja Rautiaisen kuvaamassa tilassa. Polun alueella
maasto on kuitenkin kulunut lisää. Pahimmin kuluneelta alueelta, kohteen koillispäästä (x = 7671 298 1 y
= 3256 269) polulta kalliopaljastuman vierestä, otettiin talteen kvartsiitista valmistettu keihäänkärjen
teelmä. Muita löytöjä ei otettu talteen. Kohde vaikuttaa kattavan pesäkkeisesti koko kumpareen alueen.
Polku-uralle sijoittuvat löytöpesäkkeet tulisi pyrkiä lähitulevaisuudessa tutkimaan, koska kohteen
kulttuurikerros kuluu jatkuvasti, ja polun käytön estäminen vaikuttaa epärealistiselta vaihtoehdolta.
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Kohteen rajaus
Maastonpiirteiden ja havaittujen löytöjen perusteella kohde kattaa kokonaisuudessaan kumpareen, jossa
löytöjä on pesäkkeisesti. Kumparetta ympäröivät kosteikot ja kivikot muodostavat muinaisjäännökselle
selvät luontaiset rajat; kaikkiaan muinaisjäännös rajautuu vajaan sadan metrin mittaiseksi ja noin
kolmekymmentä metriä leveäksi soikeahkoksi alueeksi .

Tulkinta
Kohteesta tavatun löytömateriaalin perusteella kyseessä on todennäköisesti varhaismetallikaudelle
ajoittuva asuinpaikka, jonka käyttö on voinut alkaa jo kivikaudella. Löytöjen runsaus sekä havaitut
likamaa-alueet ja palaneet kivet osoittavat, että toiminta paikalla on ollut varsin pitkäkestoista, mutta
pienialaista. Tsahkaljärven ja Tsahkaljohkan lähialueita on ilmeisesti hyödynnetty jo kivikaudelta lähtien
varsin voimakkaasti, mistä kertoo alueen asuinpaikkojen runsaslukuisuus. Tsahkaljohka etelä 1:n
asuinpaikan voidaankin katsoa olevan osa laajempaa kivikautisten/varhaismetallikautisten asuinpaikkojen
keskittymää, johon myös asuinpaikat Tsahkaljohka, Cahkaljavri lounas ja Tsahkaljärvi itä lukeutuvat.

Arvotus:

Kunto:

Mj-luokka II
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Kohtalainen

Kartta 14. Tsahkaljohka etelä 1, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.

© Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 15. Tsahkaljohka etelä 1, kivikautinentai varhaismetallikautinen asuinpaikka.

©Metsähallitus, ©1/MMU10.
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Kuva 29. Tsahkaljohka etelä 1, kivikautinen/varhaismetallikautinen asuinpaikka, osin
polun rikkomana. Keihäänkärjen teelmän löytöpaikka kuvassa kalliopaljastuman
vasemmalla puolella. Kuvattu pohjoisesta.
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5.1.11 Cahkaljavri lounas 1

Cahkaljavri lounas, Kivikautinen tai varhaismetallikautinen
asuinpaikka

MR-tunnus: 127241

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Ki vikau tinen/
varhaismetallikautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

8.6.2010

Koordinaattiselitys:

Asuinpaikan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7671545, Y 3257125
Z580

Löydöt:

KM 38496:1-3

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee moreenikumpareella, Tsahkaljärven lounaispuolisen lammen kaakkoisrannalla. Ympäristö
on variksenmarja-vai vaiskoi vukangasta.

Kohteen kuvaus
Kohde on kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee luoteisreunaltaan lampeen
rajoittuvalla loivapiirteisellä ja avoimella moreenikumpareella. Kumpareen laki on toista metriä lammen
pintaa korkeammalla, ja kumpareen halkaisija on noin kaksikymmentä metriä.
Kumpareen päältä, missä aluskasvillisuus oli niukkaa, ja kumpareen eteläpuolitse kulkevalta mönkijäuralta löytyi kvartsiitti-ja kvartsi-iskoksia sekä kvartsikaavin. Mönkijäuralla ja kumpareen luoteisreunalla rikkoutunut maanpinta vaikutti paikoin värjäytyneeltä. Koekuopitusta paikalla ei tehty.

Kohteen rajaus
Luoteisreunaltaan kohde rajautuu lammen rantaan. Kohteen muiden reunojen osalta rajaus on tehty
löytöjen levinnän ja maastonmuotojen perusteella. Kohteen keskeisintä aluetta on lammen kaakkoispuoleisen kumpareen laki. Kohde kuitenkin ulottuu myös ainakin kohteen eteläpuolella kulkevan
mönkijäuran tasalle saakka, todennäköisesti jonkin verran uran ylitsekin. Kaikkiaan kohde vaikuttaa
rajautuvan muodoltaan pyöreähkölle alueelle, jonka halkaisija on kolmisenkymmentä metriä.

Tulkinta
Kohde vaikuttaa olemuksensa perusteella todennäköisimmin kesäaikaiselta kausiasuinpaikalta. Iskosten
runsaus ja materiaalin monipuolisuus viittaavat siihen, että toiminta paikalla on ollut varsin pitkäkestosta.
Kohteen ajoituksesta ei ilman laajempia tutkimuksia voida tehdä tarkkaa arviota. Asuinpaikan
löytömateriaali on kuitenkin melko samankaltaista kuin lähiseudun varhaismetallikautisilla kohteilla,
mikä mahdollisesti voi viitata kohteen olleen käytössä kyseisellä ajanjaksolla.

Arvotus:

Kunto:

Mj-luokka II
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Hyvä
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Kartta 16. Cahkaljavri lounas, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
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Kuva 30. Cåhkåljåvri lounas, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka,
kumpareella lammen rannalla. Kuvattu idästä.

Kuva 31 . Cåhkåljåvri lounas, kivikautinentai varhaismetallikautinen asuinpaikka,
kumpareella lammen rannalla. Kuvattu itäkaakosta.
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Kuva 32. Cahkaljavri lounas, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka,
kumpareella lammen rannalla. Kuvattu kaakosta.

Kuva 33. Cahkaljavri lounas, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka,
kumpareella lammen rannalla. Kuvattu kaakosta.
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5.1.12 Salmivaara 1aja 1b

Salmivaara 1 aja 1 b, Kivikautinen tai varhaismetallikautinen
asuinpaikka

MH-tunnus:

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Ki vikau tinen/
varhaismetallikautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

8.6.2008

Koordinaattiselitys:

Kohteiden keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Löydöt:

KM 37494: 1-3
KM 37494: 4

Koordinaatit:
Salmivaara la
Salmivaara 1 b

X 7669005, Y 3254330
Z480
X 7668930, Y 3254500
Z480

Ympäristön kuvaus
Salmivaara on Kilpisjärven ja Alajärven välissä oleva suuri ja korkea niemi. Niemen rannat ovat paikoin
jyrkähköt ja hyvin kiviset. Salmivaaran eteläosa ulottuu aivan lähelle Ruotsin rajaa. Eteläosan ja Ruotsin
välillä kulkee Kilpisjärven ja Alajärven yhdistävä salmi, joka on kapeimrnillaan noin 130 metrin
levyinen.

Kohteen kuvaus
Salmivaaran eteläisimmässä kärjessä on kaksi pientä niemekettä, jotka ovat muuta Salmivaaraa
vähäkivisempiä. Läntisemmässä niemekkeessä (Salmi vaara la) on noin 40 x 15 metrin suuruinen ja noin
4 metriä järven pinnan yläpuolelle kohoava kumpare. Kumpareen järven puoleisella laidalla maaperä on
paljaana todennäköisesti jäiden hankauksen takia.
Aivan rannasta noin viiden senttimetrin syvyydestä löytyi kaksi kvartsiittiesinettä sekä kvartsiittiesineen
katkelma. Kumpareen poikki pitkittäin (luoteis-kaakkoissuunnassa) tehtiin neljä koepistoa lapiolla.
Koepistoista ei löytynyt mitään esihistorialliseen ihmistoimintaan viittaavaa - ei lisää löytöjä, nokea,
hiiltä tai maaperän värjäytymiä.
Niemekkeellä kasvaa muutama tunturikoivu, ja kenttäkerros muodostuu variksen- ja riekonmarjasta sekä
puolukasta. Kumpareen pohjoispuolella on matalampi soistunut alue. Niemekkeen maaperä on
hiekkamoreenia.
Itäisempi niemeke (Salmivaara lb) on edellistä kapeampi, kooltaan noin 30 x 10 metriä ja nousee
korkeimmillaan noin neljä metriä järven pintaa ylemmäs. Niemekkeen kärjessä on noin 5 x 3 metrin
laajuinen kivennäismaalle kulunut kasviton alue. Alueella on näkyvissä viitisentoista kvartsiitti-iskosta
reilun neliömetrin alalla. Löytöpaikan vieressä on muutama istuimeksi sopiva suuri kivi.
K vartsiitti-iskosten vieressä oli pieni, noin 10 x 15 senttimetrin laajuinen punaiseksi palaneen hiekan alue
sekä muutama palanut kivi. On kuitenkin vaikea sanoa ovatko ne peräisin esihistoriallisesta tulisijasta vai
myöhemmin paikalla tulistelleiden nuotioista.
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Niemekkeelle tehtiin sen pituussuunnassa (lounais-koillissuunnassa) viisi koepistoa löytöpaikan
pohjoispuolelle, mutta niistä ei löytynyt mitään muuta esihistorialliseen ihmistoimintaan viittaavaa.
Niemekkeellä kasvaa muutamia tunturikoivuja. Kenttäkerros muodostuu lähinnä variksenmarjasta.
Maaperä on osin hiekka, osin hiekkamoreenia. Niemen kärjessä iskosten löytöpaikan vieressä on
muutamia todennäköisesti ketun kaivamia koloja.

Kohteen rajaus
Kohteiden rajaukset on tehty topografian ja löytöjen perusteella. Salmivaara la:ssa löytöpaikat
rajoittuivat aivan niemen kärkeen, mutta sopivaa asuinpaikkaa on ollut niemen kärjen soistumaton
kivennäismaa-alue. Kärjen pohjoispuolineo alue lienee jo asuinpaikan käyttöaikana ollut liian kosteaa.
Salmivaara lb:n rajaus tehtiin löytöjen ohella myös asuttavaksi sopivan alueen perusteella.

Arvotus:

Kunto:

Mj-luokka II
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Hyvä

Kartta 17. Salmivaara 1aja 1b, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.
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Kuva 34. Salmivaara 1a, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka. Kuvattu
kaakosta.

Kuva 35. Salmivaara 1b, kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka. Kuvattu
koillisesta.
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5.1.13 Koltaluokta

Koltaluokta (Ruotsi), Varhaismetallikautinen asuinpaikka
Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Ajoitus:

Varhaismetallikautinen

Ylläpitäjä:

Rakentamisvuosi:

1 MH-tunnus: -

Ruotsin valtio

Kunta:

Kiiruna

Lukumäärä:

1

Tarkastus:

21.6.2010

Koordinaattiselitys:

K vartsiitti-iskoskeskittymän
keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-rnittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7676009, Y 3245401
Z475

Löydöt:

Taustatiedot
Kohde löytyi Metsähallituksen Kuohkimajärven autio- ja varaustuville suuntautuneen huoltokäynnin
yhteydessä. Alkuosa matkasta KuohkimajärveJJe kuljettiin veneeJJä yli Kilpisjärven, ja Kilpisjärven
länsirannaJJa rantauduttiin venelaiturin vierelle. Kohde löytyi, koska rantautumisen jälkeen pistäydyimme
katsomassa, kuinka Koltaluoktan perukassa sijaitsevan ruotsalaisen autiotuvan remontti oli onnistunut.
Mukana kohteen löytyrnishetkeJJä oli suunnittelija Antti Ohenoja Lapin luontopalveluista.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Koltaluoktan perukassa lähellä Kilpisjärven rantaa, varsin avoimeJJa alueella, jolla kasvaa
lähinnä katajia, vaivaiskoivuja ja variksenmarjaa. Maaperäitään alue on hiekkaista. Kohteen halki kulkee
mönkijäura venelaiturin luota ruotsalaiselle autiotuvaJJe.

Kohteen kuvaus
Kohde on varhaismetallikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee notkelmassa Koltaluoktan venelaiturin
eteläpuoleJJa olevan poroaidan ja ruotsalaisen autiotuvan välillä. Notkelman halki kulkevalta
mönkijäuralta, rikkoutuneesta maanpinnasta, tavattiin edeJJä ilmoitettujen koordinaattien osoittamalta
paikalta kymmeniä tummanharmaita kvartsiitti-iskoksia noin neliömetrin alueelta, noin viidentoista
metrin etäisyydellä Kilpisjärven rannasta.
Korkeuseroa Kilpisjärven pintaan paikaJJa on noin metri. Iskoskeskittymän länsipuolella mönkijäuran
varressa on noin 0,4 m korkuinen kivi. Lisäksi noin viisi metriä iskoskeskittymän eteläpuolelta löydettiin
mönkijäuralta kahteen osaan murtuneena tasakantaisen nuolenkärjen kantakatkelma (x = 7676 006 1 y =
3245 402).

Kohteen rajaus
Maastonpiirteiden ja löytöjen levinnän perusteella kohde rajautunee pistemäisesti ja pienialaisesti
havaitun iskoskeskittymän välittömään lähiympäristöön, halkaisijaltaan noin kymrnenmetriseJJe alueelle.

Tulkinta
Koltaluoktan
perukan
muinaisjäännöskohde
on
todennäköisesti
melko
lyhytaikaisen
varhaismetallikautisen leiriytyrnis- tai työskentelypaikan jäännös, mihin viittaa tavattujen löytöjen
materiaalin homogeenisuus ja löytöalueen suppea-alaisuus. Mahdollisesti paikalla on vain työstetty
muutamia kertoja kvartsiittiesineitä. Topografisesti alue lähiympäristöineen sopisi tosin myös
pysyväisluonteisemrnaksi asuinpaikaksi, ja on mahdollista että lähiseudulta olisi paikaJJistettavissa
muitakin löytöpesäkkeitä.
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Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:

79

Hyvä

0

0,25

0,5

kilom

Kartta 18. Koltaluokta, varhaismetallikautinen asuinpaikka.
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Kuva 36. Koltaluokta, varhaismetallikautinen asuinpaikka. Taustalla Koltaluoktan
venelaituri ja Malla-tunturi. Kuvattu etelälounaasta.

Kuva 37. Koltaluokta, varhaismetallikautinen asuinpaikka. Kvartsiitti-iskoskeskittymä
sijaitseee mönkijäuralla maakiven vieressä. Taustalla vasta kunnostettu Koltaluoktan
autiotupa. Kuvattu pohjoisesta.
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5.1.14 Laassajoki

Laassajoki, Moniperiodinen asuinpaikka

1 MH-tunnus:

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Moniperiodinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:

127286

Lukumäärä:

1

Tarkastus:

17.6.2010

Koordinaattiselitys:

Suorakaiteen muotoisen
liesilatomuksen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7664107, Y 3256636
Z473

Löydöt:

KM 38501 :1-3

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Ala-Kilpisjärveen pistäväHä niemekkeellä Laassajoen suun lounaispuolella. Niemekkeen
muodostaa moreeniharjanne, joka nousee korkeimmillaan noin viiden metrin korkeudelle Kilpisjärven
pinnasta. Harjanteella kasvaa harvahkoa tunturikoivikkoa, aluskasvillisuutta hallitsevat variksenmarja,
puolukka, nahkajäkälät, poronjäkälä ja sammalet, suojaisimmissa kohdissa kasvaa myös heinäkasveja.

Kohteen kuvaus
Kohteen muodostavat suorakaiteen muotoinen liesilatomus sekä kvartsiitti- ja kvartsi-iskosten
löytöpaikat, jotka sijaitsevat niemekkeen kärjestä noin kolmenkymmenen metrin säteellä olevalla
alueella.
Suorakaiteen muotoinen liesilatomus sijaitsee harjanteen päällä, noin VllSitOista metriä niemekkeen
kärjestä, noin 2,5 metriä Ala-Kilpisjärven pintaa korkeammalla. Latomus on itä-länsisuuntainen, vain
reunaosiltaan kivetty, mitoiltaan noin 0,85 x 0,75 m. Latomuksen molemmissa päissä on noin 0,3 m
levyinen kiveämätön väli. Kivet ovat halkaisijaltaan noin 15-20 cm kokoisia, ja kivien yläpinnat ovat
noin viisi senttimetriä ympäröivää maanpintaa korkeammalla. Latomuksen keskelle lapiolla kaivetusta
koepistosta todettiin pintaturpeen alta hiiltä, mutta ei huuhtoutumiskerrosta.
Liesilatomuksesta noin viisi metriä lounaaseen, niemekkeen päästä noin kymmenen metrin päähän
lapiolla kaivetusta koepistosta, kohdasta x = 7664 105 1 y = 3256 633, löydettiin kvartsiitti-iskos, joka oli
materiaahitaan tummaa, raidallista kvartsiittia, sekä muutamia halkaisijaltaan 5-10 cm kokoisia palaneita
kiviä. Harjanteen kaakkoisreunaltakin tavattiin löytöjä. Kohdassa x = 7664 101 1 y = 3256 638 oli
maanpinnalla kvartsi-iskos, ja paikalle kaivetusta koepistosta iskoksia löytyi kaksi lisää. Lisäksi
niemekkeen kärjestä noin 30 metriä koilliseen, harjanteen laen lounaispuolella olevalle tasanteelle
kaivetusta koepistosta löydettiin useita palaneita kiviä ja yksi kvartsi-iskos. Koepistot kaivettiin vain noin
viiden senttimetrin syvyisiksi, sillä kaivaminen lopetettiin heti, kun löytöjä tavattiin.

Kohteen rajaus
Löytöjen ja topografian perusteella kohde kattanee alueen, joka ulottuu niemekkeen kärjestä nom
viidenkymmenen metrin päähän.

Tulkinta
Niemekkeellä, jolle kohde SIJOittuu, on selvästi ollut ihmistoimintaa useilla eri aikakausilla.
Esihistoriallisesta asutuksesta kertovat kvartsi- ja kvartsiittilöydöt sijoittavat kohteen osaksi laajempaa
kivikautistenlvarhaismetallikautisten asuinpaikkojen keskittymää, johon lukeutuvat kohteen ohella noin
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puolentoista kilometrin matkalta Kilpisjärven rannalta tavatut asuinpaikat Golggotvuopmi, Juovvagielas,
Juovvagielas 2 ja Juovvagielas 3. Kohteiden löydöissä on huomattavia yhtäläisyyksiä - erityispiirteenä
raidailisen tumman kvartsiitin käyttö lukuun ottamatta asuinpaikkaa Juovvagielas 3. Liesilatomus lienee
iskoksia huomattavasti nuorempi ilmiö, huuhtoutumiskerroksen puuttumisen perusteella historialliselle
ajalle ajoittuva, kuitenkin todennäköisesti riittävän iäkäs kiinteäksi muinaisjäännökseksi.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:

83

Hyvä

Kartta 19. Laassajoki, moniperiodinen asuinpaikka.
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•----Kartta 20. Laassajoki , moniperiodinen asuinpaikka.
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Kuva 38. Laassajoki, moniperiodinen asuinpaikka moreeniharjanteella. Taustalla
häämöttää Saana. Kuvattu etelästä.

Kuva 39. Laassajoki, moniperiodinen asuinpaikka. Suorakaiteen muotoinen
liesilatomus. Kuvattu idästä.
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5.1.15 Tsahkaljärvi itä
MH-tunnus: 73293

Kohdetyyppi:

Muinaisjäännösryhmä

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Moniperiodinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

28.5.2010, 9.6. 2010 ja 19.8.2010

Koordinaattiselitys:

Alueen keskikoordinaatti

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7672057, Y 3258250
Z570

Löydöt:

KM 38508: 1-2

Taustatiedot
Jarmo Kankaanpää ja Martti Koponen havaitsivat vuonna 1989 kaksi pyynti- tai säilytyskuoppaa
Tsahkaljärven itäpäässä, järveen kaakosta laskevan joen pohjoispuolisella rantatörmällä. Pirjo Rautiainen
havaitsi vuonna 2008 paikalla myös merkkejä asuinpaikasta, jonka hän oletti ajoittuvan
todennäköisimmin kivikautiseksi.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee hiekkaisilla terassimaisilla tasanteilla Tsahkaljärveen laskevan joen pohjoispuolella.
Erityyppisiä muinaisjäännöksiä sijaitsee alueella ainakin kolmella eri korkeustasolla, alkaen aivan
Tsahkaljärven rannan läheisyydestä. Alue on yksittäisiä tunturikoivuja lukuun ottamatta puutonta
vaivaiskoivu-variksenmarjakangasta.

Kohteen kuvaus
Kohde koostuu lukuisista alakohteista, joista useat havaittiin vasta vuoden 2010 tarkastusten yhteydessä.
Aiemmin alueelta oli löydetty kaksi pyynti- tai säilytyskuoppaa (kuopat Aja B), kivettämän tulisijan
jäännös sekä kivikautisen asuinpaikan olemassaoloon viittaavia kvartsikaapimia. Nyt löydettiin
keskittymä kvartsiitti-iskoksia, olemukseltaan aiemmin tunnettujen kuoppien kaltaiset kuopat C ja D,
sekä kuusi jokseenkin suorakaiteen muotoista liesilatomusta. Iskokset ja kuoppa C löydettiin varsin
alavalta alueelta melko läheltä Tsahkaljärven rantaa. Liesilatomukset 1-2 sijaitsevat hieman ylempänä,
jokseenkin samalla tasolla kuoppien Aja B kanssa. Alakohteista korkeimmalle tasolle, noin viisi metriä
Tsahkaljärven pintaa korkeammalle, sijoittuvat kuoppa D ja liesilatomukset 3-6.

Alakohteiden tarkempi kuvaus ja sijaintitiedot
KuopatAja B
Lainaus muinaisjäännösrekisterissä esitetystä kuvauksesta: "Inventoinnissa vuonna 2008 todettiin
kuopista läntisemmän olevan noin 130 m joen suusta itään ja joesta noin 70 m pohjoiseen, pyöreä, noin
1,2 m halkaisijaltaan ja 60-70 cm syvä. Sitä on käytetty jätekuoppana. Toinen kuoppa on tästä noin110m
kaakkoon ja niin ikään pyöreä. Se on halkaisijaltaan 1,5 m ja Y2 m syvä ja myös jätekuoppana käytetty.
Molemmat kuopat ovat jyrkkäreunaisia, eivätkä aivan tyypillisen pyyntikuopan näköisiä." Kuopat
sijaitsevat terassilla, joka on noin kolmesta neljään metriä Tsahkaljärven pintaa korkeammalla.

Kuoppa C
Koordinaatit: x = 7672133 1 y = 3258 173
Kuoppa sijaitsee jokisuusta noin 40 m itäkaakkoon, korkeustasoltaan noin metrin Tsahkaljärven pintaa
korkeammalla olevalla terassilla. Kuoppa on pyöreä ja melko jyrkkäreunainen, pohjalla on muutamia
halkaisijaltaan noin 20 cm kokoisia kiviä. Kuopan halkaisija on noin 2,0 m ja syvyys noin 0,5 m.
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Kuoppa D
Koordinaatit: x = 7672 032 1 y = 3258 306
Kuoppa sijaitsee korkeustasoltaan viitisen metriä Tsahkaljärven pintaa korkeammalla olevalla terassilla.
Kuoppa on pyöreä ja melko jyrkkäreunainen. Kuopan halkaisija on noin 2,0 m ja syvyys noin 0,4 m.
Suorakaiteen muotoinen liesilatomus 1
Koordinaatit: x = 7672 022 1 y = 3258 275
Koillis-lounaissuuntainen, mitat noin 1,0 x 0,6 m.
Vain reunaosiltaan kivetty, kivien yläpinnat näkyvät kasvillisuuden välistä.
Useimpien kivien halkaisija noin 15-20 cm, lounaispäässä muita kiviä kookkaampi kivi .
Suorakaiteen muotoinen Iiesilatomus 2
Koodinaatit x = 7672 024 1 y = 3258 276
Koillis-lounaissuuntainen, mitat noin 1,3 x 1,0 m.
Vain reunaosiltaan kivetty, kivien yläpinnat näkyvät kasvillisuuden välistä.
Useimpien kivien halkaisija noin 15-20 cm, lounaispäässä muita kiviä kookkaampi kivi.
Sijaitsee noin kuusi metriä latomuksesta 1 länteen.
Suorakaiteen muotoinen liesilatomus 3
Koordinaatit: x = 7672 025 1 y = 3258 321
Koillis-lounaissuuntainen, mitat noin 1,5 x 0,6 m.
Kauttaaltaan kivetty, maantasainen, kookkaimmat kivet halkaisijaltaan noin 20 cm.
Polku sivuaa latomuksen itälaitaa.
Suorakaiteen muotoinen Iiesilatomus 4
Koodinaatit x = 7672 0291 y = 3258 314
Koillis-lounaissuuntainen, mitat noin 1,0 x 0,6 m.
Kauttaaltaan kivetty, maantasainen, kookkaimmat kivet halkaisijaltaan noin 25 cm.
Erittäin peitteinen ja vaikeasti havaittavissa.
Suorakaiteen muotoinen Iiesilatomus 5
Koordinaatit: x = 7672 037 1 y = 3258 309
Koillis-lounaissuuntainen, mitat noin 1,2 x 0,7 m.
Kauttaaltaan kivetty, maantasainen, kookkaimmat kivet halkaisijaltaan noin 25 cm.
Erittäin peitteinen ja vaikeasti havaittavissa.
Suorakaiteen muotoinen Iiesilatomus 6
Koordinaatit: x = 7672 045 1 y = 3258 305
Kauttaaltaan kivetty, maantasainen, kookkaimmat kivet halkaisijaltaan noin 25 cm.
Kivikautinen/varhaismetallikautinen asuinpaikka
Lainaus muinaisjäännösrekisteristä: "Joen pohjoisrannan alemmalla terassilla on merkkejä asuinpaikasta,
joka ajoittunee kivikaudelle. Se on jokisuusta 100 m ylävirtaan. Joesta 10 m päässä on pyöreähkö,
halkaisijaltaan 40 cm noki-/hiililäikkä, jossa on runsaasti palaneita luita. Tämä tulisijan jäännös on
tuhoutunut maastomönkijöiden yliajamana. Kiviä ei siinä ollut havaittavissa. Toinen merkki asumpaikasta ovat kaksi kvartsikaavinta joen pohjoispuolella, noin 160m jokisuusta ylävirtaan."
Tulisijan jäännöstä tarkasteltaessa hiilien seassa havaittiin vihreitä sulaneen muovin kappaleita, jotka
sade- ja sularuisvedet vaikuttivat huuhtoneen esiin. Vaikka tulisijasta on kerätty runsaasti palanutta luuta,
voidaan kohteen kivikautisuutta ja esihistoriallisuuttakin epäillä.
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Aiemmin tuntematon kivikautiseen tai varhaismetallikautiseen asutukseen viittaava löytöpesäke
havaittiin noin 15 m jokisuusta itään. Mönkijäuralta löytyi noin viiden metrin päässä toisistaan kaksi
kvartsiitti-iskosta. Mönkijäuran rikkoutunutta maanpintaa kaivauslastalla raaputettaessa löytyi vielä
kolmas iskos. Kaksi iskoksista olivat vaaleanharmaita, kolmas iskos oli raidallinen, osittain musta,
osittain läpikuultavan harmaa. Kyseinen löytökeskittymä voi hyvinkin olla eri-ikäinen kuin aiemmin
löydetyt kvartsikaapimet, joiden löytöpalkka on iskosten löytöpaikasta yli sata metriä ylävirran suunnalle.

Kohteen rajaus
Kohde muodostaa laajan kokonaisuuden Tsahkaljärveen laskevan joen pohjoispuolelle. Kohteen etelä- ja
länsirajan muodostavat joki ja Tsahkaljärvi. Kohteen itäisimmät ilmiöt ovat korkeustasoltaan ylimmäs
sijoittuneet liesilatomukset 3-6. Jokisuun tasolta pohjoisen suuntaan kohteen aktiviteettialue jatkunee
paikan topografiaan perustuen potentiaalisesti muutamia kymmeniä metrejä.

Tulkinta
Tsahkaljärven itäpäähän sijoittuvan jokisuun pohjoispuolisia terassimaisia hiekkaisia alueita on käytetty
ilmeisesti hyvin useiden eri ajanjaksojen aikana, alkaen mahdollisesti jo kivikaudelta, jatkuen läpi
varhaismetallikauden ja rautakauden historialliselle ajalle ja jopa aivan nykypäiviin saakka. Alue
muodostaa poikkeuksellisen monipuolisen muinaisjäännöskokonaisuuden, jonka säilymistä kuitenkin
uhkaa maaston kuluminen. Erityisesti alueelle kohdistuvaa varsin voimakasta maastomönkijäliikennettä
tulisi pyrkiä rajoittamaan nykyistä huomattavasti vähäisemmäksi.

Lisätiedot
Kohde sijaitsee retkeilyreittien solmukohdassa, jonka läheisyyteen on suunnitteilla taukopaikka.
Kyseiselle taukopaikalle pyrittiin myös löytämään potentiaalinen kohta, missä taukopaikan rakentaminen
ja käyttö eivät vaarantaisi kulttuuriperintökohteiden säilymistä. LuontevimmaJta kohdalta vaikutti joen
lounaispuoli, josta mitään merkkejä muinaisesta ihrnistoiminnasta ei ole löytynyt. Kyseiselle alueelle
kaivettiin lapiolla kuusi koepistoa, joista kaikista todettiin luonnollinen podsolimaannos eikä mitään
löytöjä.

Koepistojen koordinaatit olivat seuraavat:
Koepisto 1: x = 7671 991 1 y = 3258 172
Koepisto 2: x = 7671 988 1 y = 3258 171
Koepisto
Koepisto
Koepisto
Koepisto

Arvotus:

3:
4:
5:
6:

x = 7671
x = 7671
x = 7671
x = 7671

9861 y = 3258
9921 y = 3258
9911 y = 3258
993 1 y = 3258

169
167
162
157

Kunto:

Mj-luokka I
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Kohtalainen

Kartta 21 . Tsahkaljärvi itä, muinaisjäännösryhmä.
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Kartta 22. Tsahkaljärvi itä, muinaisjäännösryhmä.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 40. Tsahkaljärvi itä. Kuoppa C. Taustalla jokisuu. Kuvattu idästä.

Kuva 41. Tsahkaljärvi itä. Sulanutta muovia hiililäikässä. Lähikuva.
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Kuva 42. Tsahkaljärvi itä. Suorakaiteen muotoinen liesilatomus 1. Lounaispäässä muita
kiviä kookkaampi kivi. Kuvattu luoteesta.

Kuva 43. Tsahkaljärvi itä. Suorakaiteen muotoinen liesilatomus 2. Lounaispäässä muita
kiviä kookkaampi kivi. Kuvattu luoteesta.
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Kuva 44. Tsahkaljärvi itä. Suorakaiteen muotoinen liesilatomus 3. Taustalla
Tsahkaljärven takana Saana. Kuvattu lounaasta.

Kuva 45. Tsahkaljärvi itä. Suorakaiteen muotoinen liesilatomus 4. Latomus
maantasainen ja vaikeasti havaittava. Kuvattu lounaasta.

94

i.AA.k ~

5.1.16 Cahkaljohka etelä 2
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Cahkaljohka etelä 2, Suorakaiteen muotoinen liesilatomus
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1 MR-tunnus: 127285

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Enontekiön kunta

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Enontekiön kunta

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

7.6.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Liesilatomuksen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7671258, Y 3256197
Z499

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee tunturikoivikossa, Tsahkaljoen eteläpuolella olevan pienemmän puron latvahaarojen
välissä, noin neljänkymmenen metrin päässä puron läntisemmästä haarasta, melko tasaisella, mutta varsin
kivisellä alueella. Kohteesta pohjoisluoteeseen sijaitsee jyrkkäpiirteinen moreeniharjanne, jonka juurelle
kohteen luota on matkaa kolmisenkymmentä metriä. Alueen aluskasvillisuutta hallitsevat variksenmarja,
puolukka, metsälauha ja sammal et.

Kohteen kuvaus
Kohde on pohjois-eteläsuuntainen suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Liesilatomuksen pituus on noin
1,2 m ja leveys noin 0,8 m. Latomus on kivetty vain reunaosiltaan, ja kiveykseen käytettyjen kivien
halkaisija vaihtelee 15-20 cm välillä. Latomuksen eteläpäässä on muita kiviä kookkaampi, halkaisijaltaan
noin 50 cm kokoinen, ainakin yläpinoaltaan melko tasainen kivi. Latomuksen keskelle lapiolla kaivetusta
koepistosta tavattiin pintaturpeen alta hiiltä, mutta ei selvää huuhtoutumiskerrosta. Latomuksen lähialue
vaikuttaa muuta ympäristöä vähäkivisemmältä noin metrin säteellä latomuksesta.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti latomukseen ja sen välittömään lähi ympäristöön.

Tulkinta
Paikalla on ilmeisesti sijainnut yksittäinen kotasija. Liesilatomusta ympäröivä vähäkivinen vyöhyke
ilmentänee kodan lattia-alaa. Kohteen ajoituksesta on vaikeaa esittää tarkkaa arviota. Latomuksen
yleisolemuksen ja koepistosta havainnoidun maannosprofiilin perusteella kohde vaikuttaa kuitenkin
luultavammin historialliseen aikaan kuin rautakauteen ajoittuvalta. Suorakaiteen muotoisten
liesilatomusten käyttö lienee Kilpisjärven seudulla jatkunut huomattavasti pidempään kuin muualla
Lapissa, mahdollisesti 1900-luvun alkupuolelle saakka. Joskin Cahkaljohka etelä 2:n liesilatomus
edustanee latomustradition melko myöhäistä vaihetta, on kohde todennäköisesti yli sadan vuoden
ikäinen, ja siten ikänsä puolesta määriteltävissä kiinteäksi muinaisjäännökseksi.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 23. Cahkaljohka etelä 2, suorakaiteen muotoinen liesilatomus.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU10.
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Kuva 46. Cahkaljohka etelä 2, suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Latomuksen
ympärillä vähäkivinen vyöhyke. Kuvattu pohjoisesta.
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5.1.17 Bearajavri länsi

Bearajavri länsi, Suorakaiteen muotoinen liesilatomus

1 MH-tunnus: 127301

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Rautakautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

13.6.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Liesilatomuksen kohdalta

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7656720, Y 3261360
Z505

Löydöt:

Taustatiedot
Kohde on jo aiemmin ollut paikallisten tiedossa, ja se on otettu osaksi alueen luontoa ja kulttuurihistoriaa
esittelevää "Mutkapolkua", joka lähtee Peeran retkeilykeskukselta ja johtaa Mukkavaaran huipulle.
Kohteen vieressä sijaitsee opastuskyltti, jossa kerrotaan alueen saamelaisasutuksen vaiheista. Kyltissä on
teksti: "Tällä paikalla on ollut saamelaisasutusta ehkä jo 500 vuotta sitten. Paikallisten saamelaisten
luvalla oli nyky-Ruotsin puolella olevalta Jukkasjärveltä eräs Rasmussen-suku asunut useamman
sukupolven ajan näillä paikoilla. Tässä on vanha kodan tulisijan kivetys - kahteenkin tulipaikkaan.
Lisäksi näet kodan ulkoseinien painokivitystä.
Peeran lähellä sijaitsevalla Pousujärvellä asuva tutkija Kaisa Korpijaakko on osoittanut paikallisia
Rounalan saamelaisten historiaa selvitellessään, että saamelaisilla oli (vastoin aiempaa vallanpitäjien
käsitystä) ns. sivistysyhteisön kaltaiset menetelmät esimerkiksi riitojen ratkaisemiseksi. 250 vuotta sitten
mm. Rasmussenin suvun silloiset asukit joutuivat oikeuden päätöksellä väistymään tältä asuinalueelta,
aiheuttaessaan eri tavoin häiriöitä varsinaisille alkuasukkaille."
Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Mukkavaaran kaakkoisrinteellä, tunturikoivikossa terassimaisella hiekkapohjaisella
tasanteella, Peerajärven länsipuolella. Paikalla kasvaa variksenmarjaa, puolukkaa, poronjäkälää,
tinajäkäliä sekä sammalia. Kohteen välittömässä läheisyydessä, erityisesti kohteen eteläpuolitse kulkevan
polun puolella, on aluskasvillisuus kuitenkin melko vähäistä paikalla käyvien matkailijoiden
aiheuttamasta maaston kulumisesta johtuen.
Kohteen kuvaus
Mukkavaaran kaakkoisrinteen tasanteella sijaitsee suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Latomus on
pohjoiskoillis-etelälounassuuntainen, ja latomuksen kokonaispituus on noin 2,1 m. Latomus on
poikkeuksellisesti kaksiosainen; latomuksen keskellä oleva kivirivi jakaa latomuksen kahdeksi kivikehäksi, joilla on yksi yhteinen sivu. Pohjoisempi kivikehä on eteläisempää kehää voimakkaammin
umpeenkasvanut
Latomuksen eteläisempi kivikehä on pitkänomaisen puolisuunnikkaan muotoinen; kivikehän pituus on
noin 1,3 m, leveys eteläpäädyssä noin 1,1 m ja leveys pohjoispäädyssä noin 0,7 m. Kehä on kasattu
läpimitaltaan noin 25 cm kokoisista kivistä, ja kivien keskellä on kiveämätön alue. Kiveämättömän
alueen pituus on noin 1,0 m, leveys eteläpäästä noin 0,6 m ja pohjoispäästä noin 0,3 m.
Latomuksen pohjoisempi kivikehä on eteläisempää kivikehää selvemmin suorakulmainen ja kooltaan
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noin 0,8 x 0,7 m. Kivikehän eteläisimmän sivun muodostaa eteläisemmän kivikehän pohjoissivu.
Kiveyksen sisälle rajautuu noin 0,6 x 0,4 m kokoinen kiveämätön alue, ja kehään käytettyjen kivien
halkaisija vaihtelee 15 ja 25 cm välillä. Kookkaimmat kivet sijaitsevat kivikehän päädyissä.
Liesilatomuksen etelä- ja länsipuolilla, noin 1,0-1,5 m etäisyydellä kiveyksen reunoista, on läpimitaltaan
noin 20-30 cm kokoisten kivien muodostama harvahko kaari. Kyseiset kivet ovat ilmeisesti olleet
painamassa paikalla sijainneen kodan louteiden reunoja, paikalla olevan opastuskyltin tekstin mukaisesti.
Kodan lattia-alan läpimitta vaikuttaa olleen noin neljä metriä.

Kohteen rajaus
Kohde rajautunee liesilatomuksen ja katasijan jäännösten välittömään lähi ympäristöön.

Tulkinta
Liesilatomus voi hyvinkin liittyä opastuskyltissä mamltun Rasmussen-suvun vaiheisiin kyseisellä
alueella. Latomusta tuskin olisi onnistuttu paikallistamaan, mikäli se ei olisi sijainnut polun varrella.
Vastaavanlaisia maastonkohtia pelkästään Mukkavaaran rinteillä on lukuisia, ja kaikkien vaaranrinteiden
kattava läpikäyminen ei suoritetun inventoinnin yhteydessä ollut mahdollista. Ainakaan nyt
dokumentoidun latomuksen välittömästä lähiympäristöstä ei useampia latomuksia kuitenkaan havaittu.

Arvotus:

Kunto:

Mj-luokka II
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Hyvä

Kartta 24. Bearajåvri länsi, suorakaiteen muotoinen liesilatomus.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 47. Bearajavri länsi, suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Pohjoispää jokseenkin
umpeenkasvanut Kuvattu etelälounaasta

Kuva 48. Bearajavri länsi, suorakaiteen muotoinen liesilatomus.Etualalla kotalouteiden
painokiviä. Kuvattu lännestä.
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5.1.18 Muotkkaluokta 1
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Muotkkaluokta 1, Suorakaiteen muotoisia liesilatomuksia

1 MH-tunnus: 127321

Kohdetyyppi:

Asuinpaikat

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Moniperiodinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

2

Tarkastus:

15.6.2010

Koordinaattiselitys:

Liesilatomuksien välistä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7661599, Y 3256218
Z490

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Muotkatakanlahden perukan kaakkoispuolella, tunturikoivikkoa kasvavalla, järveä kohti
viettävällä rinteellä. Aluskasvillisuutta kohteen alueella hallitsevat puolukka ja variksenmarja sekä
sammalet. Muotkatakanlahden pohjukassa sijaitsee hiekkaranta, mikä on Ala-Kilpisjärven länsirantojen
kivikkoisuuden keskellä poikkeuksellista.

Kohteen kuvaus
Kohde koostuu kahdesta suorakaiteen muotoisesta liesilatomuksesta, jotka sijaitsevat vajaan sadan metrin
etäisyydellä toisistaan. ltäisempi latomus 1 sijaitsee suojaisassa notkelmassa, loivasti viettävässä
rinteessä, Muotkatakanlahteen laskevasta purosta noin 20 m kaakkoon. Läntisempi latomus 2 on
moreeniharjanteen luoteispäässä, jyrkästi kohti rantaa laskevan rinteen partaalla olevalla tasanteella.
Molemmat latomukset ovat noin sadan metrin päässä Muotkatakanlahden rannasta.

Latomus 1
Liesilatomus on kaakko-luodesuuntainen, kauttaaltaan kivetty, ja mitoiltaan noin 1,5 x 0,7 m. Latomus on
5-10 cm koholla maanpinnasta, ja muutamien kivien yläpinta näkyy sammalten välistä. Kiveys koostuu
halkaisijaltaan noin 20-30 cm kokoisista kivistä. Latomuksen keskelle, maanpinnalle näkyvien kivien
väliin lapiolla kaivetusta koepistosta tavattiin huuhtoutumiskerros ja tulen rapauttamia kiviä. Latomuksen
koillissivun lähellä on kaksi kiveä, jotka vaikuttavat alkujaan latomukseen kuuluneita, mutta sittemmin
alkuperäisiltä paikoiltaan pois vierähtäneiltä.
latomus 2
Liesilatomus on eteläkaakko-pohjoisluodesuuntainen, rakenteeltaan laatikkomainen, vain reunaosiltaan
kivetty, ja mitoiltaan noin 1,0 x 0,7 m. Latomuksen reunakiveys muodostuu pitkänomaisista kivistä, jotka
on aseteltu latomuksen reunojen suuntaisiksi. Kivien yläpinnat ovat noin viisi senttimetriä maanpintaa
korkeammalla. Kiveykseen käytettyjen kivien pituus vaihtelee välillä 20-30 cm, ja kivien leveys on noin
10-20 cm. Kiveyksen keskelle rajautuu noin 0,6 x 0,4 m laajuinen kiveämätön ala, jonka keskelle lapiolla
kaivetusta koepistosta tavattiin pintaturpeen alta hiiltä, ja hiilien alta huuhtoutumiskerros. Latomuksen
ympärillä hahmottuu halkaisijaltaan noin kolmimetrinen jokseenkin kivetön tasainen alue, jonka
luoteispuolella on muutamia kehämäisesti sijoittuneita kiviä, ja jonka kaakkoisreuna rajautuu
loivapiirteiseen maavalliin.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti kahdeksi pesäkkeeksi, tavattujen liesilatomusten välittömään läheisyyteen.
Läntisemmän latomuksen luona keskeisin aktiviteettialue sijoittunee latomusta ympäröivälle tasanteelle,
itäisemmän latomuksen luona puolestaan suojaisaan notkelmaan, jonka lounaisreunalla latomus sijaitsee.
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Liesilatomosten väliseltä alueelta ei tavattu merkkejä ihmistoiminnasta.

Tulkinta
Muotkatakanlahden perukan kaakkoispuolen rinteen suorakaiteen muotoiset liesilatomukset vaikuttavat
olevan jäännöksiä moniperiodisesti käytetystä asuinpaikasta, jonka varhaisin käyttöjakso voi sijoittua
rautakaudelle. Läntisemmän latomuksen paikalla on ilmeisesti sijainnut kotasija, jonka lattia-alaa
latomuksen läheisyydestä havaitut kehämäisesti sijoittuneet kivet ja maavalli todennäköisesti rajaavat.
Itäisempi latomus on tulkinnaltaan haastavampi; tavanomaiseksi kotasijaksi loivasti viettävä rinne
tuntuisi soveltuvan kehnonlaisesti . Mahdollisesti itäisempi latomus voisikin olla asumuksen ulkopuolella
sijainneen tulisijan jäännös.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 25. Muotkkåluokta 1, suorakaiteen muotoisia liesilatomuksia.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.

104

Kuva 49. Muotkkåluokta 1, suorakaiteen muotoinen liesilatomus 1. Kuvattu koillisesta.

Kuva 50. Muotkkåluokta 1, suorakaiteen muotoinen liesilatomus 2. Taustalla
Muotkatakanlahtea. Kuvattu eteläkaakosta.
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5.1.19 Kukkulajoki 1

Kukkolajoki 1, Suorakaiteen muotoisia liesilatomuksia

1 MH-tunnus:

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Rautakautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:

127322

Lukumäärä:

5

Tarkastus:

2.6.2010

Koordinaattiselitys:

Keskimmäisen latomuksen
keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7671265, Y 3257034,
Z570

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Ailakkavaaran luoteispäästä alkunsa saavan Kukkulajoen luoteispuolella,
tunturikoivikossa, tasaisella tuulensuojaisella kentällä, jota reunustavat kolmelta suunnalta
moreeniharjanteet, ja joka on viitisen metriä Kukkulajoen pintaa ylempänä. Kohteesta noin
neljänkymmenen metrin päässä on Kukkulajoen varrella pieni lampi, joka on kohdetta lähimpänä
sijaitseva vesistö. Kohteen alueelta on komea näkymä Saanan huipulle. Aluskasvillisuuden paikalla
muodostavat variksenmarja, puolukka, mustikka, yksittäiset katajat sekä heinäkasvit ja samma1et.
Kohteen vierestä kulkee poroaita.

Kohteen kuvaus
Kohde koostuu viidestä suorakaiteen muotoisesta liesilatomuksesta, jotka sijaitsevat itä-länsisuuntaisena
rivinä. Latomukset ovat noin metrin levyisiä ja pisimmillään noin kahden metrin mittaisia, pohjoisluodeeteläkaakkosuuntaisia, ja latomusten yläpinta nousee noin 5-10 cm ympäröivää maanpintaa
korkeammalle. Läntisimmät neljä latomusta ovat noin 30 m matkalla noin kymmenen metrin välein,
viides latomus on näistä noin 30 m itäkoilliseen. Kukku1ajoen rantaan latomuksien luota on vajaa sata
metriä, lähimpänä rantaa on latomuksista itäisin. Osa latomuksista on kivetty vain reunaosiltaan,
useimmat kuitenkin kauttaaltaan. Kookkaimmat kivet sijoittuvat latomuksien päihin ja reunaosiin .
Kahden itäisimmän latomuksen ympärillä on kehämäisesti sijoittuneita, halkaisijaltaan noin 30 cm
kokoisia kiviä vajaan parin metrin etäisyydellä latomuksista. Latomuksien pohjoispuolineo alue on
muutamien kymmenien metrien leveydeltä melko tasaista ja kohtalaisen vähäkivistä, ja alueen poikki
kulkee mönkijäura. Kukkulajoen ja latomuksien välissä on poroaita, ja porot ovat kuluttaneet alueen
aluskasvillisuutta varsin voimakkaasti, mikä helpotti latomusten havaitsemista. Viitisenkymmentä metriä
latomusten kaakkoispuolella maasto alkaa voimakkaasti laskea kohti Kukkulajokea.

Liesilatomuksien sijainti- ja kokotiedot
Liesilatomus 1:
Pituus 1,8 m, leveys 1,0 m, kivien !Z)15-30 cm, kauttaaltaan kivetty.
Kookkaimmat kivet latomuksen päissä, pohjoispäässä noin 50 cm mittainen pitkänomainen kivi.
Latomuksen lähiympäristössä ei maanpinnalle näkyviä kiviä ole lainkaan.
X= 7671 2651 y = 3257 015
Liesilatomus 2:
Pituus 1,8 m, leveys 1,0 m, kivien !Zl 15-30 cm, vain reunaosiltaan kivetty.
Latomuksen lähiympäristössä ei maanpinnalle näkyviä kiviä ole lainkaan.
Kohteen latomuksista heikoimmin erottuva, osittain koivupuskan peittämä.
X= 7671 2641 y = 3257 025
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Liesilatomus 3:
pituus 1,8 m, leveys 1,0 m, kivien 0 10- 30 cm, kauttaaltaan kivetty.
kookkaimmat kivet latomuksen pohjoispäässä, suurin noin 60 cm mittainen pitkänomainen kivi.
Latomuksen ympärillä on reilun metrin levyinen ympäröivää maastoa vähäkivisemmältä vaikuttava alue.
X= 7671 2651 y = 3257 034
Liesilatomus 4:
Pituus 1,8 m, leveys 1,0 m, kivien 0 10-25 cm, kauttaaltaan kivetty.
Kookkaimmat kivet latomuksen pohjoispäässä, suurin noin 45 cm mittainen pitkänomainen kivi.
Latomuksen ympärillä on harvan kehämäisesti muutamia halkaisijaltaan noin 30 cm kokoisia kiviä.
X= 7671 2651 y = 3257 041
Liesilatomus 5:
Pituus 2,0 m, leveys 1,0 m, kivien 0 10-30 cm, vain reunaosiltaan kivetty.
Kookkaimmat kivet latomuksen päissä, suurimmat noin 45 cm mittaisia pitkänomaisia kiviä.
Latomuksen ympärillä on harvan kehämäisesti muutamia halkaisijaltaan noin 30 cm kokoisia kiviä.
X= 7671 277 1 y = 3257 068

Kohteen rajaus
Kohteen keskeinen alue sijoittuu liesilatomuksien välittömään lähiympäristöön . Kohteen topografian
perusteella asuinpaikan aktiviteettialueen voidaan kuitenkin katsoa kattavan kokonaisuudessaan kentän ,
jonka kaakkoislaidalla latomukset ovat. Alue on soikeahkon pitkänomainen, alueen halkaisija itä-länsisuunnassa on noin kahdeksankymmentä metriä ja pohjois-eteläsuunnassa noin kuusikymmentä metriä.

Tulkinta
Kukkulajoen varrella on sijainnut todennäköisesti myöhäisrautakaudella useita kotakuntia kattanut kylä,
mahdollisesti kyseessä on alueen rautakautisen saamelaisväestön vuotuiskiertoon liittynyt talvikylän
paikka. Useimmat kohteesta tavatut liesilatomukset lienevät olleet käytössä yhdenaikaisesti, mihin viittaa
latomusten suunnitelmalliselta vaikuttava keskinäinen sijoittuminen. Kukkulajoen varrella muinoin
sijainneen kylän paikka on selvästi huolella valittu; moreeniharjanteet suojaavat asuinkenttää kolmelta
suunnalta, ja Kukkulajoki on tarjonnut kylän asukkaille sulan juomaveden läpi talven.
Joidenkin latomuksien ympärillä havaitut kehämäisesti sijoittuneet kivet lienevät tOimmeet paikalla
sijainneiden kotamaisten asumusten seinärakenteiden tukikivinä tai kotalouteiden alareunojen painoina.
Kyseisten kivien sijainnin perustella voidaan arvioida asumuksien lattia-alojen laajuutta. Latomuksen 3
läheisyydessä lattia-alaa ilmentänee latomusta ympäröivä vähäkivisempi vyöhyke.

Arvotus:

Mj -luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 26. Kukkulajoki 1, suorakaiteen muotoisia liesilatomuksia.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 27. Kukkulajoki 1, suorakaiteen muotoisia liesilatomuksia.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 51 . Kukkulajoki 1, suorakaiteen muotoinen liesilatomus 1. Kauttaaltaan kivetty.
Kuvattu pohjoisluoteesta.

Kuva 52. Kukkulajoki 1, suorakaiteen muotoinen liesilatomus 2. Vain reunaosiltaan
kivetty. Kuvattu pohjoisluoteesta.
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Kuva 53. Kukkulajoki 1, suorakaiteen muotoinen liesilatomus 3. Kauttaaltaan kivetty.
Kuvattu pohjoisluoteesta.

Kuva 54. Kukkulajoki 1, suorakaiteen muotoinen liesilatomus 4. Kauttaaltaan kivetty.
Kuvattu pohjoisluoteesta.
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Kuva 55. Kukkulajoki 1, suorakaiteen muotoinen liesilatomus 5. Kivikehä latomuksen
ympärillä erottuu. Kuvattu länsiluoteesta.

Kuva 56. Kukkulajoki 1, suorakaiteen muotoinen liesilatomus 5. Vain reunaosiltaan
kivetty. Kuvattu pohjoisluoteesta.
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5.1 .20 Silisjavri länsi

Silisjavri länsi, Suorakaiteen muotoinen liesilatomus ja
kehämäinen kivetty pyöreä tulisija

MR-tunnus: 127361

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Metsätalous Ylä-Lappi

Ajoitus:

Moniperiodinen

Ylläpitäjä:

Metsätalous Ylä-Lappi

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

2

Tarkastus:

23.6.2010

Koordinaattiselitys:

Tulisijojen välistä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7679138, Y 3250647
Z492

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Siilasjärven länsipuolella, lähellä järven luoteiskulmaa, avoimella moreenipohjaisella
vaivaiskoivu-variksenmarjakankaalla, korkeustasoltaan muutamia metrejä järven pintaa korkeammalla.

Kohteen kuvaus
Kohde muodostuu kahdesta kivetystä tulisijasta. Tulisijat sijaitsevat noin kuudenkymmenen metrin
päässä Siilasjärven rannasta, noin kolmenkymmenenviiden metrin etäisyydellä toisistaan. Tulisijoista
eteläisempi on suorakaiteen muotoinen liesilatomus, pohjoisempi on puolestaan muodoltaan pyöreä.

Suorakaiteen muotoinen liesilatomus
Matalan moreeniharjanteen itäpäässä olevalla tasanteella sijaitseva liesilatomus on vain reunaosiltaan
kivetty, koillis-lounaissuuntainen, kooltaan noin 1,3 x 0,85 m. Latomus on umpeenkasvanut, mutta
useimmat kivet kuitenkin näkyvät kasvillisuuden välistä. Kivien yläpinnat ovat noin 5 cm ympäröivää
maanpintaa korkeammalla. Useimpien kivien halkaisija on noin 20-25 cm, poikkeuksena latomuksen
koillispäässä oleva kiveyksen muita kiviä kookkaampi, yläpinoaltaan tasainen kivi, kooltaan noin 50 x 40
cm. Latomuksen kaakkoispuolella, aivan latomuksen vieressä, on lisäksi kaksi kiveä, kooltaan
latomuksen kiveykseen käytettyjen kivien kokoisia. Muita kiviä lähiympäristössä ei ole. Latomus on
aivan avoimen alueen laidalla; tulisijan eteläpuolella vallitseva kasvillisuustyyppi on tunturikoivikko.
Tulisijan keskelle lapiolla kaivetusta koepistosta tavattiin pintaturpeen alta huuhtoutumiskerros, hiiltä tai
nokea ei juurikaan havaittu. Tulisijan päällä ja läheisyydessä kasvaa vaivaiskoivujen ja variksenmarjan
lisäksi myös puolukkaaja heinäkasveja
Kehämäinen kivetty pyöreä tulisija
Tulisija sijaitsee suorakaiteen muotoisesta liesilatomuksesta noin 35 metriä pohjoiseen. Tulisija on
pyöreä, halkaisijaltaan noin 80 cm, ja vain reunaosiltaan kivetty. Kivien yläpinnat ovat noin 5-10 cm
ympäröivää maanpintaa korkeammalla, ja kivien halkaisija vaihtelee välillä 15-25 cm. Yksi kivi on
vierähtänyt paikoiltaan noin 40 cm päähän tulisijan luoteispuolelle. Muita kiviä tulisijanlähiympäristössä
ei juuri ole. Tulisijan keskelle lapiolla kaivetusta koepistosta tavattiin noin 5 cm paksuisen pintaturpeen
alta hiiltä ja tulen rapauttamia kiviä. Lähialueen kasvillisuutta hallitsevat variksen- ja riekonmarja,
tinajäkälä sekä heinäkasvit
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti kahdeksi pesäkk:eeksi havaittujen tulisijojen välittömään lähiympäristöön.
Aktiviteettialueen keskeisimmät osat lienevät enintään noin kymmenen metrin säteellä tulisijojen luota.
Yhtenäistä asuinkenttäaluetta tulisijojen ympäristö ei vaikuta muodostavan.

113

Tulkinta
Siilasjärven luoteispään länsipuolelle SIJOittuva kohtalaisen tasainen ja melko vähäkivinen alue on
topografian perusteella sopinut asuinpaikaksi useankin eri ajanjakson aikana. Viimeisimmät alueen
käyttäjät lienevät olleet saksalaiset sotajoukot toisen maailmansodan aikana, varhaisimmat asukkaat ovat
ehkä käyttäneet aluetta jo tuhansia vuosia aikaisemmin. Kovin paljoa selviä jälkiä esihistoriallisesta
asutuksesta paikalla ei kuitenkaan ole; ainoat maan pinnalle näkyvät ihmistoiminnan seurauksena
syntyneet jäännökset alueella ovat suorakaiteen muotoinen liesilatomus ja pyöreä kehämäinen tulisija.
Suorakaiteen muotoinen liesilatomus on todennäköisesti peräisin rautakaudelta tai historiallisen ajan
alusta, pyöreä tulisija on luultavasti nuorempi, kuitenkin joka tapauksessa useiden kymmenien vuosien
ikäinen.

Arvotus:

Kunto:

Mj-luokka II
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Hyvä

Kartta 28. Silisjavri länsi, suorakaiteen muotoinen liesilatomus ja kehämäinen kivetty

pyöreä tulisija. ©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 57. Silisjavri länsi, suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Kuvattu luoteesta.

Kuva 58. Silisjavri länsi , suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Kuvattu lounaasta.
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Kuva 59. Silisjåvri länsi, kehämäinen kivetty pyöreä tulisija. Kuvattu luoteesta.

Kuva 60. Silisjåvri länsi, kehämäinen kivetty pyöreä tulisija. Kuvattu lännestä.
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5.1.21 Golddaluokta pohjoinen
1

Golddaluokta pohjoinen, Suorakaiteen muotoinen liesilatomus

1 MH-tunnus: 127364

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Rautakautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

11.8.2010

Koordinaattiselitys:

Liesilatomuksen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7676429, Y 3245608
Z478

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee avoimeJJa tunturinummeJJa Golddaluoktan pohjoispuoleJJa, hiekkapohjaisen harjanteen
tasaiseJJa JaeJJa. Kohteen ympäristössä kasvaa harvakseltaan vaivaiskoivuja, muun aluskasviJJisuuden
muodostavat riekonmarja, variksenmarja, puolukka, juotukka ja jäkälät.

Kohteen kuvaus
Golddaluoktan pohjoisrannasta noin sadan metrin etäisyydellä, noin viisi metriä Kilpisjärven pintaa
korkeammaJJa, sijaitsee loivapiirteisen hiekkaharjanteen laeJJa suorak:ulmainen liesilatomus. Latomus on
pohjoiskoilJis-etelälounaissuuntainen, mitoiltaan noin 0,9 x 0,7 m. Vain latomuksen reunat ovat kivetyt,
ja kiveyksen kivet ovat läpimitaltaan noin 10-25 cm. Kivien yläpinnat ovat enimmillään noin 5 cm
latomusta ympäröivää maanpintaa korkeammalla ja lähes täysin kasvillisuuden peittämät. Latomuksen
keskelle lapiolJa kaivetusta koepistosta tavattiin pintaturpeen alta hieman nokea ja vaivoin erottuva,
hyvin ohut huuhtoutumiskerros.

Kohteen rajaus
Kohde rajoittuu pistemäisesti liesilatomukseen ja sen välittömään lähiympäristöön. HiekkaharjanteelJe,
joJJa latomus sijaitsee, kaivettiin lukuisia lapioopistoja mahdoJJisten maanpinnalle näkymättömien
jäännösten paikalJistamiseksi, mutta mitään merkkejä ihmistoiminnasta ei lapioopistoista tavattu.

Tulkinta
Golddaluoktan pohjoispuolen liesilatomuksen iän määrittäminen on haastavaa. Kilpisjärveltä löydettiin
alueen kulttuuriperintöinventoinnin yhteydessä lukuisia suorakulmaisia liesi-latomuksia, joista
vanhimmat ovat epäilemättä rautak:autisia, mutta nuorimmat kenties jopa 1900-luvun alkupuolelta.
Liesilatomustraditio alueeJJa vaikuttaa siis jatkuneen huomattavasti pidempään kuin muualla Lapissa.
Golddaluoktan latomus ei luultavasti lukeudu vanhimpien alueelta tunnettujen liesi-latomusten joukkoon,
mutta umpeenkasvaneisuutensa ja latomuksen keskelle tehdystä lapioopistosta havainnoidun
maannostumisasteensa perusteella kyseessä kuitenkin epäilemättä on muinaisjäännökseksi luokiteltava
kohde, todennäköisimmin 1600-1800-Jukujen välille ajoittuva.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 29. Golddaluokta pohjoinen , suorakaiteen muotoinen liesilatomus.

©Metsähallitus , ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 61 . Golddaluokta pohjoinen , suorakaiteen muotoinen liesilatomus.
Taustalla autiotupa Ruotsin puolella. Kuvattu pohjoiskoillisesta.

Kuva 62. Golddaluokta pohjoinen , suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Kuvattu
pohjoisesta, miltei yläpuolelta.
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5.1.22 Cahkaljavri koillinen

Cahkåljavri koillinen, Suorakaiteen muotoinen Iiesilatomus

1MH-tunnus: 127401

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

19.8.2010

Koordinaattiselitys:

Liesilatomuksen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7672793, Y 3257613
z 565

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee kivikkoisella moreeniharjanteella, pienellä tasanteella Tsahkaljärven koillispuolella, noin
kaksisataa metriä luoteeseen kohdasta, jossa Maseljohka laskee Tsahkaljärveen. Harjanteella kasvaa
tunturikoivikkoa ja aluskasvillisuutta hallitsevat mustikka, puolukka sekä sammalet.

Kohteen kuvaus
Kohde on suorakaiteen muotoinen liesilatomus, joka sijaitsee Tsahkaljärven koillisrannasta vajaan sadan
metrin etäisyydellä olevalla tasanteella. Latomuksen mitat ovat noin 90 x 100 cm, ja latomuksen
lyhyemmät sivut ovat itäkaakko-länsiluodesuuntaiset. Kyseisten sivujen jatkoksi on ladottu latomuksen
luota kohti itäkaakkoa suuntautuvat kivirivit, jotka koostuvat pitkänomaisista kivistä ja ulottuvat
latomuksesta noin 140 cm päähän. Kivirivien kivet ovat noin 15-20 cm paksuisia ja pisin kivistä on noin
80 cm mittainen, varsinaiseen latomukseen käytetyt kivet ovat halkaisijaltaan noin 15-30 cm kokoisia.
Kivet ovat jäkälöityneet, mutta yleisolemukseltaan latomus vaikuttaa varsin tuoreelta. Latomuksen
kiveämättömässä keskiosassa on hiiltyneitä puunkappaleita, naulattuja laudanpaloja, korkinkappaleita
sekä rimankaltaisiin puupaloihin naulattujen nahkahihnojen jäännöksiä.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti liesilatomukseen ja sen välittömään lähi ympäristöön.

Tulkinta
Tsahkaljärven koillispuolen liesilatomus vaikuttaa latomuksen yhteydestä havaitun esineistön perusteella
varsin nuorelta, mutta latomuksen rakenteelliset piirteet liittävät sen selvästi suorakaiteen muotoisten
liesilatomusten traditioon. Latomuksen luota lähtevät kivirivit osoittanevat paikalla ilmeisesti sijainneen
kodan oviaukon suunnan, ja niiden perusteella latomus voidaan lukea nk. permukkaliesiin. Inventoinnin
aikana todettiin, että Kilpisjärven seudulla suorakaiteen muotoisia liesilatomuksia lienee rakennettu
huomattavasti kauemmin kuin muualla Lapissa, jopa viime vuosisadan alkupuolelle saakka.
Tsahkaljärven koillispuolen liesilatomus on todennäköisimmin katasijan jäännös 1800-luvulta tai aivan
1900-luvun alusta, minkä perusteella kohde on luokiteltavissa kiinteäksi muinaisjäännökseksi. PohjoisRuotsissa permukkaliedet ovat olleet käytössä jo noin 1400-1500 jaa. ja tavallisisksi ne tulivat 1600luvun lopulla. Yleisimmillään liesityyppi on ollut 1700-1800-luvuilla (Mulk 1995)

Arvotus:

Kunto:

Mj-luokka II
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Hyvä

Kartta 30. Cahkaljavri koillinen , suorakaiteen muotoinen liesilatomus.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 63. Cahkaljavri koillinen , suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Kohti itäkaakkoa
jatkuvat latomuksen luota kivirivit Kuvattu pohjoisesta.

Kuva 64. Cahkaljavri koillinen , suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Kuvattu luoteesta.
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Kuva 65. Cahkaljavri koillinen, suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Kuvattu
länsiluoteesta.

Kuva 66. Cahkaljavri koillinen . Rimamaisiin puupaloihin naulattujen nahkahihnojen
jäännöksiä latomuksen kiveämättömässä keskiosassa.

124

5.1 .23 Cahkaljavri lounas 2

Cahkaljavri lounas 2, Suorakaiteen muotoinen liesilatomus

1 MH-tunnus: 127402

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Rautakautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

8.6.2010

Koordinaattiselitys:

Liesilatomuksen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7671740, Y 3257100
Z580

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Tsahkaljärven ja tämän lounaispuoleisen lammen välisellä moreeniharjanteella, suojaisan
notkelman kaakkoislaidalla, !oivassa rinteessä. Kohteen koillispuolella noin 30 m päässä on pieni
lampare, joka on karttaan merkitty vesikuoppana. Kohteen kohdalla kasvaa metsälauhaa, puolukkaa ja
kangaskarhunsammalta, lähiympäristössä myös tunturi- ja vaivaiskoivuja sekä katajia.

Kohteen kuvaus
Kohde on suorakaiteen muotoinen liesilatomus, itä-länsisuuntainen, mitoiltaan noin 140 cm x 95 cm.
Latomuksen reunaosien kivet ovat pitkänomaisia, noin 30 cm pituisia ja noin 15 cm levyisiä, muilta osin
latomus koostuu halkaisijaltaan noin 15-25 cm kokoisista kivistä. Latomuksen kivien yläpinnat nousevat
enimmillään noin 5 cm ympäröivää maanpintaa korkeammalle.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti liesilatomukseen ja latomuksen välittömään lähi ympäristöön.

Tulkinta
Yksittäin harjanteella sijaitseva liesilatomus lienee melko lyhytaikaisen asuinpaikan jäännös. Tyypiltään
latomus on hyvin samankaltainen kuin puolisen kilometriä etelämpänä Kukkulajoen läheisyydessä
sijaitsevat viisi liesilatomusta ja kohteesta Cahkaljavri etelä tavattu yksittäinen latomus.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 31. Cahkaljavri lounas 2, suorakaiteen muotoinen liesilatomus.
©Metsähallitus , ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.

126

l

Kuva 67. Cahkaljavri lounas 2. Suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Taustalla Saana.
Kuvattu kaakosta

Kuva 68. Cahkaljavri lounas 2. Suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Kuvattu lounaasta.
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Kuva 69. Cahkaljavri lounas 2. Suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Lähikuva.
Kuvattu etelästä.
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5.1 .24 Golggotjavri koillinen

/Ci

1

Golggotjavri koillinen, Suorakaiteen muotoinen liesilatomus ja
muita kivettyjä tulisijoja

MH-tunnus: 127421

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

3

Tarkastus:

24.8.2010

Koordinaattiselitys:

Suorakaiteen muotoisen
liesilatomuksen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7663090, Y 3259665
z 575

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Golggotjavrin koillispuoleisilla moreeniharjanteilla, yksittäisiä tunturikoivuja kasvavalla
vaivaiskoivu-variksenmarjakankaalla. Aluskasvillisuuden joukossa alueella on myös puolukkaa,
sammaliaja poronjäkälää sekä muita jäkäliä.

Kohteen kuvaus
Kohde muodostuu kolmesta kivetyn tulisijan jäännöksestä. Tulisijoista itäisin (tulisija 1) on rakenteeltaan
tyypillinen suorakaiteen muotoinen liesilatomus, kaksi läntisempää (tulisijat 2 ja 3) ovat muodoltaan
epämääräisempiä ja mahdollisesti ajoitukseltaan nuorempia.

Thlisija 1
Koordinaatit tulisijan keskeltä x = 7663 090 1 y = 3259 665
Tulisija sijaitsee Golggotjavrin rannasta noin 40 m etäisyydellä, rannansuuntaisen matalan harjanteen
koillispuoleisella melko kivettömällä tasanteella, jonka halkaisija on noin kahdeksan metriä. Kyseessä on
suorakaiteen muotoinen liesilatomus, joka erottuu hyvin selvästi, koska aluskasvillisuus tasanteella on
niukkaa. Latomus on pohjoisluode-eteläkaakkosuuntainen, mitoiltaan noin 100 x 60 cm, ja vain
reunaosistaan kivetty. Kivien yläreunat ovat viitisen senttimetriä ympäröivää maanpintaa korkeammalla.
Kivien halkaisija vaihtelee 15-35 cm välillä, muutamat kivet ovat muodoltaan pitkänomaisia, ja ne on
aseteltu latomuksen reunojen suuntaisesti. Latomuksen itäisellä sivulla on lisäksi kivikehän ulkopuolella
kaksi yläpinoaltaan tasaista kiveä. Kivet ovat jäkälöityneet ja Jatomuksen sisäosa on umpeenkasvanut
Latomuksen sisäosaan lapiolla kaivetusta koepistosta tavattiin noin kahden senttimetrin paksuisen
pintaturpeen alta selvä hiilikerros, mutta ei huuhtoutumiskerrosta.
Thlisijat 2 ja 3
Koordinaatit tulisijojen välistä x = 7663 241 1 y = 3259 538
Tulisijat sijaitsevat Golggotjavrin rannasta kohoavan moreeniharjanteen laella, noin viiden metrin
levyisellä kohtalaisen tasaisella ja vähäkivisellä alueella, noin metrin etäisyydellä toisistaan. Tulisijoista
rantaan on matkaa noin kymmenen metriä, ja korkeuseroa järven pintaan on noin neljän metrin verran.
Tulisijat ovat pitkänomaisia, itäkaakko-länsiluodesuuntaisia, vain reunaosistaan kivettyjä. Tulisijoihin
käytettyjen kivien halkaisija vaihtelee 15-25 cm välillä, ja kivien yläpinnat ovat 5-10 cm ympäröivää
maanpintaa korkeammalla.
Pohjoisempi tulisija, jonka koko on noin 1,0 x 0,65 m, on mahdollisesti ollut alkujaan suorakaiteen
muotoinen, mutta tulisijan kivikehästä puuttuu muutamia kiviä, mikä hämärtää muodon hahmottamista.
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Eteläisempi tulisija koostuu kahdesta rinnakkaisesta kivirivistä, jotka ovat noin 0,5 m mittaiset, ja joiden
välissä on noin 0,4 m levyinen kiveämätön alue. Kivirivit eivät kuitenkaan ole kovinkaan selkeät tai
yksiselitteiset. Eteläisempään tulisijaan on myös voitu käyttää pohjoisemmasta tulisijasta otettuja kiviä.
Tulisijojen keskivaiheille lapiolla kaivetuista koepistoista tavattiin vain noin senttimetrin paksuinen
pintaturve, jonka alla oli heikko nokinen kerros. Huuhtoutumiskerrosta lapionpistoista ei tavattu.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu kahdeksi pienialaiseksi pesäkkeeksi havaittujen tulisijojen välittömään läheisyyteen.
Itäisempi pesäke kattaa halkaisijaltaan noin kahdeksanmetrisen tasanteen, jonka keskeltä suorakaiteen
muotoinen liesilatomus tavattiin, läntisempi pesäke puolestaan moreeniharjanteen tasaisen laen, jolta
kaksi muuta tulisijaa dokumentoitiin. Kyseisten pesäkkeiden väliltä ei tavattu merkkejä ihmistoiminnasta.

Tulkinta
Golggotjavrin rannoilla on useita asuin- tai leiripaikkojen jäännöksiä, joista vanhimmat ovat epäilemättä
esihistoriallisia. Nuorimmat rantojen tulisijoista lukeutunevat kuitenkin jo modernin retkeilyn
synnyttämien ilmiöiden piiriin. On myös mahdollista, että jotkin iäkkäätkin kohteet ovat kokeneet
viimeisimpien vuosikymmenien aikana uusiokäyttöä, jolloin niiden alkuperäinen olemus on voinut
hämärtyä tai muuttua kokonaan.
Golggotjavrin koillispuolelta tavatuista tulisijoista itäisin, suorakaiteen muotoinen liesilatomus, vaikuttaa
todennäköisesti katasijan lämmönlähteeltä, ja ajoittuu luultavasti vähintään sadan vuoden ikäiseksi, ollen
siten ikänsä puolesta määriteltävissä kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Läntisempien tulisijojen luonteen
tarkempi määrittely on haastavampaa. Samanaikaisia keskenään kyseiset kaksi tulisijaa tuskin ovat, vaan
eteläisempi tulisijoista vaikuttaa pohjoisempaa tulisijaa nuoremmalta. Pohjoisempi tulisija on hyvinkin
voinut alkujaan olla suorakaiteen muotoisten liesilatomusten traditioon lukeutuva ilmiö, kenties
samanaikainen itäisemmältä tasanteelta tavatun liesilatomuksen kanssa.

Arvotus:

Kunto:

Mj-Juokka II
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Tulisija 1: hyvä
Tulisijat 2 ja 3: kohtalainen

Kartta 32. Golggotjavri koillinen, suorakaiteen muotoinen liesilatomus ja muita
kivettyjä tulisijoja. ©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 70. Golggotjåvri koillinen, tulisija 1, suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Vain
reunaosiltaan kivetty. Kuvattu itäkoillisesta.

Kuva 71 . Golggotjåvri koillinen, tulisija 1, suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Vain
reunaosiltaan kivetty. Kuvattu pohjoisluoteesta.
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Kuva 72. Golggotjavri koillinen , tulisijat 2 ja 3. Etualalla näkyvä tulisija ehkä alkujaan
suorakaiteen muotoinen. Kuvattu koillisesta.
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5.1.25 Cahkaljavri etelä

Cahkaljavri etelä, Suorakaiteen muotoinen liesilatomus

1 MR-tunnus: 127441

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Rautakautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

9.6.2010

Koordinaattiselitys:

Liesilatomuksen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7671520, Y 3257675
Z595

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee harvassa tunturikoivikossa Tsahkaljärven eteläpuolella, alueella, jolta porot ovat
tallauksellaan kuluttaneet aluskasvillisuutta. Jäljellä oleva aluskasvillisuus koostuu paaosm
vaivaiskoivuista, variksenmarjasta, puolukasta ja metsälauhasta. Liesilatomuksen lähellä kulkee poroaita.

Kohteen kuvaus
Kohde on luodekaakkosuuntainen suorakaiteen muotoinen liesilatomus, joka SIJaitsee noin 30 m
Tsahkaljärven eteläpuolella kulkevasta poroaidasta pohjoiseen. Liesilatomus on laatikkomainen ja vain
reunaosiltaan kivetty. Latomuksen mitat ovat noin 150 x 75 cm, ja latomukseen käytetyt kivet ovat
muodoltaan pitkänomaisia, halkaisijaltaan noin 15-30 cm kokoisia.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti liesilatomukseen ja latomuksen välittömään lähi ympäristöön.

Tulkinta
Yksittäinen suorakulmainen liesilatomus lienee melko lyhytaikaisen asuinpaikan jäännös. Paikalla on
todennäköisimmin sijainnut katasija rautakauden lopulla tai historiallisella ajalla. Yleisolemukseltaan
latomus on hyvin samankaltainen kuin hieman lännempänä Kukkulajoen läheisyydessä sijaitsevat viisi
liesilatomusta ja kohteesta Cahkaljavri lounas 2 tavattu yksittäinen latomus.

Arvotus:

Esitys mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 33. Cåhkåljåvri etelä, suorakaiteen muotoinen liesilatomus

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 73. Cåhkåljåvri etelä, suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Taustalla Saana.
Kuvattu kaakosta.

Kuva 74. Cåhkåljåvri etelä, suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Taustalla Saana.
Kuvattu kaakosta.
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5.1.26 Bahtejorbmi

Bahtejorbmi, Suorakaiteen muotoinen liesilatomus

1 MH-tunnus: 127442

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Rautakautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

14.6.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Liesilatomuksen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7656816, Y 3260327
Z460

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Bahtejorbmin koillispuolella, moreeniharjanteen länsirinteen alaosassa olevalla
hiekkaisella tasanteella, jolla kasvaa tunturi- ja vaivaiskoivuja. Aluskasvillisuutena tasanteella kasvaa
puolukkaa, variksenmarjaa, poronjäkälää ja seinäsammal ta.

Kohteen kuvaus
Kohde on jokseenkin neliömäinen liesilatomus, joka sijaitsee Bahtejorbmin koillisrannasta noin 60 m
itään. Liesilatomus on tasanteella, jonka itälaidassa on halkaisijaltaan noin kaksimetrinen siirtolohkare.
Latomus sijaitsee lohkareen luota noin 2,5 m länteen. Latomus on kasvillisuuden peittämä, maanpinnalle
näkyy vain kaksi kiveä. Lapion kärjellä tunnustelemalla latomuksen halkaisija ja muoto saatiin kuitenkin
varsin hyvin selville, koska latomusta ympäröivä maaperä on hiekkaista ja likimain kivetöntä.
Latomuksen sivut ovat noin 70 cm mittaiset ja myös latomuksen keskiosa on kivetty. Latomuksen kohta
hahmottuu ympäröivää tasannetta vajaat viisi senttimetriä korkeampana. Käytettyjen kivien koko ei
täysin selvinnyt latomuksen umpeenkasvaneisuuden vuoksi; useimmat kivet lienevät kuitenkin
halkaisijaltaan 15-20 cm kokoisia.
Liesilatomuksen keskelle lapiolla kaivetusta koepistosta tavattiin turpeen alta hiiltä ja tulen rapauttamia
kiviä, ei kuitenkaan huuhtoutumiskerrosta. Latomuksen ympärillä tasanteen alueella lapioopistoista
todettiin normaali podsolimaannos.

Kohteen rajaus
Kohde rajautunee todetun liesilatomuksen välittömään lähiympäristöön, halkaisijaltaan
kymmenmetriselle alueelle, tasanteen itälaidalla olevan siirtolohkareen länsipuolelle.

alle

Tulkinta
Bahtejorbmin suorakaiteen muotoinen liesilatomus on ilmeisimmin vanhan katasijan jäännös. Kyseinen
kohta on Mukkavuopion ja Keinovuopion välisellä alueella maastollisesti parhaiten asuinpaikaksi sopiva;
alue on suurimmalta osaltaan joko aJavaa pusikkoa, epätasaista rinnemaastoa, suota tai kivikkoa. Maaston
yleisilmeestä poikkeava tasanne vaikutti siis hyvinkin potentiaaliselta paikalta muinaisjäännöksen
löytämiseksi jo ennen latomuksen maanpinnalle erottuvien osien havaitsemista. Latomuksen iän
arvioiminen on melko vaikeaa; huuhtoutumiskerroksen puuttumisen perusteella kohteen ikä tuskin
kuitenkaan on useita satoja vuosia, vaan todennäköisimmin Jatomus ajoittuu 1700-1800-Juvuille.

Arvotus:

Esitys mj-Juokka II

Kunto:

137

Hyvä

Kartta 34. Bahtejorbmi, suorakaiteen muotoinen liesilatomus.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 75. Bahtejorbmi, suorakaiteen muotoisen liesilatomuksen paikka. Kasvillisuuden
liki täysin peittämä latomus etualalla. Kuvattu luoteesta.
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5.1.27 Kuonjarvarri

Kuonjarvarri, Kvartsiittilouhos

1 MH-tunnus: 65308

Kohdetyyppi:

Raaka-aineen hankintapaikat

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Kivikautinen/
varhaismetallikautinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Tarkastus:

18.8.2010

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Koordinaattiselitys:

Kvartsiittipesäkkeen keskeltä, Geometria
kvartsikimpaleen kohdalta
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7680251, Y 3267598
Z980

Gps-mittaus, korjaamaton

Löydöt:

Taustatiedot
Kohteen on löytänyt Petri Halinen vuonna 2003 . Hän havaitsi Kuonjarvarrin laelta 1,8 km luoteeseen
Kaiottireitin kaakkoispuolella kookkaita kvartsiittilohkareita, joista on isketty ytimiä ja iskoksia.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee ylätunturissa, Kuonjatjohkan ja Saarijärvelle päin laskevan laakson välisessä satulassa.
Alue on äärimmäisen karua tuulenpieksemää tunturipaljakkaa, jossa aluskasvillisuuden muodostavat vain
harvat tunturikasvit Suurin osa maanpinnasta on täysin paljasta.

Kohteen kuvaus
Muinaisjäännösrekisterissä ilmoitetusta koordinaattipisteestä noin kuusikymmentä metriä pohjoiseen
paikallistettiin Halisen kuvausta vastaava paikka. Paikalla on moreenin seasta esiin työntyvä kookas
maidonvalkea kvartsilohkare, jonka luona on työstetty runsaasti hyvälaatuista vaaleanharmaata
kvartsiittia; muutaman neliömetrin alalla havaittiin useita kymmeniä kookkaita iskoksia. K vartsiittia
paikalla on myös lohkottuina raaka-ainekappaleina. Noin yhdeksän metriä valkeasta kvartsilohkareesta
koilliseen on lisäksi pienempi keskittymä kvartsiitti-iskoksia. Yksittäisiä lohkottuja raaka-ainekappaleita
on keskittymien ulkopuolellakin melko laajalla alueella, kaukaisimmat keskittymistä noin sadan metrin
etäisyydellä. Lisäksi alueelta tavattiin runsaasti työstämättömiä luontaisia kvartsiittikimpaleita.

Kohteen rajaus
Kohteen keskeisin osa vaikuttaa rajautuvan kahden havaitun kvartsiitti-iskoskeskittymän välittömään
läheisyyteen, halkaisijaltaan noin 20 m laajuiselle alueelle. Keskittymien ulkopuolelta tavatut yksittäiset
lohkotut raaka-ainekappaleet osoittavat muinaisen aktiviteetin paikalla olleen kuitenkin laaja-alaisempaa.
Kohteen lähialueen havainnoinnin perusteella merkkejä kvartsiitin työstämisestä on todettavissa
vähintäänkin sadan metrin säteellä havaituista iskoskeskittymistä.

Tulkinta
Kuonjarjohkan ja Saarijärvelle päin laskevan laakson välisen satulan alueelta on esihistoriallisena aikana
etsitty työstettäväksi soveltuvaa kvattsiittia epäilemättä hyvinkin laajasti. Alueen antoisuudesta raakaaineen hankintapaikkana kertoo, että paikalla on yhä runsaasti hyvälaatuista työstämätöntä kvartsiittia.
Kookkaista kvartsiittikimpaleista on paikalla ilmeisesti lohkottu paremmin mukaan otettaviksi sopivia
kappaleita, ja toisinaan ylätunturissa on kaiketi myös työstetty esineaihioita, mihin viittaavat tavatut
iskoskeskittymät. Kohteen iän arvioiminen on kuitenkin erittäin vaikeaa. K vartsiittia paikalta on voitu
noutaajopa useiden tuhansien vuosien ajan .
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Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 35. Kuonjarvarri, raaka-aineen hankintapaikka.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.

142

Kuva 76. Kuonjarvarri . Raaka-aineen hankintapaikka. Keskellä kuvaa kvartsilohkare,
jonka luona kvartsiitti-iskoksia. Kuvattu luoteesta.

Kuva 77. Kuonjarvarri . Raaka-aineen hankintapaikka. lskoksia edellisen kuvan
kvartsiittikeskittymän alueelta. Lähikuva suoraan yläpuolelta.
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5.1.28 Tsahkaljoen luusua

Tsahkaljoen luusua, Kvartsiittivarasto

1 MH-tunnus: 73292

Kohdetyyppi:

Raaka-aineen hankintapaikat

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Ki vikautinen/

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

varhaismetallikautinen

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

9.6.2010

Koordinaattiselitys:

Kohteen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

X 7671937, Y 3256680

Löydöt:

Koordinaatit:

z 561

Taustatiedot
Kohteen ovat löytäneet Jarmo Kankaanpää ja Martti Koponen vuonna 1989. Tsahkaljoen luusuan
eteläpuolelta, korkeudeltaan noin 1,5 m kokoisen kivenlohkareen koillispuolelta, oli löytynyt 1,275 kg
hyvälaatuista kvartsiittia, joka oli poimittu talteen. Vuoden 2008 inventoinnissa kohdetta ei
muinaisjäännösrekisterissä ilmoitettujen koordinaattien osoittamalta kohdalta paikallistettu.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee kivikkoisen moreeniharjanteen laidalla. Puusto paikalla on tunturikoivikkoa. Tsahkaljoen
eteläranta on kohteen pohjoispuolella noin kymmenen metrin päässä.

Kohteen kuvaus
Kohde paikallistettiin Martti Koposen kohteesta ottamien valokuvien perusteella noin 75 m muinaisjäännösrekisterissä ilmoitetusta koordinaattipisteestä länteen. Kuvissa näkyvä kivenlohkare oli maastosta
yksiselitteisesti tunnistettavissa. Mitään kiinteään muinaisjäännökseen viittaavaa paikalla ei havaittu.

Kohteen rajaus
Kohde rajoittuu pistemäisesti Tsahkaljoen luusuan eteläpuolella olevan kivenJahkareen läheisyyteen.

Tulkinta
On kyseenalaista, voidaanko kohdetta Tsahkaljoen luusua enää luokitella kiinteäksi muinaisjäännökseksi.
Paikalla noin 30 x 40 cm kokoisella alalla sijainneet kvattsiitinkappaleet on ilmeisesti otettu kaikki
talteen vuonna 1989. Tuolloin ei kohteen läheisyydessä tavattu muuta muinaiseen aktiviteettiin viittaavaa.
Vaikuttaa epätodennäköiseltä, että alueelta lisää merkkejä esihistoriallisesta toiminnasta tultaisiin enää
havaitsemaan. Kohteen ympäristön maaperä on kuitenkin pääpiirteissään tutkimatonta, eikä täysin ei ole
poissuljettavissa, että kohteen läheisyydestä yhä voitaisiin tavata kiinteiksi muinaisjäännöksiksi
tulkittavia ilmiöitä. Mikäli kyseessä kuitenkin tulkitaan olleen ainoastaan kvartsiittivaraston, josta kaikki
kvartsiitti on jo kerätty pois, tulisi kohde tulkita arkeologisessa mielessä tuhoutuneeksi.

Arvotus:

Mj-luokka IIIIII

Kunto:
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Hyvä

Kartta 36. Tsahkaljoen luusua, kivikautinentai varhaismetallikautinen kvartsiittivarasto.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 78. Tsahkaljoen luusua, kivikautinentai varhaismetallikautinen kvartsiittivarasto
kivenlohkareen koillispuolella. Kuvattu etelästä.

Kuva 79. Tsahkaljoen luusua, kivikautinentai varhaismetallikautinen kvartsiittivarasto
kivenlohkareen koillispuolella. Kuvattu idästä.
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5.1.29 Aillahasspatnju

Åillahasspatnju, Asuinkenttä

1 MR-tunnus: 127461

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Moniperiodinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

9.6.2010

Koordinaattiselitys:

Asuinkentän pohjoisosan
keskivaiheilta

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7666425,
Z620

Löydöt:

KM 38506

z' olfl

v

3260521

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Åillahasjohkaan pohjoisesta Åillahasvarrin suunnalta yhtyvän puron varrella olevalla
heinikkoisella rinteellä, joka laskee loivasti kohti Åillahasjohkaa. Alueen pohjoisosassa kasvaa
harvakseltaan tunturikoivuja ja katajapensaita, eteläosa on olemukseltaan niittymäistä aukiota.
Heinäkasvien lisäksi aluskasvillisuutena alueella kasvaa puolukkaaja sammalia.

Kohteen kuvaus
Kohde on asuinkenttä, jolla SIJaitsee lukuisia kivettyjen tulisijojen jäännöksiä. Tulisijat edustavat
rakenteeltaan useita eri tyyppejä, minkä perusteella paikkaa on käytetty pitkäkestoisesti ja
moniperiodisesti. U seirnmat tulisijoista ovat asuinkentän pohjoislaidalla, kentän halki kulkevan puron
lähellä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki tulisijat sijaitsevat kyseisen puron länsipuolella. Lisäksi kentän
eteläpuolella, lähempänä Åillahasjohkaa, sijaitsee yksittäinen suorakaiteen muotoinen liesilatomus.

Tulisijojen tarkempi kuvaus sekä koko- ja sijaintitiedot
Tulisija 1
Koordinaatit: x = 7666 4421 y = 3260 515
Suorakaiteen muotoinen liesilatomus, lähes maantasainen, vam reunaosiltaan kivetty. Pohjoiseteläsuuntainen, mitoiltaan noin 1,1 x 0,7 m . Kookkairnmat kivet, halkaisijaltaan noin 25 cm, ovat
latomuksen päissä. Muiden kiveyksen kivien halkaisijat vaihtelevat välillä 15-20 cm. Latomuksesta noin
kahdeksan metriä luoteeseen on moderni nuotiopaikka, jonka vierellä sijaitsee tulisija 2.

Tulisija 2
Koordinaatit: x = 7666 44513260 515
Modernin nuotiopaikan eteläpuolella noin metrin etäisyydellä hahmottuu muutamien halkaisijaltaan noin
15-20 cm kokoisten kivien rajaamana soikeahko alue, joka on koillis-lounaissuuntainen ja kooltaan noin
1,0 x 0,5 m . Alueen keskelle lapiolla kaivetusta koepistosta todettiin pintaturpeen alta noin 10 cm
paksuinen sekoittunut maakerros, jonka alta tavattiin hiiltä.

Tulisija 3
Koordinaatit: x = 7666 4421 y = 3260 526
Tulisija koostuu kahdesta rinnakkaisesta koillis-lounaissuuntaisesta kivirivistä. Kivirivit ovat noin 0,9 m
mittaiset, ja niiden väliin rajautuu noin 0,6 m levyinen kiveämätön alue. Kiveykseen käytettyjen kivien
halkaisijat vaihtelevat välillä 10-25 cm. Osa kivistä on pitkänomaisia, ja ne on aseteltu tulisijan sivujen
suuntaisiksi. Tulisijan keskelle lapiolla kaivetusta koepistosta tavattiin pintaturpeen alta ohut
huuhtouturniskerros, ja sen alta hiiliä, nokea sekä tulen rapauttarnia kiviä.
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Thlisija 4
Koordinaatit: x = 7666 4201 y = 3260 541
Tulisijan muodostavat viisi halkaisijaltaan noin 25-30 cm kokoista kiveä, jotka sijoittuvat kahdeksi noin
60 cm mittaiseksi rinnakkaiseksi kiviriviksi. Kivirivit ovat pohjois-eteläsuuntaiset. Kivirivien väliin jää
noin 80 cm levyinen kiveämätön alue. Tulisijan keskelle lapiolla kaivetusta koepistosta tavattiin heti
pintaturpeen alta hiilikerros. Ainoa puron itäpuolella sijaitseva tulisija.
Thlisija 5
Koordinaatit: x = 7666 4871 y = 3260 518
Tulisija on pohjoiskoilliseen aukeavan U:n muotoinen ja halkaisijaltaan noin 0,8 m Iaajuinen. Tulisija on
ladattu halkaisijaltaan 20-30 cm kokoisista kivistä, joiden yläpinnat ovat noin 15 cm ympäröivää
maanpintaa korkeammalla. Tulisijan keskellä on halkaisijaltaan noin 0,4 m Iaajuinen kiveämätön alue.
Kiveämättömälle alueelle Iapiolla kaivetusta koepistosta tavattiin heti pintaturpeen alta hiiltä, tulen
rapauttamia kiviä sekä palanutta luuta. Palaneet luut kerättiin talteen.
Thlisija 6
Koordinaatit: x = 7666 490 1 y = 3260 524
Tulisija on saman muotoinen ja laajuinen kuin tulisija 5. Kiveykseen käytetyt kivet ovat kuitenkin jonkin
verran tulisijassa 5 käytettyjä pienempiä, halkaisijaltaan noin 15-20 cm. Tulisijan avoin sivu on kohti
luodetta. Tulisijan ympärillä on harvana kehänä halkaisijaltaan noin 20 cm kokoisia kiviä, joiden
rajaarnan pyöreän alueen halkaisija on noin kolme metriä. Tulisijan keskelle lapiolla kaivetusta koepistosta tavattiin heti pintaturpeen alta hiiltä sekä palamatonta luuta.
Thlisija 7
Koordinaatit: x = 7666 353 1 y = 3260 422
Suorakaiteen muotoinen liesilatomus, sijaitsee tulisijoista 1-6 toistasataa metriä etelälounaaseen,
mönkijäuran varrella, heinikkoa ja tunturikoivuja kasvavalla laajalla hiekkapohjaisella tasanteella.
Latomus on vain reunaosiltaan kivetty, kaakko-luodesuuntainen, mitoiltaan noin 1,1 x 0,7 m. Latomuksen
kiveys koostuu halkaisijaltaan noin 15-25 cm kokoisista kivistä. Tulisijan keskelle lapiolla kaivetusta
koepistosta tavattiin heti pintaturpeen alta hiiliä ja nokea. Mönkijäura on lievästi vaurioittanut latomusta,
yksi kivi Iatomuksen Iounaisreunalta vaikuttaa vierähtäneen pois paikaltaan.

Kohteen rajaus
Kohteen voidaan katsoa rajautuvan kahdeksi alueeksi, joista pohjoisempaan ja kookkaampaan sisältyvät
tulisijat 1-6 lähialueineen. Tulisija 7 lähialueineen muodostaa erillisen pienialaisemman alueen.
Pohjoisemmalla alueella, jota lienee käytetty pitkäkestoisimmin ja monipuolisimmin, voidaan kohteen
aktiviteettialueen katsoa ulottuvan ainakin viidenkymmenen metrin päähän tulisijojen rajaamasta
asuinkentän keskeisimmästä osasta. Tulisijan 7 yhteydessä oleva aktiviteettialue lienee pistemäisempi ja
rajautunee noin kymmenen metrin säteelle tulisijasta.

Tulkinta
Åillahasspatnjun asuinkentällä lienee asuttu moniperiodisesti ja kausiluonteisesti mahdollisesti jo
rautakaudelta saakka, todennäköisesti 1900-luvun alkupuolelle asti . Alue erottuu ympäristöstään selvästi
myös kasvillisuudeltaan, mikä kertoo kohteen käytön pitkäkestoisuudesta. Asuinkenttäkokonaisuus on
ilmiöiltään monipuolinen, hyvin säilynyt ja määriteltävissä kiinteäksi muinaisjäännökseksi.

Arvotus:

Mj-Iuokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 37. Aillahasspatnju , moniperiodinen asuinkenttä.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 38. Aillahasspatnju , moniperiodinen asuinkenttä.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 39. Aillahasspatnju, moniperiodinen asuinkenttä.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 80. Åillahasspåtnju , asuinkenttä. Tulisija 1. Kuvattu pohjoisesta.

Kuva 81 . Åillahasspåtnju, asuinkenttä. Tulisija 2:n paikka , kuvassa näkyvän modernin
tulisijan oikealla puolella. Kuvattu lounaasta.
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Kuva 82. Åillahasspatnju, asuinkenttä. Tulisija 3. Kuvattu koillisesta.

Kuva 83. Åillahasspatnju , asuinkenttä. Tulisija 4. Kuvattu pohjoisesta.
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Kuva 84. Åillahasspatnju , asuinkenttä. Tulisija 5, U-muotoinen. Kuvattu
pohjoiskoillisesta.

Kuva 85. Åillahasspatnju, asuinkenttä. Tulisija 6, U-muotoinen. Kuvattu luoteesta.
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Kuva 86. Åillahasspatnju , asuinkenttä. Tulisija 7. Kuvattu idästä.

Kuva 87. Åillahasspatnju , asuinkenttä. Tulisija 7. Kuvattu kaakosta.
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5.1 .30 Nilpan kenttä

Nilpan kenttä, Asuinkenttä

1 MH-tunnus: 127587

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

22.8.2010

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:
Koordinaatit:

Kentän opastustaulun luota
'
., ~ 1( / 2. )'? 9 ~ '
X 7676977, Y 3253943
z 630

Löydöt:

Taustatiedot
Nilpan kenttä on historiallisesti tunnettu asuinkenttä, joka on nimetty käyttäjänsä Nils Tornensiksen
mukaan. Asuinkenttä sijaitsee Kilpisjärven retkeilykeskukselta lähtevän luontopolun varrella, ja kentän
laidalla on kohteen historiaa lyhyesti esittelevä opastuskyltti. Suora lainaus opastuskyltin tekstistä:
"Nilpan kenttä. Tällä tantereella majaili ennen Nils Tornensis poromiehineen. Nilpan kylän väki talvehti
etelässä Palojoella, mutta paimenetjutasivat sarvipäiden myötä näille kesälaitumille."

Ympäristön kuvaus
Nilpan kenttä sijaitsee Saanan pohjoispuolella, Skirhasjohkan latvoilla. Asuinkenttää ympäröivä maasto
on moreenipohjaista avointa tunturinummea, mutta kentän maaperä vaikuttaa hiekkavoittoisemmalta.

Kohteen kuvaus
Nilpan kenttä erottuu maastossa Skirhasjoen latvoille sijoittuvana, ympäristöstään selvästi poikkeavana
heinikkoisena alueena, jolla kasvaa yksittäisiä kookkaita pajuja. Kentän alueella on muutamien
umpeenkasvaneiden kivettyjen tulisijojen jäännöksiä, lähinnä kentän kaakkoislaidalla sijaitsevan
opastuskyltin läheisyydessä, lähellä kentän eteläpuolen halki kulkevaa puroa. Tulisijat ovat pyöreähköjä
ja kehämäisiä, vain reunaosiltaan kivettyjä ja halkaisijaltaan alle metrin laajuisia. Tulisijat on ladattu
halkaisijaltaan noin 15-30 cm kokoisista kivistä, ja kivikehien yläreunat nousevat noin 5-10 cm
ympäröivää maanpintaa korkeammalle. Tulisijojen jäännösten lisäksi muita rakenteita alueella ei todettu.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu ympäröivästä maastosta poikkeavan kasvillisuutensa ja maastonmuotojen perusteella
soikeahkoksi alueeksi, joka on itä-länsisuunnassa noin sadan metrin mittainen. Pohjois-eteläsuunnassa
kentän halkaisija on viitisenkymmentä metriä. Kohteen on havaittavissa selvästi myös ilmakuvista.

Tulkinta
Nilpan kenttä on ilmeisesti pitkäkestoisesti käytetty asuinpaikka, jonka käyttö on mahdollisesti alkanut jo
satoja vuosia sitten. Kenttä on helposti saavutettava esimerkki poropaimentolaisten kesäaikaisesta asuinpaikasta ja sen voidaan katsoa edustavan elämäntapaa, jota kentän käytön aikaisessa muodossa ei enää
ole olemassa. Kenttää voidaan kokonaisuudessaan pitää kiinteänä muinaisjäännöksenä.

Arvotus:

Kunto:

Mj-luokka II
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Hyvä

Kartta 40. Nilpan kenttä, historiallisen ajan asuinkenttä. Punainen pallo opasteen kohdalle. Kenttä rajautuu

kartalle näkyvälle keltaiselle alueelle. ©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU10.
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Kuva 88. Nilpan kenttä, asuinkenttä Skirhasjoen latvoilla. Kuvattu idästä.

Kuva 89. Nilpan kenttä, asuinkenttä Skirhasjoen latvoilla. Luontopolun varrella kentän
vieressä oleva opastuskyltti.
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5.1.31 Golggotjavri lounas

Golggotjavri lounas, Asuinkenttä

1 MH-tunnus: 127601

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Moni peri odi nen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

24.8.2010

Geometria
tuotettu:

Gps-rnittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:
Koordinaatit:

Suorakaiteen muotoisen
liesilatomuksen keskeltä
;tr
x 7 632 7' y 3259243
z 578

·J., ,

,,'l-

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Golggotjavrin lounaispuolella, terassimaisella varsin vähäkivisellä tasanteella. Kohteen
alueella kasvaa harvakseltaan tunturikoivikkoa ja katajapensaita, aluskasvillisuutta hallitsevat heinät,
sarat, liekokasvit, puolukka, variksenmarja, kultapiisku, nahkajäkälät sekä sammalet.

Kohteen kuvaus
Kohde on kaksiosainen asuinkenttä, joka sijaitsee nelisen metriä Golggotjavrin pintaa korkeammalla,
terassimaisella tasanteella, noin 40 m etäisyydellä järven lounaisrannasta. Asuinkenttä erottuu maastossa
kahtena soikeahkona järven rannan suuntaisena alueena, jotka ovat ympäristöään vähäkivisempiä ja
heinikkoisempia. Kentän läntisempi osa on noin 30 m pitkä ja noin 15 m leveä melko avoin alue, jonka
keskivaiheilla on umpeenkasvanut pyöreä tulisija. Kyseisen alueen reunalta noin viisitoista metriä
koilliseen sijaitsee erillinen, lähes kivetön, laajuudeltaan noin 10 x 4 m kokoinen alue, jonka länsiosassa
on suorakaiteen muotoinen liesilatomus.
Asuinkentän läntisemmän osan tulisijan halkaisija on noin 0,9 m. Tulisija on vain reunaosiltaan kivetty, ja
kiveykseen käytettyjen kivien halkaisija vaihtelee 10-25 cm välillä. Kivien yläreunat nousevat noin viisi
senttimetriä tulisijaa ympäröivän maanpinnan yläpuolelle. Tulisijan keskelle kaivetusta lapioopistosta
tavattiin noin kolmen senttimetrin paksuisen pintaturpeen alta ohut hiilensekainen kerros.
Huuhtouturniskerrosta lapioopistosta ei havaittu. Tulisijan koordinaatit ovat x = 7663 234 1 y = 3259 222.
Asuinkentän itäisemmästä osasta tavattu suorakulmainen liesilatomus on kooltaan noin 150 x 80 cm ja
suuntauturniseltaan länsiluode-itäkaakkosuuntainen. Latomus on kivetty vain reunaosiltaan, ja kiveys
koostuu kookkaista kivistä, joiden halkaisija vaihtelee 25-35 cm välillä. Muutamat kivet ovat
muodoltaan pitkänomaisia, ja ne on aseteltu latomuksen reunojen suuntaisiksi. Latomus on jokseenkin
maanmyötäinen ja osittain sammaleen peittämä, kivien yläpintoja näkyy sammaleen välistä latomuksen
läntisemmän päädyn alueella. Latomuksen kiveämättömään keskiosaan kaivetusta lapioopistosta tavattiin
pintaturpeen alta ohut huuhtoutumiskerros ja huuhtoutumiskerroksen alta tummanruskeaa likamaata.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu rakenteiden, kohteen topografian sekä kasvillisuudessa todettujen rajapintojen perusteella
Golggotjavrin rannan suuntaiselle terassimaiselle tasanteelle, tulisijojen ympärille sijoittuville
ympäristöään heinikkoisemrnille alueille. Kohteen voidaan katsoa kattavan alueen, jonka ääripäät
sijoittuvat noin kaksikymmentä metriä pyöreästä tulisijasta luoteeseen ja noin kymmenen metriä
suorakaiteen muotoisesta liesilatomuksesta koilliseen. Kyseisten pisteiden välille sijoittuvan asuinkenttävyöhykkeen leveys on noin viisitoista metriä.
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Tulkinta
Golggotjavrin lounaispuolelle sijoittuvaa asuinkenttää on käytetty pitkään ja useaan otteeseen. Kentän
käytön pitkäkestoisuudesta kertoo kohteen ympäristöstään poikkeava kasvillisuus, ja eri asutus-vaiheisiin
viittaavat kentältä tavattujen tulisijojen keskinäiset erot niin rakenteellisesti kuin myös
maannostumisasteen osalta. Varhaisin käyttöjakso ajoittuu todennäköisesti myöhäiselle rautakaudelle, ja
käyttö on voinut jatkua jopa 1900-luvun alkupuolelle saakka. Varhaisinta asutusvaihetta edustanee kentän
itäisemmän osan suorakaiteen muotoinen liesilatomus, jonka yhteydessä latomuksen käytön jälkeinen
podsolimaannoksen muodostuminen on jo selvästi havaittavissa. Kentän läntisemmän osan pyöreä tulisija
on mahdollisesti huomattavasti nuorempi. Asuinkenttä voidaan kuitenkin kokonaisuudessaan määritellä
kiinteäksi muinaisjäännökseksi.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 41 . Golggotjavri lounas, moniperiodinen asuinkenttä.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 42 . Golggotjavri lounas, moniperiodinen asuinkenttä.

© Metsähallitus, © Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 90. Golggotjavri lounas, kehämäinen kivetty tulisija asuinkentällä. Taustalla
Golggotjavri ja Golggotoaivvit. Kuvattu lännestä.

Kuva 91 . Golggotjavri lounas, kehämäinen kivetty tulisija. Lähi kuva. Kuvattu yläpuolelta.
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Kuva 92. Golggotjavri lounas, suorakaiteen muotoinen liesilatomus. Taustalla
Golggotjavri. Kuvattu etelälounaasta.

Kuva 93. Golggotjavri lounas, suorakaiteen muotoinen liesilatomus.Latomuksen
itäisemmän pään peittää kataja. Kuvattu itäkaakosta.
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5.1.32 Skoarrajavri koillinen

Skoarrajavri koillinen, Purnu tai potero

1 MH-tunnus: 127621

Kohdetyyppi:

Työ- ja valmistuspaikat

Haltija:

Metsätalous Ylä-Lappi

Ajoitus:

Ajoitus epäselvä

Ylläpitäjä:

Metsätalous Ylä-Lappi

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

2

Tarkastus:

8.6.2010

Koordinaattiselitys:

Kookkaamman purnun tai
poteron keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-rnittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7682347,
z 530

'1-"

Y3251809

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee tunturikoivikossa Käsivarrentien itäpuolella, rakkakivikossa.

Kohteen kuvaus
Kohde koostuu kahdesta rakkakivikkoon kaivetusta pyöreästä kuopasta, jotka voivat olla purnuja tai
toisen maailmansodan aikaisen poteron jäännöksiä. Kookkaamman kuopan yläreunan halkaisija on noin
1,3 m ja pohjan halkaisija noin 0,6 m. Kuopan syvyys on noin 0,6 m. Tästä noin metrin verran pohjoiseen
sijaitsee pienempi kuoppa, jonka halkaisija on noin 45 cm ja syvyys noin 20 cm.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti rakkakivikkoon kaivettuihin kuoppiin ja niiden lähi ympäristöön.

Tulkinta
Kohteen muodostavien rakkakivikkoon kaivettujen kuoppien käyttötarkoitusta on vaikea tarkasti
määrittää. Kyseessä voivat olla esihistorialliset purnut, mutta yhtälailla mahdollista on, että kuopat ovat
toisen maailmansodan aikaisen poteron jäännöksiä.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

Kartta 43. Skoarrajåvri koillinen , purnu tai potero.
© Metsähallitus, © Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 94. Skoarrajavri koillinen , purnu tai potero. Kuvattu pohjoisesta.
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5.1 .33 Skoarrajavri

Skoarrajavri, Pyyntikuoppia

1MH-tunnus: 127622

Kohdetyyppi:

Työ- ja valmistuspaikat

Haltija:

Metsätalous Ylä-Lappi

Ajoitus:

Ajoitus epäselvä

Ylläpitäjä:

Metsätalous Ylä-Lappi

Kunta:

ENONTEKIÖ

Tarkastus:

8.6.2010

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

22

Koordinaattiselitys:

Pyyntikuoppa-alueen keskeltä Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7682375, Y 3251670

Gps-mittaus, korjaamaton

Löydöt:

z 515-530

Taustatiedot
Kohde on tullut Museovirastoon tietoon H. P. Blankholrnin vuonna 2007 lähettämästä
tutkimuslupapyynnöstä (dnro 11302/2007). Kohdetta ei ole aiemmin arkeologisesti tarkastettu .

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee lähellä Suomen ja Nmjan rajaa, paaosm Käsivarrentien länsipuolella, Skoarrajavrin
koillispuolella, koillis-lounais-suuntaisella moreeniharjanteella. Puustoltaan alue on tunturikoivikkoa.
Kohteen koillispuolella on kivirakan peittämä jyrkkäpiirteinen mäki.

Kohteen kuvaus
Kohde muodostuu 22 pyyntikuopasta, jotka on kaivettu noin puolen kilometrin mittaiseksi
kuoppajärjestelmäksi Skoarrajavrin pohjoispäästä koilliseen Suuntautuvalle moreeniharjanteelle.
Koillispäästään kuoppaketju rajautuu Käsivarrentien itäpuolella, aivan Norjan rajalla, sijaitsevan mäen
lounais-rinteeseen, joka on jyrkkä ja kivirakan peittämä. Kuopat ovat kookkaita, muodoltaan pyöreitä tai
soikeahkoja, yleisolemukseltaan suppilomaisia, useimmat loivapiirteisen vallin ympäröirniä.

Pyyntikuoppien sijainti- ja kokotiedot
Pyyntikuoppa 1:
!21 5,0 m, syvyys 1,5 m, vallin leveys 1,5 m, vallin korkeus 0,6 m
X= 7682 259 f y = 3251 458
Pyyntikuoppa 2:
!21 4,5 m, syvyys 1,4 m, vallin leveys 1,0 m, vallin korkeus 0,2 m, valli erottuu vain paikoin
X= 7682 283 f y = 3251 472
Pyyntikuoppa 3:
!213,5 m, syvyys 1,1 m, vallin leveys 1,5 m, vallin korkeus 0,4 m
X= 7682 309 f y = 3251 505
Pyyntikuoppa 4:
!21 4,0 m, syvyys 1,2 m, vallin leveys 1,2 m, vallin korkeus 0,2 m
X = 7682 317 f y = 3251 503
Pyyntikuoppa 5:
soikeahko, 3,5 x 3,0 m, syvyys 0,8 m, vallin leveys 1,1 m, vallin korkeus 0,2 m
X= 7682 342 f y = 3251 543
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Pyyntikuoppa 6:
0 3,0 m, syvyys 0,8 m, ei selvästi havaittavaa vallia
X= 7682 3401 y = 3251 570
Pyyntikuoppa 7:
0 4,5 m, syvyys 1,3 m, vallin leveys 1,3 m, vallin korkeus 0,3 m, valli erottuu vain paikoin
X= 7682 3421 y = 3251 580
Pyyntikuoppa 8:
0 4,5 m, syvyys 1,3 m, ei selvästi havaittavaa vallia
X= 7682 3821 y = 3251 625
Pyyntikuoppa 9:
0 4,5 m, syvyys 1,0 m, vallin leveys 1,3 m, vallin korkeus 0,2 m
X= 7682 3231 y = 3251 637
Pyyntikuoppa 10:
0 4,7 m, syvyys 1,3 m, vallin leveys 1,4 m, vallin korkeus 0,5 m
X= 7682 3841 y = 3251652
Pyyntikuoppa 11:
0 4,5 m, syvyys 1,0 m, vallin leveys 1,3 m, vallin korkeus 0,2 m
X= 7682 3761 y = 3251 653
Pyyntikuoppa 12:
0 4,1 m, syvyys 1,3 m, ei selvää vallia
X= 7682 381 1 y = 3251 671
Pyyntikuoppa 13:
0 3,2 m, syvyys 0,8 m, vallin leveys 1,0 m, vallin korkeus 0,1 m
X= 7682 401 1 y = 3251 639
Pyyntikuoppa 14:
0 4,4 m, syvyys 1,3 m, vallin leveys 1,3 m, vallin korkeus 0,3 m
X= 7682 3691 y = 3251 697
Pyyntikuoppa 15:
0 4,7 m, syvyys 1,3 m, vallin leveys 1,7 m, vallin korkeus 0,4 m
X= 7682 3701 y = 3251 715
Pyyntikuoppa 16:
0 3,4 m, syvyys 1,0 m, vallin leveys 0,9 m, vallin korkeus 0,2 m
X= 7682 3641 y = 3251 732

Pyyntikuoppa 17:
0 4,0 m, syvyys 1,1 m, vallin leveys 1,6 m, vallin korkeus 0,5 m
X= 7682 361 1 y = 3251 737

169

Pyyntikuoppa 18:
0 4,3 m, syvyys 1,1 m, vallin leveys 1,1 m, vallin korkeus 0,2 m
X= 7682 3571 y = 3251 742
Pyyntikuoppa 19:
0 3,3 m, syvyys 0,8 m, ei selvästi havaittavaa vallia
X = 7682 354 1 y = 3251 749
Pyyntikuoppa 20:
0 3,5 m, syvyys 0,9 m, vallin leveys 1,2 m, vallin korkeus 0,1 m
X= 7682 3791 y = 3251 785
Pyyntikuoppa 21:
0 3,7 m, syvyys 0,9 m, vallin leveys 1,0 m, vallin korkeus 0,1 m
X= 7682 381 1 y = 3251 787
Pyyntikuoppa 22:
0 4,5 m, syvyys 1,2 m, vallin leveys 1,5 m, vallin korkeus 0,2 m
X= 7682 3871 y = 3251 797
Kohteen rajaus
Kohde muodostaa moreeniharjanteen laen suuntaisen, muutamien kymmenien metrien levyisen ja lähes
puolen kilometrin mittaisen vyöhykkeen. Lounaispäästään kohde rajautuu Skoarrajavrin pohjoisrantaan,
ja koillispäästään Käsivarrentien itäpuolella, aivan Norjan rajalla, sijaitsevan kivirakan peittämän mäen
jyrkkään lounaisrinteeseen.

Tulkinta
Skoarrajavrin
koillispuolelta
tavatut
kuopat
muodostavat
laajan
ja
hyvin
säilyneen
pyyntikuoppajärjestelmän. Harjanteelle, Skoarrajavrin rannan ja Skoarrajavrista noin puoli kilometriä
koilliseen SIJaitsevan vaikeakulkuisen kivirakan peittämän jyrkän mäen välille kaivettu
pyyntikuoppaketju on katkaissut peurojen luontevimrnan pakoreitin, mikäli peuroja on ajettu kuoppiin
Skoarrajavrin itä- ja kaakkoispuoleiselta alueelta. Kuoppaketjun koillispää on kuitenkin osittain
vaurioitunut, koska Käsivarrentien rakentaminen on ilmeisesti tuhonnut muutamia kuopista - yksi
pyyntikuoppa näkyy poikkileikkauksena tieleikkauksen länsireunalla. Ajoitukseltaan Skoarrajavrin
pyyntikuoppajärjestelmä vaikuttaa todennäköisimmin esihistorialliselta.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

Kartta 44. Skoarrajåvri, pyyntikuoppia.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 45. Skoarrajåvri, PYYntikuoppia.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 11MMU1 0.
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Kuva 95. Skoarrajåvri, pyyntikuoppa 1. Kuopassa Sami Viljanmaa. Kuvattu etelästä.

Kuva 96. Skoarrajåvri, pyyntikuoppa 5. Kuvattu kaakosta.
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Kuva 97. Skoarrajavri, pyyntikuoppa 9. Kuvattu lounaasta.

Kuva 98. Skoarrajavri, pyyntikuoppa 10. Kuvattu luoteesta.
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Kuva 99. Skoarrajavri, pyyntikuoppa 14. Kuvattu luoteesta.

Kuva 100. Skoarrajavri, rakkakivikkoinen mäki, jonka juurelle pyyntikuoppaketjun
koillispää rajautuu. Kuvattu lounaasta.
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5.1.34 Silisvuopmi 1

Silisvuopmil, Pyyntikuoppia

1 MH-tunnus: 127623

Kohdetyyppi:

Työ- ja valmistuspaikat

Haltija:

Metsätalous Ylä-Lappi

Ajoitus:

Ajoitus epäselvä

Ylläpitäjä:

Metsätalous Ylä-Lappi

Kunta:

ENONTEKIÖ

Tarkastus:

16.8.2010

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

7

Koordinaattiselitys:

Pyyntikuoppa-alueen keskeltä Geometria

Koordinaatit:

1-(7-1-"~

Gps-mittaus, korjaamaton

tuotettu:

'-

X 7679610, Y 3251525

Löydöt:

z 503

Taustatiedot
Pyyntikuopat on havainnut Sienestysreissuiliaan vanhempi rajavartija Pertti Pahkala, joka oli myös
mukana tarkastuskäynnillä oppaana. Lisäksi mukana tarkastuskäynnillä oli vapaaehtoisena tutkimusavustajana ympäristönhoitajaopiskelija Maija Sujala.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Skoarrajavrin eteläpuoleisen järven itärannan ja järven itäpuolella sijaitsevan mäen
jyrkän lounaisrinteen välisellä koillis-lounaissuuntaisella moreeniharjanteella. Harjanteen puusto on
harvaa tunturikoivikkoa, aluskasvillisuuden muodostavat vaivaiskoivut, katajat, puolukka, variksenmarja,
poronjäkälä, torvijäkälä ja muut jäkälät sekä sammalet ja heinäkasvit

Kohteen kuvaus
Kohteen muodostavat moreeniharjanteella koillis-lounaissuuntaisessa nvissa SIJaitsevat seitsemän
pyyntikuoppaa. Kuopat on kaivettu melko kiviseen moreenimaahan, ja osa kuopista sijaitsee hyvin
lähellä toisiaan. Muodoltaan kuopat ovat pyöreitä ja suppilomaisia. Kuoppia ympäröivät vallit ovat varsin
loivapiirteiset, joissain kuopissa valli ei erotu juuri lainkaan.

Pyyntikuoppien sijainti- ja kokotiedot
Pyyntikuoppa 1:
!Zl 4,0 m, syvyys 1,0 m, vallin leveys 2,0 m, vallin korkeus 0,3 m
X= 76814871 y = 3251 318

Pyyntikuoppa 2:
!Zl 3,0 m, syvyys 0,9 m, vallin leveys 2,0 m, vallin korkeus 0,3 m
valli selvästi havaittavissa vain kuopan kaakkoispuolella
X= 7681 4941 y = 3251 326

Pyyntikuoppa 3:
!Zl 5,0 m, syvyys 1,4 m, ei selvästi havaittavaa vallia
X= 7681 5021 y = 3251 329

Pyyntikuoppa 4:
!2)4,0 m, syvyys 1,1 m, vallin leveys 2,0 m, vallin korkeus 0,2 m
valli selvästi havaittavissa vain kuopan kaakkoispuolella
X= 7681 511 1 y = 3251 339
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Kartta 46. Silisvuopmi 1, pyynti kuoppia.
© Metsähallitus, © Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 47. Silisvuopmi 1, pyyntikuoppia.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 101. Silisvuopmi 1, pyyntikuopat 4 ja 5. Kuvattu etelästä.

Kuva 102. Silisvuopmi 1, pyyntikuopat 4 ja 5. Kuopissa Maija Sujala ja kuopat löytänyt
vanhempi rajavartija Pertti Pahkala. Kuvattu etelästä.
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Kuva 103. Silisvuopmi 1, pyyntikuoppa 3. Kuopan reunalla Maija Sujala ja kuopat
löytänyt vanhempi rajavartija Pertti Pahkala. Kuvattu lännestä.

Kuva 104. Silisvuopmi 1, pyyntikuoppa 7. Kuopassa Maija Sujala, kuopan reunalla
vanhempi rajavartija Pertti Pahkala. Kuvattu idästä.

181

Pyyntikuoppa 5:
~ 2,5 m, syvyys 0,8 m, ei selvästi havaittavaa vallia
kuoppa sijaitsee aivan kuopan 4 vieressä, ks. kuvat
X= 7681 5091 y = 3251 339
Pyyntikuoppa 6:
soikea, koko 3,0 x 4,0 m, syvyys 1,0 m, vallin leveys 1,5 m, vallin korkeus 0,3 m
luode-kaakko-suuntainen, valli selvästi havaittavissa vain kuopan eteläpuolella
X= 7681 5131 y = 3251 344
Pyyntikuoppa 7:
~ 3,0 m, syvyys 0,5 m, vallin leveys 2,0 m, vallin korkeus 0,3 m
X= 7681 521 1 y = 3251 352
Kohteen rajaus
Pyyntikuoppaketjun koillispää rajautuu jyrkkään mäenrinteeseen ja lounaispää järven alavaan rantaalueeseen. Varsinaisen pyyntikuoppaketjun pituus on viitisenkymmentä metriä, mutta myös ketjun päissä
olevat luontaiset maastoesteet ovat olennainen osa kuoppien muodostamaa pyyntikuoppajärjestelmää.

Tulkinta
Skoarrajavrin eteläpuoleisen järven itäpuolelta tavatut pyyntikuopat muodostavat pienialaisen, mutta
erittäin hyvin säilyneen pyyntikuoppajärjestelmän. Järven rannan ja lounaisrinteeltään jyrkän mäen
väliselle harjanteelle kaivettu pyyntikuoppaketju on tehokkaasti katkaissut peurojen luontevimman
pakoreitin, mikäli peurat on pyritty ajamaan kuoppiin järven kaakkoispuoleiselta alueelta. Ajoitukseltaan
kuopat ovat todennäköisimmin esihistoriallisia.

Arvotus:

Esitys mj-luokka II

Kunto:
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Hyvä

5.1.35 Silisvuopmi 2

Silisvuopmi 2, Pyyntikuoppia

1MH-tunnus: 127641

Kohdetyyppi:

Työ- ja valmistuspaikat

Haltija:

Metsätalous Ylä-Lappi

Ajoitus:

Ajoitus epäselvä

Ylläpitäjä:

Metsätalous Ylä-Lappi

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

25

Tarkastus:

3.8.2010

Koordinaattiselitys:

Pyyntikuoppa-alueen

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

keskeltä
~Z)/ y ~ z_
""'r6.,.~'11
X 7680620 Y 3251475
z 510-520

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Pyyntikuopat sijaitsevat pitkällä etelä-pohjoissuuntaisella harjulla Siilasjärven koillispuolella. Harjulla
kasvaa tunturikoivumetsikköä ja kenttäkerroksen kasvillisuudessa vallitsee mustikka, variksenmarja ja
puolukka. Harjujakson itäpuolella on laaja hiekanottoalue, joka ulottuu paikoin lähes pyyntikuoppiin
kiinni pyyntikuoppajakson pohjoispäässä.

Kohteen kuvaus
Pyyntikuopat on kaivettu harjun hiekkaiseen maaperään. Osa sijaitsee aivan terävän harjun huipulla, osa
on tehty alemmas harjun rinteille. Pyyntikuoppajärjestelmä on yhteensä 1,2 km pitkä pohjoiseteläsuunnassa.

Pyyntikuoppien sijainti- ja kokotiedot
Pyyntikuoppa 1:
p 4,5 m, syvyys l ,3 m, ei vallia
X= 7680 041 / y = 3251 412

Pyyntikuoppa 2:
p 4,5 m, syvyys 1,2 m, ei vallia
X= 7680 130 f y = 3251 390

Pyyntikuoppa 3:
p 4,5 m, syvyys 1,2 m, ei vallia
X= 7680 135/ y = 3251 391

Pyyntikuoppa 4:
p 4,0 m, syvyys 1,3 m, ei vallia
X= 7680 2011 y = 3251 387

Pyyntikuoppa 5:
p 4,5 m, syvyys 1,3 m, ei vallia
X= 7680 2211 y = 3251 394

Pyyntikuoppa 6:
p 4,5 m, syvyys 1,4 m, ei vallia
X = 7680 243/ y = 3251 399

Pyyntikuoppa 7:
p 3,5 m, syvyys 1,0 m, vallin leveys l ,0 m, vallin korkeus 0,5 m
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X

=7680 249/ y = 3251 405

Pyyntikuoppa 8:
0 3,0 m, syvyys 0,6 m, ei vallia
X= 7680 291/ y = 3251 422
Pyyntikuoppa 9:
0 4,0 m, syvyys 1,1 m, ei vallia
X =7680 294/ y = 3251 428
Pyyntikuoppa 10:
0 4,5 m, syvyys 1,3 m, ei va1lia
X = 7680 309/ y = 3251 437
Pyyntikuoppa 11:
0 4,0 m, syvyys 1,3 m, ei vallia
X= 7680 317/ y = 3251 440
Pyyntikuoppa 12:
0 3,0 m, syvyys 1,0 m, ei vallia
X= 7680 368/ y = 3251 477
Pyyntikuoppa 13:
0 3,0 m, syvyys 1,1 m, ei va1lia
X= 7680 370/ y = 3251 479
Pyyntikuoppa 14:
0 3,5 m, syvyys 1,1 m, ei vallia
X = 7680 372/ y = 3251 482
Pyyntikuoppa 15:
0 4,0 m, syvyys 1,3 m, ei vallia
X = 7680 376/ y = 3251 486
Pyyntikuoppa 16:
(213,0 m, syvyys 1,1 m, ei vallia
X= 7680 387/ y = 3251487
Pyyntikuoppa 17:
0 4,5 m, syvyys 1,3 m, ei vallia
X= 7680389/ y = 3251510
Pyyntikuoppa 18:
0 3,0 m, syvyys 0,8 m, ei vallia
X = 7680 559/ y = 3251 493
Pyyntikuoppa 19:
0 4,0 m, syvyys 1,3 m, ei vallia
X= 7680 636/ y = 3251 472
Pyyntikuoppa 20:
(213,5 m, syvyys 1,3 m, vallin leveys 1,3 m, vallin korkeus 0,2-0,3 m
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X = 7680 640/ y = 3251 473
Sijaitsee hyvin lähellä hiekkakuopan reunaa

Pyyntikuoppa 21:
!213,0 m, syvyys 1,1 m, ei vallia
X =7680737/y=3251471

Pyyntikuoppa 22:
!21 4,0 m, syvyys 1,1 m, ei vallia
X= 7680 761/ y = 3251 440

Pyyntikuoppa 23:
!213,5 m, syvyys 1,1 m, ei vallia
X= 7680 827/ y = 3251 488

Pyyntikuoppa 24:
!21 2,0 m, syvyys 0,8 m, ei vallia
X= 7681 151/ y = 3251 541

Pyyntikuoppa 25:
!213,5 m, syvyys 1,2 m, ei vallia
X= 7681 246/ y = 325 1528

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu 1,2 km pituiselle Ja leveimrnillään nom 80 m levyiselle alueelle Siilasvuomalla
kulkevalla harjujaksolle.

Tulkinta
Osa pyyntikuopista on kaivettu aivan kapean harjun päälle. Harjun rinnettä noustessa kuopat huomaa
vasta kun on aivan niiden reunalla. On mahdollista, että kuopat on kaivettu harjun laelle sen takia, että
rinnettä ylös ajetut peurat eivät huomaa kuoppia ja joutuvat niihin.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:

184

Hyvä

Kartta 48. Silisvuopmi 2, pyyntikuoppia.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 49. Silisvuopmi 2, pyyntikuoppia.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 105. Silisvuopmi 2, pyyntikuopat 12-15.
Etummaisena kuoppa 12. Kuvattu etelästä.

Kuva 105. Silisvuopmi 2, pyyntikuoppa 16. Kuvattu etelälounaasta.
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5.1 .36 Siilaskoski 2

Siilaskoski 2, Pyyntikuoppia

1 MH-tunnus: 127642

Kohdetyyppi:

Työ- ja valmistuspaikat

Haltija:

Metsätalous Ylä-Lappi

Ajoitus:

Ajoitus epäselvä

Ylläpitäjä:

Metsätalous Ylä-Lappi

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

4

Tarkastus:

6.6.2010

Koordinaattiselitys:

Kohteen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7677125, Y 3251877
Z490

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Siilaskosken itäpuoleisella harjanteella, Käsivarrentien länsipuolella olevan taukopaikan
läheisyydessä. Puusto harjanteella on tunturikoivikkoa, aluskasvillisuutta hallitsevat varvut ja sammalet.
Harjaoteella on myös runsaasti toisen maailmansodan aikaisia saksalaisten puolustusasemien jäännöksiä.

Kohteen kuvaus
Kohde koostuu neljästä pyyntikuopasta, joista kuopat 1 ja 2 sijaitsevat aivan Siilasjärven eteläpään
itäpuolella ja kaksi muuta hatjanteen laen läheisyydessä, kuoppa 3 aivan harjanteen itäpuolella olevan
entisen soranottoalueen vierellä. Harjanteen itäpuolesta pääosa on soranoton seurauksena tuhoutunut.
Selviä valleja pyyntikuoppien ympärillä ei ole. Joihinkin kuoppiin lapiolla kaivetuista koepistoista
tavattiin paikoin ohuehko huuhtoutumiskerros. Muodoltaan kuopat ovat pyöreitä ja suppilomaisia.

Pyyntikuoppien sijainti- ja kokotiedot
Pyyntikuoppa 1:
!21 4,0 m, syvyys 1,5 m
X= 7677 1971 y = 3251 833
Pyyntikuoppa 2:
!21 4,0 m, syvyys 1,5 m
X= 7677 181/ y = 3251 821
Pyyntikuoppa 3:
!21 4,0 m, syvyys 1,5 m
X= 7677 0281 y = 3251 930
Pyyntikuoppa 4:
!21 4,0 m, syvyys 1,5 m
X = 7676 940 1 y = 3251 939
Kohteen rajaus
Kohde on päällekkäinen toisen maailmansodan aikaisten saksalaisten puolustusasemien muodostaman
kohteen Siilaskoski 3 kanssa. Kuopat vaikuttavat olevan jäännös osittain tuhoutuneesta
pyyntikuoppajärjestelmästä, ja ne muodostavat kolme pienialaista ryhmää, joista pohjoisimpaan ryhmään
lukeutuvat kuopat 1 ja 2 ja kahteen eteläisempään ryhmään yksittäin sijaitsevat kuopat 3 ja 4.
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Kohteen rajaaminen on vaikeaa jo sen takia, että alue Siilaskosken niskalta kosken eteläpuolisen niemen
kärkeen on täynnä merkkejä ihmisen toiminnasta. Alueella on pyyntikuoppia, toisen maailmansodan
aikaisia kohteita ja kivikautinen/varhaismetallikautinen asuinpaikka.
Raportissa Siilaskosken eri muinaisjäännös- ja kulttuuriperintökohdetyypit on esitetty omina lukuinaan,
mutta on myös mahdollista, että koko alue yhdistetään yhdeksi kohteeksi. Tästä vaihtoehdosta esitetään
kartta ( 101) kohteen Siilaskoski 3 kohdalla

Tulkinta
Siilaskosken itäpuoleisella harjanteella on sijainnut pyyntikuoppajärjestelmä, joka kuitenkin on osittain
tuhoutunut toisen maailmansodan aikaisen toiminnan ja myöhemmän soranoton seurauksena. Samalla
harjaoteelia sijaitsevista saksalaisten puolustusasemien ampumapesäkkeistä kuopat eroavat lähinnä
suppilomaisen muotonsa ja ampumapesäkkeistä poikkeavan topografisen sijoittumisensa perusteella.
Joitakin pyyntikuopista on voitu myös muuttaa sekundaariseen käyttöön sodan aikana. Kuopista tavatun
ohuen huuhtoutumiskerroksen perusteella kohteen ikä lienee enintään muutamia satoja vuosia.

Arvotus:

Mj-luokka II

Kunto:
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Kohtalainen

Kartta 50. Siilaskoski 2, pyyntikuoppia.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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8.0

Kartta 51. Siilaskoski 2, pyyntikuoppia.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU10.
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Kuva 107. Siilaskoski 2, pyyntikuoppa 1. Taustalla Siilaskosken ylitse rakennettu silta
ja Siilasjärvi. Kuvattu itäkaakosta.

Kuva 108. Siilaskoski 2, pyyntikuoppa 2. Taustalla Siilaskosken ylitse rakennettu silta
ja Siilasjärvi. Kuvattu kaakosta.
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Kuva 109. Siilaskoski 2, pyyntikuoppa 3. Harjanteen laen itäpuolella, soranottoalueen
vieressä. Kuvattu etelästä.

Kuva 110. Siilaskoski 2, pyyntikuoppa 4. Kuvattu lounaasta.
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5.2 Ajoitukseltaan epämääräiset tulisijat
5.2.1 Guohkkemasjavri

~~:te"-.

1~ !

P/:1?-

Guohkkemasjavri, Kivetty kehämäinen tulisija

1MH-tunnus: 127643

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Esihistoriallinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

11.8.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Tulisijan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7677485, Y 3243588
Z490

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Kuohkimajärven pohjoisrannan tuulisella ja avoimella, loivasti kohti rantaa viettävällä
niemekkeellä. Tunturikoivikko aikaa kohteesta muutaman metrin päässä. Niemekk:een avoimella osalla
kasvaa muutamia vaivaiskoivuja sekä aiuskasvillisuutena riekonmarjaa, puolukkaa, variksenmarjaa,
poronjäkälää, tinajäkäliä ja sammalia.

Kohteen kuvaus
Kuohkimajärven pohjoisrannasta noin viiden metrin päässä, nom metrin verran järven pinnan
korkeustasoa korkeammalla, sijaitsee pyöreä, maantasainen, umpeenkasvanut kehämäinen tulisija.
Tulisijan halkaisija on noin 0,6 m ja sen kivikehä koostuu halkaisijaltaan noin 10-20 cm kokoisista
kivistä. Vain kahden kiven yläpinnat näkyvät sammalen alta, muiden kivien sijainti selvitettiin lapion
kärjellä tunnustelemalla. Tulisijan keskelle lapiolla kaivetusta koepistosta tavattiin pintaturpeen alla ohut
hiilikerros ja hiilikerroksen alla ohut, mutta selvästi havaittava huuhtoutumiskerros.

Kohteen rajaus
Kohteen läheisyydestä ei tavattu muita jäännöksiä. Maastonpiirteiden perusteella Kuohkimajärven
pohjoisrannan niemekkeen avoimen osan voidaan kuitenkin katsoa kuuluvan kohteen
aktiviteettialueeseen kokonaisuudessaan. Kohde kattaa siis niemekkeen kärjen ranta-aluetta noin
kymmenen metrin levyisenä vyöhykkeenä enintään parinkymmenen metrin matkalla.

Tulkinta
Kuohkimajärven pohjoispuolen niemekkeeltä tavattu kivetyn kehämäisen tulisijan jäännös vaikuttaa
varsin iäkkäältä, mitä osoittavat tulisijan maantasaisuus, umpeenkasvaneisuus sekä tulisijan kivikehän
sisäpuolelta hiilikerroksen alta todettu huuhtoutumiskerros. Paikkaa lienee todennäköisimmin käytetty
melko lyhytaikaiseen leiriytymiseen, kyseessä tuskin on pysyväisluonteisen asuinpaikan jäännös.
Kohteen iän ja luonteen tarkempi arvioiminen vaatisi lisätutkimuksia paikalla, mutta kaikkiaan näyttää
selvältä, että kyseistä kohdetta tulisi käsitellä muinaisjäännöksenä.

Arvotus:

Kunto:

Mj-luokka II

194

Hyvä

Kartta 52. Guohkkemasjavri, kivetty kehämäinen tulisija.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 111 . Guohkkemasjåvri, kivetty kehämäinen tulisija. Kuvattu kaakosta.

Kuva 112. Guohkkemasjåvri, kivetty kehämäinen tulisija. Kuvattu lounaasta miltei
yläpuolelta.
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5.2.2 Haukijärvi

Hauki·ärvi, Kivett kehämäinen tulisi·a

MH-tunnus: 127644

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Ajoitus epäselvä

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

16.6.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Tulisijan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7660431 , Y 3258941
Z526

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Haukijärven eteläpuolella, hiekkapohjaisella tasaisella rantaterassilla, jolla kasvaa
tunturi- ja vaivaiskoivuja sekä aluskasvillisuutena variksenmarjaa, puolukkaaja sammalia.

Kohteen kuvaus
Noin viiden metrin etäisyydellä Haukijärven etelärannasta on kehämäinen soikea tulisija, vain reunoiltaan
kivetty, itäkaakko-länsiluodesuuntainen, kooltaan noin 60 x 75 cm. Tulisijan kehään käytettyjen kivien
halkaisija on noin 15-20 cm. Kivikehän yläreuna on vajaat 5 cm ympäröivää maanpintaa korkeammalla,
kivet ovat yläpinnailtaan jäkälöityneet ja osin sammalen peittämät. Tulisijan keskelle lapiolla kaivetusta
koepistosta tavattiin pintaturpeen alta hiiltä, mutta ei huuhtoutumiskerrosta.

Kohteen rajaus
Rantaterassi, jolle kohde sijoittuu, on kokonaisuudessaan hyvin asuin- tai leiripaikaksi soveltuvaa, ja
alueelle kaivettiinkin muutamia koekuoppia mahdollisten maanpinnalle näkymättömien kohteiden
paikallistamiseksi. Edellä kuvaillun tulisijan lisäksi muita merkkejä ihmistoiminnasta ei kuitenkaan
tavattu. Kohteen voidaan todeta rajautuvan pistemäisesti tulisijaan ja sen välittömään lähi ympäristöön .

Tulkinta
Haukijärven eteläpuolelta tavatun tulisijan tarkan iän arvioiminen on varsin haastavaa. Koska tulisija on
täysin umpeenkasvanut ja kiveyksen kivet ovat painuneet jokseenkin maanmyötäisiksi, on tulisijan ikä on
vähintäänkin useita kymmeniä vuosia. Huuhtoutumiskerroksen puuttumisen perusteella kyseessä ei
kuitenkaan ole kovin muinainen kohde, vaan todennäköisimmältä vaikuttaa, että tulisija olisi peräisin
aikaisintaan 1800-luvulta ja viimeistään toisen maailmansodan ajalta.

Arvotus:

Kunto:

Mj-luokka II
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Hyvä

Kartta 53. HaukijäNi, kivetty kehämäinen tulisija .
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Kuva 113. Haukijärvi, kehämäinen kivetty soikea tulisija. Kuvattu etelästä, miltei tulisijan
yläpuolelta.
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5.2.3 Aillahasjavri

Åillahasjavri, Kivetty päistä avoin tulisija

1 MH-tunnus:

127645

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin 1uontopa1ve1ut

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

12.6.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Tulisijan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7665482, Y 3263219
Z670

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee pienellä vähäkivisellä tasanteella Ailakkajärven pohjoispuolella, lähellä järven
luoteispäätä. Alue on avointa tunturinummea, jonka kasvillisuuden muodostavat lähinnä vaivaiskoivut,
heinäkasvit, puolukka ja sammalet.

Kohteen kuvaus
Kohde on kahdesta rinnakkaisesta itäkaakko-länsiluodesuuntaisesta kivirivistä koostuva tulisijan jäännös,
joka sijaitsee noin 40 m etäisyydellä Ailakkajärven pohjoisrannasta, noin sadan metrin päässä järven
luoteispäästä, seitsemisen metriä järven pintaa korkeammalla. Kivirivit ovat noin 0,8 m mittaiset, osin
sammalen peittämät, ja ne koostuvat halkaisijaltaan noin 15-20 cm kokoisista kivistä. Kivirivien välissä
on noin 35 cm levyinen kiveämätön ja umpeenkasvanut alue, jonka keskelle lapiolla kaivetusta
koepistosta tavattiin pintaturpeen alta hiiltä. Huuhtoutumiskerrosta koepistosta ei todettu. Noin kahden
metrin päässä tulisijasta pohjoiseen on yhä käytössä oleva kehämäinen nuotiopaikka.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti tulisijaan ja sen välittömään lähi ympäristöön.

Tulkinta
Ailakkajärven luoteispään läheltä tavattu kahdesta rinnakkaisesta kivirivistä koostuva tulisijan jäännös on
todennäköisesti melko moderni, peräisin luuJtavimmin 1900-luvun jälkipuoliskolta. Kilpisjärven alueen
vesistöjen varsilla erilaiset ajoitukseltaan epämääräiset kehämäiset tai rinnakkaisista kiviriveistä
koostuvat tulisijojen jäännökset ovat kaikkiaan melko yleisiä, ja pääosa niistä lienee peräisin toisen
maailmansodan ajalta tai sen jälkeisiltä vuosikymmeniltä. Joskin pitkäomaisissa kahdesta kivirivistä
koostuvissa tulisijoissa voidaan nähdä yhtäläisyyksiä myös suorakaiteen muotoisiin liesilatomuksiin, ei
Ailakkajärven tulisijaa kuitenkaan ole mielestäni syytä esittää kiinteäksi muinaisjäännökseksi.

Arvotus:

Ei määri te] ty

Kunto:

200

Hyvä

Kartta 54. Aillahasjavri , kivetty päistään avoin tulisija.
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Kuva 114. Åillahasjavri, kivetty päistään avoin tulisija. UmpeenkasvanutTaustalla
moderni kehämäinen nuotiopaikka. Kuvattu etelästä.

Kuva 115. Åillahasjavri , kivetty päistään avoin tulisija. Umpeenkasvanut Kuvattu
länsi luoteesta.
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5.2.4 Cahkaljavrin nuotiopaikat

Cåhkaljavrin nuotiopaikat, Kivettyjä tulisijoja

1 MR-tunnus: 127647

Kohdetyyppi:

Asuinpaikat

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Ajoitus epäselvä

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

4

Tarkastus:

9.6.2010

Koordinaattiselitys:

Läntisimmän nuotiopaikan
keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7671902, Y 3257978
Z580

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Tsahkaljärven itäpään eteläpuolella, järveä kohti viettävällä laivalla rinteellä, pääosin
avoimella alueella, jonka aluskasvillisuutta hallitsevat heinät. Kohteen länsiosassa kasvaa harvakseltaan
tunturikoivuja.

Kohteen kuvaus
Kohde koostuu kivetyistä tulisijojen jäännöksistä, joita Tsahkaljärven ympäristössä on lukuisia. Kyseiset
neljä tulisijaa muodostavat alueellisesti suppean ryhmän, jossa on edustettuina erilaisia tulisijatyyppejä.
Yhteistä kyseisille tulisijoille on, että ne koostuvat halkaisijaltaan noin 15-25 cm kokoisista kivistä ja
ovat umpeenkasvaneita, mutta vaikuttavat kuitenkin yleisolemukseltaan kohtalaisen nuorilta, lähinnä
muutamien kymmenien vuosien ikäisiltä. Tulisijojen keskiosiin lapiolla kaivetuista koepistoista tavattiin
ohuehkon pintaturpeen alta hiiliä.

Thlisijojen tarkempi kuvaus sekä koko- ja sijaintitiedot
Thlisija 1
Koordinaatit: x = 7671 902 1 y = 3257 978
Tulisija on pitkänomainen, jokseenkin suorakaiteen muotoinen, kooltaan noin 1,2 x 0,8 m, kaakkoluodesuuntainen ja vain reunaosiltaan kivetty. Tulisijan kaakkoissivu on kiveämätön.
Thlisija 2
Koordinaatit: x = 7671 891 1 y = 3257 982
Tulisija on lähes neliömäinen, kooltaan noin 0,7 x 0,6 m, kaakko-luodesuuntainen ja vain reuna-osiltaan
kivetty. Tulisijan läheisyydessä on ruostuneita säilyketölkkejä ja pullonsirpaleita.
Thlisija 3
Koordinaatit: x = 7671 878 1 y = 3257 948
Tulisija on pyöreä, halkaisijaltaan noin 0,7 m, jokseenkin maanmyötäinen ja vain reunaosiltaan kivetty.
Thlisija 4
Koordinaatit: x = 7671 878 1 y = 3257 877
Tulisija on pyöreähkö, halkaisijaltaan noin 0,8 m, vain reunaosiltaan kivetty, koillissivultaan avoin.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisiksi pesäkkeiksi, siten että kukin pesäke kattaa yhden tulisijan välittömän
lähiympäristön. Tulisijat eivät vaikuta muodostavan yhtenäistä asuinkenttäkokonaisuutta.
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Tulkinta
Tsahkaljärven rantojen lähettyvillä ja muuallakin Kilpisjärven kylän läheisyydessä monilukuisina
tavattavat reunaosiltaan kivetyt tulisijat ovat määrittelyitään ongelmallinen ryhmä. Kyseisten rakenteiden
joukkoon voi potentiaalisesti lukeutua satojenkin vuosien ikäisiä kohteita, mutta suurin osa kyseisistä
tulisijoista lienee peräisin toisen maailmansodan ajalta tai sitä seuranneilta vuosikymmeniltä. Kohteet
ovat maastossa selvästi tunnistettavissa, ja niitä voidaan käyttää nuotiopaikkoina satunnaisesti edelleen.
Kiinteiksi muinaisjäännöksiksi kyseisiä kohteita ei mielestäni voida määritellä, ennemminkin kohteita
voidaan luonnehtia ajoitukseltaan epämääräisiksi eränkäynnin ja retkeilyn synnyttärniksi ilmiöiksi.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:

204

Hyvä

Kartta 55. Cahkaljavrin nuotiopaikat, kivettyjä tulisijoja .

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.

205

Kuva 116. Cahkaljavrin nuotiopaikat, tulisija 1. Kuvattu kaakosta.

Kuva 117. Cahkaljavrin nuotiopaikat, tulisija 2. Kuvattu luoteesta.
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Kuva 118. Cahkaljavrin nuotiopaikat, tulisija 3. Kuvattu etelälounaasta.

Kuva 119. Cahkaljavrin nuotiopaikat, tulisija 4. Kuvattu lounaasta.
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5.2.5 Beaivasjuowa

Beaiva8juovva, Kivetty päistään avoin tulisija

1 MH-tunnus: 127648

Kohdetyyppi:

Asuinpaikat

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

12.6.2010

Koordinaattiselitys:

Tulisijan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-rnittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7666095, Y 3262445,

Löydöt:

z 710
Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee tuulisella kumpareella avoimessa ylätunturissa, Ailakkapahtan eteläpuolella olevassa
satulassa. Kohteen päällä kasvaa variksenmarjaa, lähiympäristössä myös vaivaiskoivuja ja puolukkaa.
Paikalta avautuu näkymä sekä Ailakkajärvelle että Kilpisjärvelle.

Kohteen kuvaus
Kohde on kahdesta rinnakkaisesta kivirivistä koostuva tulisijan jäännös, joka sijaitsee kumpareen laella,
Kilpisjärvelle ja Ailakkajärvelle laskevien laaksojen välisen satulan pohjalta noin 30 metriä pohjoiseen.
Kivirivit, joista tulisija muodostuu, ovat noin puolen metrin mittaiset ja itäkaakko-länsiluodesuuntaiset.
Tulisijaan käytetyt kivet ovat halkaisijaltaan noin 10-15 cm. Kivirivien välissä on noin 0,2 m levyinen
kiveämätön alue ja tulisijan kokonaislaajuus on noin 0,5 x 0,5 m.
Tulisijan keskelle kaivettiin lapiolla koepisto, josta tavattiin osittain pintaturpeen seasta hiiliä ja palanutta
luuta. Hiilten alta huuhtouturniskerroksen yhteydestä todettiin muutamia tulen rapauttarnia kiviä.
Lapionpistosta löydetyt palaneet luut kerättiin talteen.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti tulisijan jäännökseen ja sen välittömään lähi ympäristöön.

Tulkinta
Beaivasjuovvan tulisijan jäännös vaikuttaa lyhytkestoisen sesonkiluonteisen aktiviteetin synnyttämältä.
Pysyvää asuinpaikkaa ei kyseisessä kohdassa tuulisella tunturipaljakalla liene sijainnut. Tulisijan
läheisyydestä puuttuvat niin polttopuut kuin kunnollinen vesipaikkakin. Luultavimmin kyseessä on
porojen laidunalueiden läheisyydessä sijainnut poropaimenten väliaikainen leiripaikka. Tulisijan
umpeenkasvaneisuuden perusteella kohteen ikä lienee vähintään useita kymmeniä vuosia. Kiinteäksi
muinais-jäännökseksi kohdetta ei kuitenkaan voi täydellä varmuudella määritellä.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:

208

Hyvä

Kartta 56. Beaivasjuowa, kivetty päistään avoin tulisija.
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Kuva 120. Beaivasjuowa, kivetty päistään avoin tulisija. Taustalla Kilpisjärvi . Kuvattu
idästä.

Kuva 121. Beaivasjuowa, kivetty päistään avoin tulisija. Taustalla Ailakkajärvi . Kuvattu
länsiluoteesta.
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5.2.6 Gahkkorjavrras
MH-tunnus: 127649

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

10.8.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Tulisijan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7675793, Y 3251669
Z476

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Pikku-Mallan kaakkoispuolella, loivapiirteisesti Kilpisjärven rantaa kohden viettävällä
niemekkeellä, jolla kasvaa tunturikoivikkoa. Kohde ei ole ei aivan Kilpisjärven rannassa, mutta ranta
kuitenkin on kohteen luota näköetäisyydellä. Aluskasvillisuutena paikalla kasvaa variksenmarjaa,
puolukkaaja seinäsammal ta.

Kohteen kuvaus
Kilpisjärven rannasta noin 60 m etäisyydellä sijaitsee pyöreän, kehämäisen, vain reunoiltaan kivetyn,
halkaisijaltaan noin 0,6 m kokoisen tulisijan jäännös. Tulisija on kohtalaisen tasaisen, kuitenkin hiukan
kohti järveä viettävän, halkaisijaltaan noin kolmimetrisen, pyöreähkön ja jokseenkin kivettämän alueen
keskellä; tulisijasta noin 1,0-1,5 m päässä on kuitenkin harvan kehämäisesti sijoittuneina muutamia
halkaisijaltaan noin 20 cm kokoisia kiviä.
Tulisijan kivikehä on ladottu halkaisijaltaan noin 10-25 cm kokoisista kivistä, ja. kivikehän yläreuna
erottuu varsin selvästi noin 10 cm ympäröivää maanpintaa korkeampana, joskin kokonaan sammalen
peittämänä ja umpeenkasvaneena. Tulisijan keskelle lapiolla kaivetusta koepistosta tavattiin pintaturpeen
alta ohut hiilikerros, jonka alla oli häiriintymätön huuhtoutumiskerros.

Kohteen rajaus
Lähialueen havainnoinnissa ei tavattu muita jäännöksiä, minkä perusteella kohde vaikuttaa rajoittuvan
pistemäisesti tulisijaan ja sen välittömään lähiympäristöön.

Tulkinta
Paikalla lienee sijainnut lyhytaikainen kotasija, joka ajoittunee historialliselle ajalle. Tulisijan kivikehä on
selvästi koholla ympäröivästä maanpinnasta, minkä perusteella kiveys sammaloitumisestaan huolimatta
vaikuttaa varsin nuorelta, ja kohteen käytön Jyhytkestoisuudesta kertoo tulisijan alla olevan maaperä
häiriintymättömyys; ainakaan voimakasta tulta ei paikalla ole pitkään pidetty. Tulisijaa ympäröivältä
vähäkivisellä alueelta on kiviä kenties poistettu kauemmaksi; alueen reunoilla kehämäisesti sijaitsevat
kivet ovat todennäköisesti tukeneet kodan rakenteita tai olleet kotalouteiden alareunojen painokivinä.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty

211

Hyvä
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-Kartta 57. Gahkkorjavrras, kehämäinen kivetty tulisija.
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Kuva 122. Gåhkkorjåvrrås, kehämäinen kivetty tulisija. Taustalla Kilpisjärveä. Kuvattu
pohjoisesta.

Kuva 123. Gåhkkorjåvrrås, kehämäinen kivetty tulisija. Kuvattu pohjoisesta, miltei
yläpuolelta.
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5.2. 7 Leävdsevarri

t,

Leävdsevarri, Kivetty kehämäinen tulisija

1 MH-tunnus: 127650

Kohdetyyppi:

Asuinpaikka

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

15.6.2010

Koordinaattiselitys:

Tulisijan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7659005, Y 3258317
z 516

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee laajan avokallioalueen kaakkoispuolella, matalien tunturikoivujen ympäröimällä aukiolla,
miltei kalliopohjalla. Aukion itälaita rajautuu noin kahden metrin korkuisen kalliojyrkänteen partaalle
vajaan kymmenen metrin päässä kohteesta. Kohteen päällä kasvaa metsälauhaa, kangaskarhunsammalta,
poronjäkälää ja torvijäkäliä.

Kohteen kuvaus
Kohde on kivetty kehämäinen tulisija, muodoltaan pyöreä, halkaisijaltaan noin 60 cm. Tulisija koostuu
kahdeksasta halkaisijaltaan noin 15-20 cm kokoisesta kivestä, joiden yläreuna on noin 5 cm tulisijaa
ympäröivää maanpintaa korkeammalla. Kivet ovat jäkälöityneet ja tulisijan kiveämätön sisäosa on
umpeenkasvanut Tulisijan keskelle kaivetusta koepistosta tavattiin pintaturpeen alta hiiliä sekä hiilten
alta huuhtoutumiskerros. Kallion pinta paikalla lienee enintään parinkymmenen senttimetrin syvyydessä.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti tulisijaan ja sen välittömään lähi ympäristöön.

Tulkinta
Leävdsevarrin tulisija vaikuttaa olemuksensa perusteella kohtalaisen modernilta. Tulisijan stsaosan
umpeenkasvaneisuus ja kivien jäkälöityminen osoittavat sen kuitenkin olevan vähintään muutamien
kymmenien vuosien ikäinen. Tulisijan hiilien alta tavattu huuhtoutumiskerros on todennäköisesti tulisijaa
varhaisempi. Kohteen käyttöjakso on ilmeisesti ollut sen verran lyhyt, että huuhtoutumiskerros ei
juurikaan ole häiriintynyt. Hyvin mahdollista on, että tulisija olisi peräisin toisen maailmansodan ajalta.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:

214

Hyvä

Kartta 58. Leävdsevarri, kivetty kehämäinen tulisija.
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Kuva 124. Leävdsevarri, kivetty kehämäinen tulisija ja lähiympäristöä; vasemmalla aukio
rajautuu jyrkänteeseen. Kuvattu luoteesta.

Kuva 125. Leävdsevarri , kivetty kehämäinen tulisija. Lähikuva. Kuvattu lounaasta, miltei
yläpuolelta.
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5.3 Rakennusten jäänteet
5.3.1 Bossojohka
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Bossojohka, Kammin raunio

1MH·tunnus: 127650

Kohdetyyppi:

Asuinpaikat

Haltija:

Metsätalous Ylä-Lappi

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Metsätalous Ylä-Lappi

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

16.8.2010

Koordinaattiselitys:

Kamrnin tulisijan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7681724, Y 3250842
z 515

Löydöt:

Taustatiedot
Kohteen on havainnut Sienestysreissuiliaan vanhempi rajavartija Pertti Pahkala, joka oli myös tarkastuskäynnillä mukana oppaana. Lisäksi mukana tarkastuskäynnillä oli vapaaehtoisena tutkimusavustajana
ympäristönhoitajaopiskelija Maija Sujala.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee tunturikoivikossa loivapiirteisen notkon itälaidalla. Aluskasvillisuutta paikalla hallitsevat
puolukka, juolukka, heinäkasvit sekä sarnmalet. Kohteen läheisyydessä kasvaa myös katajapensaita.

Kohteen kuvaus
Kohde on koillis-lounaissuuntainen turvekamrnin raunio, jonka koko on noin 5 x 4 m. Raunion länsinurkassa on laattamaisista kivistä ladotun tulisijan jäännös. Kamrnin oviaukko on sijainnut tulisijan
vieressä kammin lounaissivulla. Raunion koillispääty on puoliympyrän muotoinen, muut sivut ovat
suoria. Seinien paikat erottuvat noin metrin levyisinä ja vajaan puolen metrin korkuisina kohoumina.
Kamrnin rakenteet ovat täysin romahtaneet ja pääosin maatuneet. Ainakin kammin kattorakenteet ovat
koostuneet ranteenpaksuisista tunturikoivurangoista, lisäksi rakenteissa on käytetty rautalankaa ja
tehdasvalrnisteisia nauloja. Koivurankojen päällä kamrnin katteena on ollut tuohilevyjä ja turvetta.
Kamrnin tulisija on ollut takkamainen, ilman laastia ladattu, muodoltaan neliömäinen ja kooltaan noin
1,5 m x 1,5 m. Tulisija on osittain romahtanut, mutta sen rakenne on vielä varsin hyvin hahmotettavissa.
Tulipesän suuaukon korkeus on ollut noin 60 cm, ja aukko on suuntautunut kohti itää, kamrnin lattia-alan
keskustan suuntaan. Tulipesän suuaukon yläreunaa ovat tukeneet kaksi noin 5 cm levyistä lattarautaa.
Nykyisellään tulisijan raunio on noin metrin korkuinen.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti kamrnin raunioon ja sen välittömään lähi ympäristöön.

Tulkinta
Paikalla on sijainnut todennäköisimmin riekonpyytäjien tai poromiesten käyttämä kamrni ilmeisesti
1900-luvun alkupuolella, mihin aikakauteen viittaavat kamrnin rakenteista todetut tehdasvaJmisteiset
naulat. Kamrnia on kenties voitu käyttää vieJä toisen maailmansodan aikana. Kamrnin rakenne on varsin
epätavallinen; kotamaiseen rakenteeseen viittaava puoliympyrän muotoinen koillispääty yhdistyy suorakulmaiseen Jounaispäätyyn. Seinät lienevät koostuneet pääasiassa turpeesta. Yksityiskohtaista käsitystä
217

kammin rakenteista ei enää saa, koska kattoa kantaneet rakenteet ovat ilmeisesti JO liki tyystin
tuhoutuneet. Muinaisjäännökseksi kammin rauniota ei ole syytä määritellä.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Kohtalainen

Kartta 59. Bossojohka, kammin raunio .
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Kuva 126. Bossojohka. Kammin raunio. Kuvattu etelälounaasta.

Kuva 127. Bossojohka. Kammin raunio. Raunion taustalla Maija Sujala. Kuvattu
puoliympyrän muotoisen takaseinän suunnalta, itäkaakosta.
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Kuva 128. Bossojohka. Kammin raunio . Tulisija. Kuvattu eteläkaakosta.

Kuva 129. Bossojohka. Kammin raunio. Tulisija. Kuvattu etelästä.
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5.3.2 Salmivaara 2

Salmivaara 2, Talonpohja
Kohdetyyppi:

Maaseudun
Haltija:
asutushistorialliset jäännökset

Ajoitus:

Historiallinen

Rakentamisvuosi:

1MR-tunnus: 73288
Lapin luontopalvelut

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

1

Tarkastus:

12.8.2008

Koordinaattiselitys:

Kohteen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-rnittaus, k01jaamaton

Koordinaatit:

X 7669020, Y 3254805
Z480

Löydöt:

Kohteen kuvaus
Kilpisjärven ja Alajärven välisen Salmivaaran kaakkoisrannalla on vanhan tilan paikka. Rakennuksista on
jäljellä enää ilmeisesti pirtin tulisijan muuri. Muuri on noin 1 m x 1 m suuruinen, noin 1,5 m korkuinen ja
luonnonkivistä muurattu. Muita rakenteita ei pihapiirissä näy.
Tila on ilmeisesti asutettu noin vuonna 1926, jolloin paikalle asettui aviopari Kristianna ja Tuomas Harju.
Heinäkuussa 1942 Kilpisjärvellä suomalaisten pitämästä venäläisvankien työleiristä karkasi kolme
vankia. He tunkeutuivat Harjujen tupaan, tappoivat asukkaat ja ryöstivät tuvasta ruokaa ja muita
tarvikkeita (Walter Ericsan 1981, Över gränserna. Tornedalica. Luleå.) Kaksi vangeista saatiin sittemmin
kiinni, mutta kolmannen nuo kaksi olivat surmanneet matkallaan Ruotsiin.
Vielä jäljellä olevaan tulisijan muuriin on kiinnitetty metallilaatta muistoksi paikalla tapahtuneesta
tragediasta:
Harjun tuvan tragedia
23.7.1942
Kalastaja Tuomas Harju s. 30.7.1883
Enontekiö
Kristianna Cecilia Harju e. Johansen
s. 21.6.1897 Lyngen Norja
Y ykeänperän
suomaJaiseura

Kohteen rajaus
Tilan pihapiiri erottuu ympäröivästä kasvillisuudesta vielä selvästi. Pihapiiri on runsaslajista niitty,
laajuudeltaan noin30m x 30m, ja se ja rajoittuu ympäröivään koivikkoon sekä Ala-Kilpisjärven rantaan.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

Kartta 60. Salmivaara 2, talon pohja.
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Kuva 130. Salmivaara 2, talon pihapiiri. Kuvattu etelästä.

Kuva 131 . Salmivaara 2, muuriin
kiinnitetty metallilaatta.
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5.3.3 Cahkaljavri pohjoinen

Cahkaljavri pohjoinen, Kämpän raunio

1 MH-tunnus: 127652

Kohdetyyppi:

Asuinpaikat

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

2.6.2010

Koordinaattiselitys:

Kämpän tulisijan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7673030, Y 3256644
Z560

Löydöt:
Kartat:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Tsahkaljärven pohjoisrannalla, kahden moreeniharjanteen välisessä suojatsassa
notkelmassa. Puusto paikalla on tunturikoivikkoa, aluskasvillisuuden muodostavat puolukka, vanamo,
ruohokanukka, kataja, mustikka, variksenmarja, metsälauha sekä muut heinäkasvit ja sarnrnalet. Kohteen
ja Tsahkaljärven rannan väliltä on muutamia vuosia sitten ilmeisesti talvella kaadettu tunturikoivuja noin
10m x 20 m alalta, ja koivujen kannot törröttävät maasta lähes metrin mittaisina.

Kohteen kuvaus
Kohde on kämpän raunio, josta parhaiten on havaittavissa luonnonkivistä ladotun tulisijan jäännös.
Kohde sijaitsee noin 20 m päässä Tsahkaljärven rannasta. Paikalla erottuu itä-länsisuuntainen, kohtalaisen
tasainen ja mitoiltaan noin 3,5 x 2,0 m kokoinen alue, joka lienee kämpän lattia-ala, ja jonka
lounaisnurkassa on tulisijan raunio. Kämpän kaakkoisnurkka ja osa eteläseinää hahmottuvat matalina
kohoumina. Lattia-alalle lapiolla kaivetuista koepistoista tavattiin pintaturpeen alta palokerros.
Tulisijan raunio on nelikulmainen, sammaloitunut ja osin romahtanut, halkaisijaltaan noin 1,5 m ja
korkeudeltaan noin 0,7 m. Tulisijan suuaukko on ollut kohti itää. Tulisijan parhaimmin säilyneestä
koillisnurkasta on laskettavissa viisi kivikertaa. Useimmat tulisijaan käytetyt kivet ovat halkaisijaltaan
noin 20 cm - 30 cm, pienimmät noin nyrkinkokoisia. Alimman kivikerran kivet ovat kookkaimpia,
halkaisijaltaan noin 40 cm. Lisäksi tulipesän suuaukon katteena on ollut noin 60 cm mittainen
pitkänomainen kivilaaka. ilmeisesti tulisija on ollut sisäänlämpiävä, savusaunan kiukaan tyyppinen.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu Tsahkaljärven pohjoisrannalla olevaan notkelmaan, kämpän raunion välittömään
läheisyyteen, noin kymmenen metrin säteelle kohteesta ilmoitetusta koordinaattipisteestä. Eteläreunaltaan
kohteen aktiviteettialueen voidaan kuitenkin katsoa ulottuvan Tsahkaljärven pohjoisrantaan saakka.

Tulkinta
Paikalla on ilmeisesti SIJainnut pieni kämppä tai kalasauna todennäköisimmin 1800-luvulla, mutta
mahdollisesti jo varhaisemmin. Rakennuksen lattia-alalta tavatun palokerroksen perusteella kohde lienee
tuhoutunut tulipalossa. Käyttötarkoitukseltaan rakennus lienee ollut kalastajien tai erämiesten tukikohta.

Arvotus:

Kunto:

Esitys mj-luokka II
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Hyvä

.1
Kartta 61 . Cahkaljavri pohjoinen , kämpän raunio.
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Kuva 132. Cåhkåljåvri pohjoinen , kämpän raunio. Keskellä kuvaa tulisijan jäännös osin
katajapensaan kätkemänä. Kuvattu kaakosta.

Kuva 133. Cåhkåljåvri pohjoinen , kämpän raunio . Kuvattu luoteesta.
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Kuva 134. Cåhkåljåvri pohjoinen , kämpän raunio. Tulisijan jäännös. Tulipesän aukon
katteena pitkänomainen kivilaaka. Kuvattu idästä.

Kuva 135. Cåhkåljåvri pohjoinen , kämpän raunio . Tulisijan jäännös.
Kuvattu koillisesta.
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5.4 Liikennekohteet
5.4.1 Silisvuopmi 3

Silisvuopmi 4, Kulkukeinon merkkiröykkiö

1 MH-tunnus: 127653

Kohdetyyppi:

Liikennekohteet

Haltija:

Metsätalous Ylä-Lappi

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Metsätalous Ylä-Lappi

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

16.8.2010

Koordinaattiselitys:

Röykkiön keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus

Koordinaatit:

X 7681336, Y 3251434
Z505

Löydöt:

Taustatiedot
Kohteen on havainnut sienestysreissuillaan vanhempi rajavartija Pertti Pahkala, joka oli myös mukana
tarkastuskäynnillä oppaana. Lisäksi mukana tarkastuskäynnillä oli vapaaehtoisena tutkimusavustajana
ympäristönhoitajaopiskelija Maija Sujala.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee avoimella, kauas näkyvällä paikalla moreeniharjanteen päällä, Kortijärven eteläpuolella
olevien järvien välisellä kannaksella. Kohteen ympäristössä kasvaa harvakseltaan vaivaiskoivuja sekä
variksenmarjaa, puolukkaa, riekonmarjaa ja jäkäliä.

Kohteen kuvaus
Kohde on miehennostannaisista kivistä kasattu noin metrin korkuinen röykkiö, halkaisijaltaan noin 2,0 m.
Röykkiön kivet ovat ulkopinnoiltaan jäkälöityneet. Röykkiön pohjois- ja länsipuolilla on irtonaisia,
ilmeisesti röykkiöstä sortuneita kiviä. Koillis- ja kaakkoissivuiltaan röykkiön reunat ovat miltei pystysuorat. Röykkiön kivien välissä on useita luiden kappaleita, joista osa on selvästi sahattuja.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti kiviröykkiöön ja sen välittömään lähi ympäristöön.

Tulkinta
Vanhemman rajavartija Pertti Pahkalan käsityksen mukaan kyseessä on Siilasvuomao kautta Jäämerelle
kulkeneen vanhan kulkukeinon merkkiröykkiö. Pahkalan näkemys röykkiön käyttötarkoituksesta
vaikuttaa varsin uskottavalta. Pahkalan mukaan saman kulkukeinon varrella on myös kolme muuta
vastaavanlaista röykkiötä, joista eteläisin sijaitsee Siilasjärven pohjoispäässä. Toinen röykkiö on edellä
dokumentoidun röykkiön ja SiiJasjärvellä sijaitsevan röykkiön välisen taipaleen puolivälin tienoilla, ja
kolmas röykkiö sijaitsee Kortijärven pohjoispäässä. Kulkukeino on epäilemättä ollut käytössä jo
esihistoriallisena aikana. Röykkiöt lienevät kuitenkin todennäköisimmin saaneet nykymuotonsa vasta
toisen maailmansodan aikana aluetta käyttäneiden saksalaisjoukkojen toimesta. Kyseisten röykkiöiden ja
koko kulkukeinon reitin tarkempi dokumentointi olisi joka tapauksessa tarpeellista.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

Kartta 62. Silisvuopmi 3, kulkukeinon merkkiröykkiö.
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Kuva 136. Silisvuopmi 3, kulkukeinon merkkiröykkiö. Kuvattu itäkoillisesta.

Kuva 137. Silisvuopmi 3, kulkukeinon merkkiröykkiö. Kuvattu lounaasta.
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5.4.2 Ahdaskurun museosilta

1 MH-tunnus: 127654

Ahdaskoron museosilta
Kohdetyyppi:

Liikennekohteet

Haltija:

Lapin tiepiiri

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Lapin tiepiiri

Rakentamisvuosi:

1943

Kunta:

ENONTEKIÖ

Tarkastus:

21.8.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Lukumäärä:
Koordinaattiselitys:

Sillan päältä

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7678918, Y 3251808
Z507

Löydöt:

Taustatiedot
Suora lainaus Ahdaskurun museosillan opastuskyltistä: "Lapin ainoa kiviholvisilta, joka säästyi sodan
tuhoilta. Silta rakennettiin 1943 kestämään raskasta, saksalaisten "Barbarossa"-suunnitelman mukaista,
sotilasliikennettä Atlantilta Suomen rintamalle. Museokohteeksi se hyväksyttiin 1982."

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Käsivarrentiellä, rehevässä tunturikoivuja kasvavassa Ahtaankurunjoen puronotkelmassa.
Kohteen lähiympäristön aluskasvillisuuden muodostavat lähinnä heinäkasvit ja sarat.

Kohteen kuvaus
Kiviholvisilta, jonka pituus on 10,9 m, hyödyllinen leveys 6,0 m ja vapaa-aukko 2,5 m. Silta on edelleen
jokapäiväisessä tieliikennekäytössä. Sillan luoteispuolella on parkkipaikka, jonka luona on sillasta
kertova Lapin tiepiirin pystyttämä opastuskyltti. Sillan länsipuolelle johtaa parkkipaikalta noin 25 m
mittainen polku ja puiset portaat, joiden alapäästä sillan rakennetta pääsee vaivattomasti havainnoimaan.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti sillan rakenteisiin.

Tulkinta
Arvotus:

Kunto:

RKY2010
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Hyvä

s~~s)a\Jt\
424.1

Kartta 63. Ahdaskurun museosilta.
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Kuva 138. Ahdaskurun museosilta. Kuvattu lounaasta.

Kuva 139. Ahdaskurun museosillan kiviholvikaari . Kuvattu lounaasta.
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5.5 Muistomerkit
5.5.1 Kaiottireitin avauksen muistokivi

Kaiottireitin avauksen muistokivi

1 MH-tunnus: 127655

Kohdetyyppi:

Taide/muistomerkit

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

1993

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

1

Tarkastus:

11.8.2010

Koordinaattiselitys:

Muistomerkin kohdalta

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus , korjaamaton

Koordinaatit:

X 7677772, Y 3243206
Z490

Löydöt:

Taustatiedot
Kaiottireitti on vaellusreitti, joka kulkee läpi Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapin . Reitin pituus on yhteensä
800 km, josta noin 70 km sijaitsee Suomen puolella Enontekiön Kilpisjärvellä.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee kolmen valtakunnan rajapyykin itäpuolella, Koltajärven rannalla, pitkospuiden varrella.

Kohteen kuvaus
Kaiottireitin avauksen muistokivi on halkaisijaltaan alle metrinen, muodoiltaan pyöristynyt luonnon
muovaama graniittilohkare, johon on kaiverrettu Kaiottireitin avauksesta kertova teksti norjaksi, ruotsiksi
ja suomeksi. Lisäksi kiven kyljessä ovat reitin avauksen suorittaneiden valtionpäämiesten ja heidän
puolisoidensa nimet sekä muistokiven pystyttäneiden kansallisten matkailuorganisaatioiden nimet.
Muistokiven teksti:
ÅPNINGEN AV NORDKALOTTRUTA
NORDKALOTTLEDENS INVIGNING
KALOTTIREITIN AVAUS
2.9.1993
Harald
Sonja

Carl Gustaf
Silvia

Mauno Koivisto
Tellervo Koivisto

Den Norske Turistforening
Svenska Turistforeningen
Suomen Matkailuliitto

Kohteen rajaus
Kohde on pistemäinen, kattaen muistokiven ja sen välittömän lähiympäristön.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

0

0,25

0,5

Kartta 64. Kaiottireitin avauksen muistokivi.
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Kuva 140. Kaiottireitin avauksen muistokivi. Taustalla näkyy kolmen valtakunnan
rajapyykki. Kuvattu itäkaakosta.

Kuva 141 . Kaiottireitin avauksen muistokivi. Lähikuva muistokivestä ja kiveen
kaiverretusta tekstistä . Kuvattu eteläkaakosta.
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5.5.2 KilpisjäNen kylän pohjaveden käyttöön siirtymisen muistomerkki

Kilpisjärven kylän pohjaveden käyttöön siirtymisen
muistomerkki

MH-tunnus: 127657

Kohdetyyppi:

Taide/muistomerkit

Haltija:

Enontekiön kunta

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Enontekiön kunta

Rakentamisvuosi:

1999

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

1

Tarkastus:

23.8.2010

Koordinaattiselitys:

Muistomerkin länsipuolelta

Geometria
tuotettu:

Gps-rnittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7669679, Y 3256567
Z484

Löydöt:

Taustatiedot
Kilpisjärven kylä siirtyi käyttämään pohjavettä vuonna 1999. Hankkeen toteuttaneet tahot pystyttivät
tapauksen kunniaksi muistomerkin vedenottaman läheisyyteen.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Käsivarrentien itäpuolella, vedenottarnalle johtavan soratien varrella.

Kohteen kuvaus
Muistomerkki on halkaisijaltaan noin kaksimetrinen luonnonkivi, jonka kylkeen on ruuvattu pronssinen
laatta. Laatassa on pohjaveden käyttöön siirtymisen ajankohdasta muistuttava teksti.
Muistomerkin laatan teksti:
KILPISJÄRVEN KYLÄ SIIRTYI
KÄYTTÄMÄÄN POHJAVETIÄ
6.5.1999.
VESIHUOLTOHANKKEEN TOTEUTTIVAT
YHTEISTYÖSSÄ.
ENONTEKIÖN KUNTA, LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS, LAPIN TE-KESKUS, MAA- JA
METSÄTALOUSMINISTERIÖ, EUROOPAN
UNIONIN ALUEKEHITYSRAHASTO,
BOREAL STAR OY, MAANRAKENNUS
KANTMARK OY JA SUUNNITTELUKESKUS OY

Kohteen rajaus
Kohde on pistemäinen, kattaen muistomerkin ja sen välittömän lähiympäristön.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä

Kartta 65. Kilpisjärven kylän pohjaveden käyttöön siirtymisen muistomerkki.
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Kuva 142. Kilpisjärven kylän pohjaveden käyttöön siirtymisen muistokivi. Kuvattu
Käsivarrentien suunnasta, lännestä.

Kuva 143. Kilpisjärven kylän pohjaveden käyttöön siirtymisen muistokivi. Muistokiven
pronssilaatta. Kuvattu lännestä.
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5.5.3 Kilpisjärven pamauksen muistomerkki

Kilpisjärven pamauksen muistomerkki

1MH-tunnus: •

Kohdetyyppi:

Taide/muistomerkit

Haltija:

Enontekiön kunta

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Enontekiön kunta

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

23.8.2010

Koordinaattiselitys:

Muistomerkin laatan luota

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7675827, Y 3252654
Z487

Löydöt:

Taustatiedot
Suora lainaus Kilpisjärven pamauksen muistomerkin opastuskyltistä: "Kilpisjärven pamaus 6.6.1916.
Ensimmäisen maailmansodan (1914-18) aikana kuljetettiin Norjan satamista Kilpisjärven kautta Suomen
Karunkiin suuret määrät Venäjän rintamille tarkoitettua sotamateriaalia. Parhaimmillaan 1915-16 oli
liikenteessä n. 1400 hevosta. Samaan aikaan oli Saksassa lähes 2000 suomalaista nuorukaista saamassa
sotilaskoulutusta Suomen vapaustaistelua varten (Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27).
Suomalainen 4-henkinen jääkärien partio samosi erämaiden kautta Kilpisjärvelle ja tuhosi räjäyttämällä
ja polttamalla tällä Siilastuvan alueella sijainneen sotatarvikevaraston 6.6.1916."

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Käsivarrentien länsipuolella aivan tien vieressä, Saanan luoteispuolella. Kohteesta noin
viisikymmentä metriä pohjoisluoteeseen sijaitsee viimeisen toisessa maailmansodassa Suomen kamaralla
käydyn taistelun muistomerkki.

Kohteen kuvaus
Kilpisjärven pamauksen muistomerkki on halkaisijaltaan noin nelimetrinen siirtolohkare, jonka lounaissivulla on sotatarvikevaraston tuhoamista kuvaava pronssinen reliefi, kooltaan 77,5 cm x 99 cm.
Kohteelle johtaa osittain pitkostettu polku Kilpisjärven retkeilykeskukselta.
Reliefin yläreunaan on kaiverrettu seuraava teksti:
KUN PAINUI PÄÄT MUUN KANSAN, MAAN,
ME JÄÄKÄRIT USKOIMME YHÄ.
6.-7.6.1916
Reliefin alareunassa ovat sotatarvikevaraston tuhoamiseen osallistuneiden jääkäreiden nimet:
JUSSI HEISKANEN
IMMO RELANDER
VILHO SUVIRINNE
ONAJOHANNESVILLAMO

Kohteen rajaus
Kohde on pistemäinen, kattaen muistomerkin ja sen välittömän lähiympäristön.
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Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:

242

Hyvä

Kartta 66. Kilpisjärven pamauksen muistomerkki = Vuoden 1916 tapahtumien muistomerkki .
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Kuva 144. Kilpisjärven pamauksen muistomerkki. Kuvattu lounaasta.

Kuva 145. Kilpisjärven pamauksen muistomerkki. Muistomerkin lounaissivulle
kiinnitetty pronssinen reliefi . Kuvattu lounaasta.
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5.5.4 Kolmen valtakunnan rajapyykki

Kolmen valtakunnan rajapyykki

1MH-tunnus: 127656

Kohdetyyppi:

Ei määritelty

Haltija:

Suomen valtio

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Rajavartiolaitos

Rakentamisvuosi:

1926

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

1

Tarkastus:

S. Viljanmaa 11.8.2010

Koordinaattiselitys:

Rajapyykin Suomen
puoleiselta reunalta

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7677780, Y 3243160

Löydöt:

Z488

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Koltajärvessä, jossa kohtaavat Suomen, Ruotsin ja Norjan rajat. Järvi sijaitsee
vedenjakajalla. Sen lasku-uomista toinen päätyy Jäämereen ja toinen Pohjanlahteen.

Kohteen kuvaus
Kohde on betonista valettu katkaistun ympyräkartion muotoinen keltainen rajapyykki Koltajärvessä.
Rajapyykin halkaisija on noin kolme metriä ja korkeus noin kaksi metriä. Rajapyykin luokse johtavat
Suomen puolelta pitkospuut, jotka kiertävät rajapyykin ympäri. Kohde on matkailijoiden keskuudessa
suosittu vierailukohde, jonne saavutaan Malla-laivalla Kilpisjärven yli tai kävelemällä Mallan
luonnonpuiston halki kulkevaa polkua Käsivarrentieltä.

Kohteen rajaus
Kohde on pistemäinen, kattaen rajapyykin ja sen välittömän lähiympäristön.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

0

0,25

0,5

kilometriä

Kartta 67. Kolmen valtakunnan rajapyykki .
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 146. Kolmen valtakunnan rajapyykki . Kuvattu koillisesta .
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5.5.5 Lapin sodan viimeisten tykinlaukausten muistomerkki

Lapin sodan viimeisten tykinlaukausten muistomerkki

1 MH-tunnus: •

Kohdetyyppi:

Taide/muistomerkit

Haltija:

Enontekiön kunta

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Enontekiön kunta

Rakentamisvuosi:

1967

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

1

Tarkastus:

16.6.2010

Koordinaatti ·
selitys:

Muistomerkin laatan luota

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7661170, Y 3257048
z 560

Löydöt:

Taustatiedot
Muotkatakan kohdalta ammuttiin keväällä 1945 Lapin sodan viimeiset tykinlaukaukset, minkä muistoksi
Pohjanmaan Tykistörykmentin Kilta ry on pystyttänyt paikalle muistomerkin.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Käsivarrentien itäpuolella Muotkatakan kohdalla olevan taukopaikan vieressä. Paikalta
avautuvat avarat näkymät kohti luodetta. Ympäröivä maasto on varsin avointa, puusto harvaa
tunturikoivikkoa, aluskasvillisuus lähinnä vaivaiskoivuja ja varpuja.

Kohteen kuvaus
Kohde on liuskekivistä muurattu muistomerkki, jonka korkeus ja leveys ovat noin kaksi metriä ja jonka
paksuus on noin 0,7 m. Muistomerkin koveralle itäsivulle on kiinnitetty pronssi1aatta. Pronssilaatan koko
on noin 40 cm x 50 cm. Laatassa on seuraava teksti:
TÄSTÄ PAIKASTA
AMMUTTIIN SUOMEN
SODAN 1941-45
VIIMEISET
TYKINLAUKAUKSET
HUHTIKUUSSA 1945
MUISTOMERKIN PYSTYTTI
POHJANMAAN TYKISTÖRYKMENTIN
KILTA RY 1967.
Muistomerkin läheisyydessä on suomalaisten asemiin liittyneitä kaivaotoja Lapin sodan ajalta. Asemien
jäännökset jatkuvat myös Käsivarrentien itäpuolella, Laassavaaran lounaisrinteen loivasti laskevassa
alaosassa, ainakin Haukijärven länsipuoleisen järven länsipään tasalle saakka.

Kohteen rajaus
Kohde on pistemäinen, kattaen muistomerkin ja sen välittömän lähiympäristön.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

Kartta 68. Lapin sodan viimeisten tykinlaukausten muistomerkki.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 147. Lapin sodan viimeisten tykinlaukausten muistomerkki, Muotkatakan kohdalla
Käsivarrentien varrella. Kuvattu idästä.

Kuva 148. Lapin sodan viimeisten tykinlaukausten muistomerkki. Muistomerkin
pronssilaatta. Kuvattu idästä.
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5.5.6 Toisen maailmansodan viimeisen taistelun muistomerkki

Toisen maailmansodan viimeisen Suomen kamaralla käydyn
taistelun muistomerkki

MR-tunnus: •

Kohdetyyppi:

Taide/muistomerkit

Haltija:

Enontekiön kunta

Ajoitus:

Historiallinen

Ylläpitäjä:

Enontekiön kunta

Rakentamisvuosi:

1974

Kunta:

ENONTEKIÖ

Tarkastus:

23.8.2010
Gps-rnittaus, korjaamaton

Lukumäärä:
Koordinaattiselitys:

Muistomerkin laatan luota

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7675882, Y 3252618
Z490

Löydöt:

Taustatiedot
Suora lainaus muistomerkin opastuskyltistä: "Lapin sota. Lapin sota (1944-45) ja samalla Toinen
maailmansota (1939-45) päättyi Suomen osalta tällä Kilpisjärven raja-alueella käytyyn taisteluun.
Suomalainen Jalkaväkirykmentti 1 (JR 1) kävi viimeisen taistelun Suomen kamaralla saksalaisen
Vuoristojääkärirykmentti 143:n osaston kanssa Iso-Mallan maastossa ja ampui sodan viimeiset
laukaukset 27.4.1945."

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Käsivarrentien länsipuolella aivan tien vieressä, Saanan luoteispuolella. Kohteesta noin
viisikymmentä metriä eteläkaakkoon sijaitsee Kilpisjärven pamauksen muistomerkki.

Kohteen kuvaus
Toisen maailmansodan viimeisen Suomen kamaralla käydyn taistelun muistomerkki on halkaisijaltaan
noin nelimetrinen siirtolohkare, jonka lounaissivulla on taistelusta kertova teräksinen muistolaatta.
Laatan koko on 63,5 cm x 82,5 cm. Kohteelle johtaa osittain pitkostettu polku Kilpisjärven
retkeil ykeskuksel ta.
Teräksiseen muistolaattaan on kaiverrettu seuraava teksti:
JALKAVÄKIRYKMENTTI 1 KÄVI TOISEN MAAILMANSODAN VIIMEISEN TAISTELUN
SUOMEN KAMARALLATÄLLÄ RAJA-ALUEELLA27.4.1945.
POHJAN PRIKAATIN KILTA 1974

Kohteen rajaus
Kohde on pistemäinen, kattaen muistomerkin ja sen välittömän lähiympäristön.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

114.0
1

Kartta 69. Toisen maailmansodan viimeisen Suomen kamaralla käydyn taistelun
muistomerkki= Vuoden 1945 tapahtumien muistomerkki. ©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU10.
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Kuva 149. Toisen maailmansodan viimeisen Suomen kamaralla käydyn taistelun
muistomerkki. Kuvattu lounaasta.

Kuva 150. Toisen maailmansodan viimeisen Suomen kamaralla käydyn taistelun
muistomerkki. Muistomerkin teräslaatta. Kuvattu lounaasta.
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5.6 Sotahistorialliset kohteet
5.6.1 Aillahasjohka suu etelä

Åillahasjohka suu etelä, Rakennusten jäännöksiä

1 MR-tunnus: 127659

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin 1uontopal vei ut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

2

Tarkastus:

10.8.2010

Koordinaattiselitys:

Rakennuksen jäännösten
1 ja 2 väliltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7666 065, Y 3257 520
Z480

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee tunturikoivikossa, Ailakkajoen suun ja Ailakkajoen eteläpuolella Kilpisjärveen laskevan
puron välissä olevilla loivilla moreeniharjanteilla, Käsivarrentien ja Kilpisjärven itärannan välisellä
alueella. Aluskasvillisuutta alueella hallitsevat varvut, heinäkasvit ja sammalet. Kohteen keskivaiheilla
Kilpisjärven rantaan johtavan ajouran rannanpuoleisen pään ympäristö on heinikkoista kenttää.

Kohteen kuvaus
Kohde koostuu toisen maailmansodan aikaisten osittain maahan kaivettujen rakennusten jäännöksistä
sekä vähäisemmistä kaivannoista, joita tavattiin noin kahdensadan metrin matkalla Kilpisjärven itärannan
läheisyydessä olevilla moreeniharjanteilla, molemmin puolin Kilpisjärven rantaan Käsivarrentieltä
johtavaa ajouraa. Kohteen etelärajan muodostaa Ailakkajoen eteläpuolella Kilpisjärveen laskeva puro.
Kaikkia alueen sotahistoriallisia jäännöksiä ei kulttuuriperintöinventoinnin yhteydessä ennätetty
kattavasti kartoittamaan, ja alueelta dokumentoitiin ainoastaan kaksi kookkainta rakennuksen jäännöstä.

Rakennusten jäännösten sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Rakennuksen jäännös 1
Koordinaatit: x = 7666 1101 y = 3257 529
Kilpisjärven rantaan johtavan ajouran pohjoispuolella, ajouran päässä olevan heinikkoisen kentän
reunalta noin kahdenkymmenen metrin etäisyydellä sijaitseva nelikulmainen, itä-länsisuuntainen,
mitoiltaan noin 8 x 6 m kokoinen, noin puolentoista metrin syvyinen kaivanto. Kaivannon
pohjoispuoliskon keskellä on nelikulmaisen kivistä ladotun kiukaan raunio, mitoiltaan noin 2 x 2 m,
korkeudeltaan noin 0,5 m. Kulku kaivannossa sijainneeseen rakennukseen on ollut kaivannon
lounaisnurkasta. Mahdollisesti kyseessä on suuren saunan jäännös.
Rakennuksen jäännös 2
Koordinaatit: x = 7666020 1 y = 3257511
Kilpisjärven rantaan johtavan ajouran eteläpuolella, pohjois-eteläsuuntainen, erittäin kookas, mitoiltaan
noin 14 x 7 m kokoinen kaivanto, syvyydeltään hieman toista metriä. Umeisesti kyseessä on parakin tai
tallin pohja. Kulku kaivannossa sijainneeseen rakennukseen on ollut kaivannon luoteis- ja lounaisnurkista. Rakennuksen lämrnityslaitteena on ollut kahdensadan litran öljytynnyristä valmistettu pönttöuunimainen tulisija, joka on todennäköisimmin sijainnut kaivannon itäisen seinämän keskikohdan
vierellä olevan matalan kiviperustan päällä. Kiviperustan laajuus on noin 1,5 x 1,0 m ja se on kaivannon
seinämän suuntainen. Tynnyri sisäisine tiilimuurauksineen on kaivannon ulkopuolella, viitisen metriä
kaivannon luoteiskulmasta luoteeseen päin. Rakennuksessa on ollut lautalattia, ja lattian keskellä on ollut
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pitkittäissuuntainen, noin puolen metrin levyinen laudoittamaton ala.

Kohteen rajaus
Kohde on osa laajempaa toisen maailmansodan aikaisten jäännösten keskittymää. Alueella sijaitsevat
sotahistorialliset jäännökset muodostavat noin kahdensadan mittaisen Kilpisjärven rannan suuntaisen
vyöhykkeen, jonka etelärajana voidaan pitää Ailakkajoen eteläpuolella Kilpisjärveen laskevaa puroa.
Useimmat alueen jäännökset sijaitsevat noin sadan metrin säteellä Kilpisjärven rannasta. Alueen kaikkia
sotahistoriallisia jäännöksiä ei kuitenkaan ole kattavasti kartoitettu.

Tulkinta
Ailakkajoen suun eteläpuolella, Käsivarrentien ja Kilpisjärven välissä, vaikuttaa SIJainneen toisen
maailmansodan aikana todennäköisesti saksalaisten joukkojen käyttämä majoitusalue, jonka luonteen
tarkempi hahmottaminen edellyttäisi alueella olevien rakenteiden jäännösten kattavampaa kartoittarnista.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Huono

Kartta 70. Aillahasjohka suu etelä, rakennusten jäännöksiä.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 151. Åillahasjohka suu etelä. Rakennuksen jäännös 1. Kuvan keskellä kiukaan
raunio. Kuvattu kaivannon oviaukon suunnalta , lounaasta.
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5.6.2 Ailakkalahdenlantot

Ailakkalahdenlantot, Maakuoppia ja kaivanto

1 MH-tunnus: 127660

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

4

Tarkastus:

10.6.2010

Koordinaattiselitys:

Kaivannon keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7668599, Y3257504
Z555

Löydöt:

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä l. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laadittu piirros saksalaisten perääntyessään
osittain hävittämistä talviasemista osoittaa, että Ailakkavaaran länsirinteillä, noin kilometrin verran
Ailakkalahdenlantoista pohjoiseen ja pohjoisluoteeseen, on sijainnut saksalaisten asemia, ainakin yksi
korsu, neljä teltanpaikkaa sekä taisteluhautoja (alueet C2 ja C3).

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee eteläisimmän Ailakkalahdenlanton pohjois- ja eteläpuolisilla moreeni- ja hiekkaharjanteilla, harvahkossa tunturikoivikossa. Aluskasvillisuutta hallitsevat puolukka ja variksenmarja.

Kohteen kuvaus
Kohteen muodostavat kolme maakuoppaa ja yksi kaivanto, jotka liittyvät Toisen maailmansodan aikaisiin
saksalaisjoukkojen puolustusvarustuksiin. Maakuopat ja kaivanto SIJaitsevat eteläisimmän
Ailakkalahden-lanton välittömässä läheisyydessä. Kohteesta pohjoisluoteeseen sijaitsee pienempi
pitkäomainen lantto, jonka pohjoispään luoteispuolella olevasta kapeasta kallioisesta kurusta tavattiin
ilmeisesti tukikohdan jäännöksiä. Kyseisessä kurussa havaittiin kolme kaminaa sekä osittain palanutta
puutavaraa.

Maakuoppien ja kaivannon sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Maakuoppa 1
Koordinaatit: x = 7668 239 1 y = 3257 701
Kuoppa sijaitsee Ailakkalahdenlanttojen kaakkoispuoleisen laakson pohjoispäässä, eteläisimmän lanton
etelärannasta noin kymmenen metrin etäisyydellä, rakkakivikoiden ympäröimällä moreeniharjanteella,
harjanteen pohjoispäässä olevan kumpareen laen lounaisreunalla, rinteeseen kaivettuna. Harjanteen laki
on noin kolme metriä lanton pintaa korkeammalla, ja paikalta on laaja näköala erityisesti eteläkaakossa
avautuvaan laaksoon sekä pohjoiseen, lanton ylitse. Kuoppa on soikea, koillis-lounais-suuntainen, noin
metrin syvyinen, laajuudeltaan noin 2 m x 1,5 m.
Maakuoppa 2
Koordinaatit: x = 7668 204 1 y = 3257 748
Kuoppa sijaitsee noin viisikymmentä metriä maakuopasta 1 kaakkoon, harjanteen lounaislaidalla, noin
metrin kuopan 1 tasoa alempana. Kuopan halkaisija on noin 1,0 m ja syvyys noin 0,7 m.
Maakuoppa 3
Koordinaatit: x = 7668 617 1 y = 3257 586
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Kuoppa sijaitsee eteläisimmän lanton pohjoispuolella, hiekkaharjanteen laella. Kuoppa on olemukseltaan
hyvin samankaltainen kuin kuoppa 1. Kuoppa on soikea, itä-länsisuuntainen, noin metrin syvyinen,
laajuudeltaan noin 2 m x 1,5 m. Kuopan ympärillä on loivapiirteinen valli, paitsi kuopan länsisivulla.
Kuoppien 1 ja 3 välillä on näköyhteys.

Kaivanto
Koordinaatit: x = 3257 504 1 y = 7668 599
Kaivanto sijaitsee eteläisimmän lanton pohjoispuolella, korkeimmalla lanton pohjoispuoleisista hiekkaharjanteista, noin sata metriä kuopasta länteen päin. Muodoltaan pyöreän kaivannon syvyys on noin kaksi
metriä ja halkaisija noin viisi metriä. Lanttoa kohti kaivanto on avoin. Muutamia koivurankoja on
asetettu kaivannon poikki. Kaivannon pohjoisreunalla on tyhjillään oleva ketunpesä.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisiksi pienialaisiksi pesäkkeiksi havaittujen maakuoppien ja kaivannon yhteyteen,
halkaisijaltaan alle kymmenmetrisiksi alueiksi. Kohteen voidaan kuitenkin katsoa olevan lisäksi osa
laajempaa puolustusvarustuskokonaisuutta, johon lukeutuvat myös kohteen luoteispuolelta tavatun
tukikohdan jäännökset, joita ei ole tarkemmin kartoitettu.

Tulkinta
Eteläisimmän Ailakkalahdenlanton läheisyydestä paikallistetut maakuopat ja kaivanto vaikuttavat olevan
osia laajemmasta puolustusvarustuskokonaisuudesta, jonka keskeisiä ilmiöitä ovat suojaisasta kurusta
tavatut tukikohdan jäännökset noin puoli kilometriä kohteen luoteispuolella. Kyseinen tukikohta on
todennäköisesti sama, jonka on Lapin sodan päättymisen jälkeen laadituissa asiakirjoissa merkitty
sijaitsevan Ailakkavaaran länsirinteellä, alueella C3. Maakuopat 1 ja 3, joista on näköyhteys toisiinsa,
ovat ilmeisesti tähystyspaikkoja (Jari Leskinen, suullinen tiedonanto 19.10.2010), joista on voitu valvoa
tukikohdan etelä- ja kaakkoispuoleisia alueita. Kuopan 2 sekä sen länsipuolella sijaitsevan kookkaamman
kaivannon käyttötarkoituksia ei onnistuttu määrittelemään.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä

Kartta 71. Ailakkalahdenlantot, maakuoppia ja kaivanto.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 152. Ailakkalahdenlantot. Maakuoppa 1. Kuvattu etelästä.

Kuva 153. Ailakkalahdenlantot. Maakuoppa 2. Kuvattu eteläkaakosta.
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Kuva 154. Ailakkalahdenlantot. Maakuoppa 3. Kuvattu luoteesta.

Kuva 155. Ailakkalahdenlantot. Kaivanto. Kuvattu kaakosta.
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5.6.3 Ala-Kilpisjärvi koillinen

Ala-Kilpisjärvi koillinen, Ampumapesäkkeitä

1 MH-tunnus: 127666

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Ra ken tamisvuosi:
Lukumäärä:

2

Tarkastus:

23.8.2010

Koordinaattiselitys:

Ampumapesäkk:een 1
keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7669888, Y 3256506

Löydöt:

Z500

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laadittu piirros saksalaisten perääntyessään
osittain hävittämistä talviasemista osoittaa Ala-Kilpisjärven koillispuolella, järven ja Käsivarrentien
välissä, sijainneen varsin laajan saksalaisjoukkojen majoitusalueen (alue C8). Tien itäpuolisilla mäillä ja
harjanteilla on sijainnut taisteluhaudoin ja piikkilankaestein suojattuja tukikohtia.

Ympäristön kuvaus
Ala-Kilpisjärven koillisranta on Ailakkavaaraa kohti kohoavaa moreenipohjaista rinnemaastoa, jossa
kasvaa tunturikoivikkoa. Käsivarrentien ja järven välisellä alue on osittain rakennettua, alueella sijaitsee
muun muassa Kilpisjärven lentosatama.

Kohteen kuvaus
Koska Käsivarrentien läheisyyteen tulee todennäköisesti tulevaisuudessa kohdistumaan lisää matkailuun
liittyvää rakentamista, pyrittiin alue käymään lävitse tarkoin. Alue Käsivarrentien ja Ala-Kilpisjärven
rannan välillä pyrittiin tarkastettiin kokonaan. Käsivarrentien itäpuolella tarkastettiin tieltä noin
viidenkymmenen metrin etäisyydelle ulottuva vyöhyke, alkaen Ala-Kilpisjärven pohjoispään tasalta ja
jatkuen tästä etelään tien suuntaisesti noin puolentoista kilometrin matkan.
Molemmin puolin tietä, kuitenkin enimmäkseen tien itäpuolelta, havaittiin lähes koko tarkastetulta
matkalta harvakseltaan toiseen maailmansodan aikaisia jäännöksiä. Tien länsipuolella sijainneen
saksalaisjoukkojen majoitusalueen keskeiset osat ovat kuitenkin tuhoutuneet rakennustoiminnan
seurauksena, eivätkä kyseisen alueen jäännökset enää muodosta yhtenäistä kokonaisuutta. Tien
itäpuoleisten tukikohtien ampumapesäkkeet ja taisteluhaudat ovat säilyneet paremmin, joskin vain
kyseisten puolustusasemien reuna-alueita päästiin havainnoimaan tarkastetulla kapealla vyöhykkeellä.
Hyvin säilyneitä taisteluhautoja on ainakin vedenottarnalle johtavan tien pohjois-ja koillispuolilla.
Alueen tarkastamisen yhteydessä dokumentoitiin kaksi ampumapesäkettä, pesäke 1 tien itäpuolelta ja
pesäke 2 tien ja Ala-Kilpisjärven rannan väliltä.

Ampumapesäkkeiden sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Ampumapesäke 1
Koordinaatit: x = 7669 888 1 y = 3256 506
Pesäke sijaitsee melko jyrkässä rinteessä noin viisikymmentä metriä Käsivarrentiestä itään. Pesäkkeen
muodostaa alaosaltaan maakiviin perustuva kivivalli, jonka yläosa on kasattu miehennostannaisista
kivistä, ja jonka korkeus on noin 0,7 m. Valli suojaa pesäkettä lähinnä etelän suunnalta. Ampuma-ala
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pesäkkeestä on alarinteen suuntaan etelästä länteen , laaja-alaisesti kohti Käsivarrentietä. Pesäkkeestä
johtaa noin kymmenen metrin mittainen ja noin metrin syvyinen taisteluhauta pohjoiskoilliseen,
mahdollistaen suojatun vetäytymisen pesäkkeestä kyseisessä suunnassa olevaan notkoon .

Ampumapesäke 2
Koordinaatit: x = 7669 630 1 y = 3256 477
Pesälee on muodoltaan pyöreä ja se sijaitsee moreeniharjanteella noin viidentoista metrin etäisyydellä
Ala-Kilpisjärven rannasta. Pesäkkeen halkaisija on noin kaksi metriä ja syvyys noin metrin. Pesäkkeen
ensisijainen ampuma-ala on kohti Käsivarrentietä, koillisesta kaakkoon. Ala-Kilpisjärven rannan puolelta
pesäkkeeseen johtaa noin kahden metrin mittainen matala ryömintähauta, joka mahdollistaa varsin
suojatun vetäytymisen pesäkkeestäjärven rantaan.
Kohteen rajaus
Kohde kattaa hajanaisesti melko laajan alueen Käsivarrentien molemmin puolin . Tien länsipuolella
keskeisin säilynyt jäännös on alueen tarkastamisen yhteydessä dokumentoitu ampumapesäke 2. Tien
itäpuolella havaitut taisteluhaudat ja pesäkkeet ovat läntisimpiä osia laajemmista tukikohdista, joiden
jäännökset sijaitsevat tien itäpuoleisilla mäillä ja harjanteilla, ja joita ei ole kattavasti kartoitettu.

Tulkinta
Käsivarrentien länsipuolella sijainneen majoitusalueen jäännökset ovat pääosin tuhoutuneet. Majoitusrakenteet ovat alueella ilmeisesti muodostuneet ainoastaan teltoista, joten mahdollisesti kovin paljoa
havaittavaa ei ole ollut ennen ranta-alueen nykyisen rakennuskannan ja lentosataman rakentamistakaan.
Tien ja rannan välistä dokumentoitu ampumapesäke lienee ollut majoitusalueen eteläisin puolustusasema.
Sijaintinsa ja yleisolemuksensa perusteella kyseessä todennäköisesti konekivääripesäke (Jari Leskinen,
suullinen tiedonanto 19.10.20 10). Tien itäpuolella sijainneiden tukikohtien yhteydestä on ilmeisesti
paikallistettavissa varsin laaja-alaisesti melko hyvin säilyneitä puolustusvarustuksia.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Tien länsipuoli: huono
Tien itäpuoli: hyvä

Kartta 72. Ala-Kilpisjärvi koillinen , ampumapesäkkeitä.
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Kuva 156. Ala-Kilpisjärvi koillinen . Ampumapesäke 1. Taustalla näkyy pesäkkeeseen
johtavaa taisteluhautaa. Kuvattu etelälounaasta.

Kuva 157. Ala-Kilpisjärvi koillinen. Ampumapesäke 2, moreeniharjanteella Ala-Kilpisjärven
rannan ja Käsivarrentien välissä. Kuvattu idästä.
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5.6.4 Jeägeloaivi

Jeägeloaivi, Piikkilankakeriä

1 MH-tunnus: 127670

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

6

Tarkastus:

2.6.2010

Koordinaattiselitys:

Piikkilankakerien luota

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7674907, Y 3260392
Z605

Löydöt:

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laadittu piirros saksalaisten perääntyessään
osittain hävittämistä talviasemista osoittaa, että Jeägeloaivin maastossa on sijainnut 75 mm vuoristohaupitsiasema. Kyseisen kohteen jäännökset pyrittiin inventoinnissa tarkastuskäynnillä paikallistamaan.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee puuttomassa paljakassa lähellä Norjan rajaa.

Kohteen kuvaus
Jeägeloaivin lounaispuolella SIJaitsevan matalamman harjanteen loivalta koillisrinteeltä tavattiin
muutaman metrin säteellä toisistaan kuusi halkaisijaltaan noin puolimetristä piikkilankakerää. Muita
jäännöksiä Jeägeloaivin lähiympäristöstä ei havaittu, vaikka aluetta käytiin lävitse melko tarkasti.

Kohteen rajaus
Kohde rajoittuu piikkilankakerien välittömään läheisyyteen.

Tulkinta
Jeägeloaivin maastossa Lapin sodan loppuvaiheissa sijainneen vuoristohaupitsiaseman tarkan sijaintikohdan paikallistaminen ei vaikuta enää olevan mahdollista. Todennäköisesti asema on ollut lumeen
kaivettu ja linnoittamaton, eikä maaperään siten ole jäänyt mitään sellaisia jälkiä, jotka olisivat enää
havaittavissa. Jeägeloaivin lounaispuoleiselta harjanteelta tavatut piikkilankakerät voivat myös kertoa
aseman keskeneräisyydestä; mahdollisesti aseman etupuolelle on aiottu rakentaa piikkilankaesteitä, mutta
niitä ei ole toteutettu ennen asemasta vetäytymistä, ja piikkilankakerät ovat jääneet käyttämättömiksi.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä

Kartta 73. Jeägeloaivi. piikkilankakeriä.
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Kuva 158. Jeägeloaivi. Piikkilankakeriä. Taustalla Saana. Kuvattu idästä.
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5.6.5 Kiekula 1

Kiekula 1, Ensimmäisen maailmansodan aikaisen
sotatarvikevaraston paikka

MR-tunnus: -

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

EnontelGön kunta

Ajoitus:

Ensimmäinen maailmansota

Ylläpitäjä:

EnonteiGön kunta

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

6.6.2010

Koordinaattiselitys:

Kohteen keslGkohdalta

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7676135, Y 3252320
Z478

Löydöt:

Taustatiedot
Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisen aseman KiekuJa-rakennuksen läheisyydessä, Käsivarrentien
ja Kilpisjärven välisellä alueella, jolla aiemmin on sijainnut Siilastupana tunnettu rakennus, sijaitsi
ensimmäisen maailmansodan aikana sotatarvikevarasto, jonka suomalaiset jääkärit räjäyttivät ja polttivat
kesäkuussa vuonna 1916. Kyseinen tapahtuma tunnetaan nimellä Kilpisjärven pamaus. Tapauksen
muistoksi on Käsivarrentien itäpuolelle pystytetty muistomerklG ja opastuskyltti.
Suora lainaus Kilpisjärven pamauksen muistomeriGn opastuskyltistä:"Kilpisjärven pamaus 6.6.1916.
Ensimmäisen maailmansodan (1914-18) aikana kuljetettiin Norjan satamista Kilpisjärven kautta Suomen
KaruniGin suuret määrät Venäjän rintamille tarkoitettua sotamateriaalia. Parhaimmillaan 1915-16 oli
liikenteessä n. 1400 hevosta. Samaan aikaan oli Saksassa lähes 2000 suomalaista nuorukaista saamassa
sotilaskoulutusta Suomen vapaustaistelua varten (Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27).
Suomalainen 4-henlGnen jääkärien partio samosi erämaiden kautta Kilpisjärvelle ja tuhosi räjäyttämällä
ja polttamalla tällä Siilastuvan alueella sijainneen sotatarvikevaraston 6.6.1916."

Ympäristön kuvaus
Alue on heinikkoista kenttää Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisen aseman KiekuJa-rakennuksen
pohjois- ja luoteispuolilla, Käsivarrentien länsipuolella. Kentän itäreunalla rinne nousee jyrkästi tietä
kohti . Alueella on myös runsaasti toisen maailmansodan aikaiseen toimintaan liittyviä jäännöksiä.

Kohteen kuvaus
Kohde muodostuu palaneista sotatarvikekeslGttymistä sekä rakennusten pohjista. Sotatarvikkeita
havaittiin kahtena keslGttymänä kohdissa, joissa maanpinta oli rikkoutunut. Rakennuksia paikalla on
ilmeisesti sijainnut useita, rinteen alla lähellä Käsivarrentietä. Kyseisiä rakennusten paikkoja on kaiketi
hyödynnetty myös toisen maailmansodan aikana, ja niiden sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus on sisällytetty
kohteen Kiekula 2 yhteyteen, lukuun ottamatta aivan sotatarvikekeskittymien vieressä sijaitsevaa
rakennuksen pohjaa, joka käsitellään osana tätä kohdetta.

Sotatarvikekeskittymien ja rakennuksen pohjan sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Sotatarvikekeskittymä 1
Koordinaatit: x = 7675 983 1 y = 3252 487
Räjähtäneitä patruunoita ja muita sotatarvikkeita paksun palokerroksen
kahdenkymmenen neliömetrin laajuisella alueella, jolla maanpinta on rikkoutunut.
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yhteydessä

noin

Sotatarvikekeskittymä 2
Koordinaatit: x =7675 991 1 y =3252 495
Runsaasti erilaisia palaneita sotatarvikkeita noin viidentoista neliömetrin laajuisella alueella, jolla
maanpinta on rikkoutunut. Dmeisesti ainakin osa tarvikkeista pistimien kiinnitysrautoja.
Rakennuksen pohja
Koordinaatit: x = 7675 975 1 y = 3252 492
Tasattu jokseenkin suorakaiteen muotoinen alue aivan sotatarvikeskittymien vieressä, näiden eteläpuolella, kooltaan noin 8 x 8 m. Dmeisesti sotatarvikevaraston paikka.
Kohteen rajaus
Kohde on osittain päällekkäinen kohteen Kiekula 2 kanssa. Kohteen voidaan katsoa kattavan pitkänomaisen, noin sadan metrin mittaisen ja noin kolmenkymmenen metrin levyisen vyöhykkeen, joka
sijoittuu heinikkoisen kentän itäreunaan, KiekuJa-rakennuksesta pohjoisluoteeseen.
Samalla alueella KiekuJan läheisyydessä on myös Ahkioniemen kivikautinen/varhaismetallikautinen
asuinpaikka, Kiekula 1:n ja 2:n ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaisia rakenteita. Kohteet
menevät osittain päällekkäin ja niiden rajaaminen on vaikeaa. Päädyimme rajaamaan Saunaniemen ja
Ahkioniemen omiksi kohteikseen. Kiekula1 :n ja 2:n sotakohteet on esitelty erikseen, mutta ne voi myös
rajata yhdeksi kohteeksi.
Ks. kartta kohteen Kiekula 2:n kohdalta.

Tulkinta
Paikalla on sijainnut merkittävä sotatarvikevarasto, ja todennäköisesti varastorakennuksia on ollut monia.
Dman maaperään kajoavia tutkimuksia ei ole selvitettävissä, mitkä alueella olevista rakennusten pohjista
ovat peräisin jo ensimmäisen maailmansodan ajalta, ja mitkä ovat alueella toisen maailmansodan aikana
toimineiden saksalaisjoukkojen käyttämien rakennusten jäännöksiä. Hyvinkin luultavasti useita
rakennuspaikkoja on käytetty molempien sotien aikana. Kokonaisuudessaan aluetta voidaankin pitää
moniperiodisena sotahistoriakohteena, jonka rakenteen tarkempi ymmärtäminen vaatisi lisätutkimuksia.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä
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Kartta 74. Kiekula 1. Sotatarvikevaraston paikka.
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l

.....
Kartta 75. Kiekula 1. Sotatarvikevaraston paikka.
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Kuva 159. Kiekula 1. Ensimmäisen maailmansodan aikaisen sotatarvikevaraston
paikka. Sotatarvikekeskittymä 1. Kuvattu luoteesta.

Kuva 160. Kiekula 1. Ensimmäisen maailmansodan aikaisen sotatarvikevaraston

paikka. Sotatarvikekeskittymä 1. Lähikuva

sotatarvikkeista.
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Kuva 161 . Kiekula 1. Ensimmäisen maailmansodan aikaisen sotatarvikevaraston
paikka. Sotatarvikekeskittymä 2. Kuvattu länsilounaasta.

Kuva 162. Kiekula 1. Ensimmäisen maailmansodan aikaisen sotatarvikevaraston
paikka. Sotatarvikekeskittymä 2. Lähikuva sotatarvikkeista.
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5.6.6 Kiekula 2

1MH-tunnus: •

Kiekula 2, lUkikohta
Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Enontekiön kunta

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Enontekiön kunta

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

6.6.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Tukikohdan likimääräiseltä
keskikohdalta

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7675980, Y 3252450

Löydöt:

Z476

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laadittu piirros saksalaisten perääntyessään
osittain hävittämistä talviasemista osoittaa, että Saanan luoteispuolella, nykyisen Helsingin yliopiston
Kilpisjärven biologisen aseman KiekuJa-rakennuksen tasalla, molemmin puolin Käsivarrentietä, on
sijainnut laaja saksalaistukikohta (alue D14). Tien itäpuolella on piirroksen mukaan sijainnut lukuisia
korsuja, ja tien länsipuolella, Kiekulan lähiympäristössä, pst-tykkiasema sekä parakkeja. Samalla alueella
sijaitsi ensimmäisen maailmansodan aikana sotatarvikevarasto, jonka suomalaiset jääkärit tuhosivat
räjäyttämälläja polttamalla kesäkuussa 1916.

Ympäristön kuvaus
Alue sijaitsee Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisen aseman KiekuJa-rakennuksen läheisyydessä,
Kiekulan lounais- ja luoteispuolilla Saunaniemellä ja Ahkioniemellä, Kilpisjärven pinnan korkeustasoa
muutamia metrejä ylemmäs nousevilla moreeniharjanteilla, näiden ja Kiekulan välisellä heinikkoisella
kentällä, ja kentän itäreunalla, Käsivarrentietä kohti nousevan rinteen juurella. Tien itäpuolella on
tunturikoivikkoa, ja rinne kohoaa melko jyrkästi kohti Saanaa.

Kohteen kuvaus
Kohde muodostuu parakeiden ja korsujen jäännöksistä, ampumapesäkkeistä, teltanpaikasta, mahdollisista
autosuojista tai talleista, sekä tarkemmin määrittelemättömistä kaivannoista. Useimmat jäännöksistä
sijaitsevat Ahkioniemellä, mutta muutamat myös Kiekulan luoteispuolella olevan heinikkoisen kentän
itälaidalla. Yksi ampumapesäke on Saunaniemellä olevan moreenihatjanteen laella. Ahkioniemellä
sijaitsee kaksi parikymmentä sotahistoriallista jäännöstä; kaksi parakin pohjaa, kolme korsun jäännöstä,
sekä ampumapesäkkeitä, jotka on sijoitettu harjanteelle siilipuolustuksen periaatteiden mukaisesti. Osa
heinikkokentän itäpuolella sijaitsevista jäännöksistä voi olla myös peräisin ensimmäisen maailmansodan
ajalta; selvimmin ensimmäisen maailmasodan aikaiseen toimintaan liittyvät jäännökset on käsitelty
erillisenä kohteena Kiekula 1. Tukikohdan itäosaa Käsivarrentien itäpuolella, jossa on sijainnut ainakin
useita korsuja sekä muita puolustusvarustuksia, ei kulttuuriperintöinventoinnin aikana sotahistoriallisten
jäännösten osalta ennätetty kartoittamaan.

Kohteesta tavattujen sotahistoriallisten jäännösten sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Korsun jäännös 1
Koordinaatit: x = 7676 115 1 y = 3252 336
ltäkaakko-länsiluodesuuntainen suorakaiteen muotoinen kaivanto, mitoiltaan noin 4 x 2 m, noin metrin
syvyinen. Kulku kaivantoon on ollut kaivannon koillissivun pohjoispäästä. Kaivettu rinteeseen
moreeniharjanteen reunalle.
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Korsun jäännös 2
Koordinaatit: x = 7676 118 1 y = 3252 345
Itäkaakko-1änsiluodesuuntainen suorakaiteen muotoinen kaivanto, mitoiltaan noin 4 x 2 m, noin
puolentoista metrin syvyinen. Kulku kaivantoon on ollut kaivannon koillissivun pohjoispäästä. Kaivettu
rinteeseen moreeniharjanteen reunalle.
Korsun jäännös 3
Koordinaatit: x =7676 129 1 y = 3252 326
Itäkaakko-1änsiluodesuuntainen suorakaiteen muotoinen kaivanto, mitoiltaan noin 5 x 2 m, nom
puolentoista metrin syvyinen. Oviaukko sijainnut korsun pohjoissivulla, oviaukon käytävä ollut
aaltopeltirakenteinen. Kaivettu rinteeseen moreeniharjanteen reunalle.
Parakin pohja 1
Koordinaatit: x = 7676 028 1 y = 3252 485
Itäkaakko-länsiluodesuuntainen, suorakaiteen muotoinen, mitoiltaan noin 13 x 4 m. Parakin ovi vaikuttaa
sijainneen länsipäässä. Esineistönä alueella muutamia pellinkappaleita.
Parakin pohja 2
Koordinaatit: x = 7676 051 1 y = 3252 476
Pohjoisluode-eteläkaakkosuuntainen, suorakulmainen, mitoiltaan noin 6 x 4 m.
Parakin pohja 3
Koordinaatit: x = 7676 063 1 y = 3252 392
Kaakko-luodesuuntainen, suorakaiteen muotoinen, moreeniharjanteen reunalle kaivettu, mitoiltaan noin
16 x 4 m. Lounaissivultaan lattia-ala on kaivettu noin metrin syvyyteen, koillissivulla on noin puolen
metrin korkuinen suojavalli. Ovi on sijainnut parakin kaakkoispäässä.
Parakin pohja 4
Koordinaatit: x = 7676 099 1 y = 3252 369
Kaakko-luodesuuntainen, suorakaiteen muotoinen, moreeniharjanteen reunalle kaivettu, mitoiltaan noin
16 x 4 m. Lounaissivultaan lattia-ala on kaivettu noin metrin syvyyteen, koillissivulla on noin puolen
metrin korkuinen suojavalli. Ovet ovat sijainneet parakin kaakkois- ja luoteispäissä.
Teltanpaikka
Koordinaatit: x = 7676 1541 y = 3252 308
Ahkioniemen pohjoispäässä sijaitseva, eteläreunaltaan harjanteen rinteeseen kaivettu, halkaisijaltaan noin
kuuden metrin laajuinen teltanpaikka, aivan Kilpisjärven rannassa. Teltanpaikan pohjoisreunalla on noin
puolen metrin korkuinen maasta kasattu suojavalli, ja. kulku telttaan on ollut koillisen suunnalta.
Talli/autosuoja 1
Koordinaatit: x = 7676 061 1 y = 3252 463
Koillis-lounaissuuntainen, suorakaiteen muotoinen, osin rinteeseen upotettu tasanne. Tasanteen koko on
noin 5 x 2 m ja sen koillispää on kaivettu rinteeseen noin metrin syvyydelle.
Talli/autosuoja 2
Koordinaatit: x = 7676 064 1 y = 3252 459
Koillis-lounaissuuntainen, suorakaiteen muotoinen, osin rinteeseen upotettu tasanne. Tasanteen koko on
noin 4 x 3 m ja sen koillispää on kaivettu rinteeseen noin metrin syvyydelle.
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Talli/autosuoja 3
Koordinaatit: x = 7676 048 1 y = 3252 401
Koillis-lounaissuuntainen, suorakaiteen muotoinen, osin rinteeseen upotettu tasanne. Tasanteen koko on
noin 4 x 2 m ja sen koillispää on kaivettu rinteeseen noin metrin syvyydelle.
Ampumapesäke 1
Koordinaatit: x =7675 836 1 y =3252 452
Saunaniemellä olevan moreeniharjanteen laella, noin kolme metriä Kilpisjärven pinnan korkeustasoa
ylempänä. Halkaisijaltaan noin kolmimetrinen tasanne, jota ympäröi noin 0,4 m korkuinen maasta ja
turpeista kasattu valli. Kulku pesäkkeeseen on ollut harjanteen länsireunalta, noin neljän metrin mittaista,
metrin levyistä ja noin puolen metrin syvyistä ryömintähautaa pitkin. Paikalta on laaja tähystys- ja
ampuma-ala, näkymä kattaa Kilpisjärven itäpuoleisen alueen Salmivaaralie saakka. Kokonsa ja
olemuksensa perusteella kyseessä on todennäköisesti tähystys- tai ilmatorjunta-asema (Jari Leskinen,
suullinen tiedonanto 19.10.20 10).
Ampumapesäke 2
Koordinaatit: x = 7676 106 1 y = 3252 346
Soikeahko kuoppa, mitat noin 3 x 2 m, syvyys noin metri, avoin koillisen suuntaan.
Ampuma-ala etelästä länteen.
Ampumapesäke 3
Koordinaatit: x = 7676 114 1 y = 3252 339
Suorakaiteen muotoinen kuoppa, koillis-lounaissuuntainen, mitat noin 2,5 x 1,5 m, syvyys noin metri.
Ampuma-ala etelästä länteen.
Ampumapesäke 4
Koordinaatit: x = 7676 115 1 y = 3252 330
Suorakaiteen muotoinen kuoppa, halkaisija noin 2,5 m, syvyys noin metri, pohjoissivultaan avoin.
Ampuma-ala etelästä lounaaseen.
Ampumapesäke 5
Koordinaatit: x = 7676 128 1 y = 3252 321
Pyöreä kuoppa, halkaisija noin 1,5 m, syvyys noin metri. Ampuma-ala etelästä luoteeseen.
Ampumapesäke 6
Koordinaatit: x = 7676 147 1 y = 3252 322
Pyöreä kuoppa, halkaisija noin 2,5 m, syvyys noin puoli metriä. Ampuma-ala pohjoisesta koilliseen.
Ampumapesäke 7
Koordinaatit: x = 7676 143 1 y = 3252 309
Miltei Ahkioniemellä olevan moreeniharjanteen pohjoispäässä. Pyöreä kuoppa, halkaisija noin 2,5 m,
syvyys noin 0,8 metriä. Laaja ampuma-ala etelästä lännen ja pohjoisen kautta itään.
Kaivanto 1
Koordinaatit: x =7676 126 1 y =3252 332
Suorakaiteen muotoinen kaivanto, itä-länsisuuntainen, mitoiltaan noin 2,5 x 1,5 m, syvyys noin metri.
Kaivettu moreeniharjanteen koillisrinteen alaosaan.
Kaivanto 2
Koordinaatit: x = 7676 154 1 y = 3252 317
Suorakaiteen muotoinen kaivanto, pohjoiskoillinen-eteläkaakkosuuntainen, mitoiltaan noin 4 x 2 m,
syvyys noin puolitoista metriä. Avoin rantaan päin, kohti pohjoiskoillista.
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Kohteen rajaus
Kohteesta dokumentoidut jäännökset ovat osa laajempaa tukikohtakokonaisuutta, joka kattaa
Käsivarrentien länsipuolella ainakin KiekuJan luoteispuoleisen heinikkoisen kentän itä- ja länsireunat
sekä Saunaniemen laen ja Ahkioniemen. Käsivarrentien itäpuolella tukikohdan jäännöksiä ei ole
toistaiseksi kartoitettu, mutta ilmeisesti niitä on kyseisellä alueella havaittavissa melko laajasti.
Samalla alueella KiekuJan läheisyydessä on myös Ahkioniemen kivikautinen/varhaismetallikautinen
asuinpaikka, Kiekula 1:n ja 2:n ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaisia rakenteita. Kohteet
menevät osittain päällekkäin ja niiden rajaarrtinen on vaikeaa. Päädyimme rajaamaan Saunaniemen ja
Ahkioniemen orrtiksi kohteikseen . Kiekulal:n ja 2:n sotakohteet on esitelty erikseen, mutta ne voi myös
rajata yhdeksi kohteeksi.
Ks. kartta 78.

Tulkinta
Kohteen Kiekula 2 alueella ja ympäristössä on sijainnut toisen maailmansodan aikana laaja saksalaisjoukkojen tukikohta- ja majoitusalue, joka ulottuu myös Käsivarrentien itäpuolelle. Tien länsipuolella
ensimmäisen maailmansodan aikaisen sotatarvikevaraston jäännökset ja sodan jälkeinen maankäyttötoirrtinta vaikeuttavat kokonaiskäsityksen muodostarrtista kohteesta. Hyvinkin luultavasti useita
rakennuksien pohjia on käytetty molempien sotien aikana. Alueella sijainnutta pst-tykkiasemaa ei
inventoinnissa onnistuttu paikallistamaan tai ainakaan tunnistamaan. Ehjin sotahistoriallisten jäännösten
muodostama osakokonaisuus alueella on Ahkionierrti, jolla sijaitsevat jäännökset ovat todennäköisesti
kokonaisuudessaan peräisin toisen maailmansodan ajalta ja vaikuttavat säilyneen sodan jälkeen
jokseenkin koskemattornina. Kokonaisuudessaan KiekuJan aluetta voidaan pitää moniperiodisena
sotahistoriakohteena, jonka rakenteen tarkempi ymmärtärrtinen vaatisi lisätutkimuksia.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Kohtalainen

Kartta 76. Kiekula 2. Tukikohta.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU10.
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kaivanto 2

ampu

\
1

0

0,1

Kartta 77. Kiekula 2. Tukikohta.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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1
1

Kartta 78. Saunaniemi rajattu vihreällä, Ahkioniemi punaisella ja Kiekulta 1 ja 2 sinisellä. Punaiset pallot ovat
ensimmäisen maailmansodan kohteita ja punaiset toisen .
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 163. Kiekula 2. Korsun jäännös 1. Kuvattu pohjoisluoteesta.

Kuva 164. Kiekula 2. Korsun jäännös 3. Kuvattu eteläkaakosta.
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Kuva 165. Kiekula 2. Parakin pohja 3. Kuvattu kaakosta.

Kuva 166. Kiekula 2. Parakin pohja 4. Kuvattu kaakosta.
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Kuva 167. Kiekula 2. Teltanpaikka harjanteen juurella. Kuvattu kaakosta.

Kuva 168. Kiekula 2. Talli/autosuoja 1. Kuvattu lounaasta.
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Kuva 169. Kiekula 2. Ampumapesäke 1. Kuvattu pohjoisesta.

Kuva 170. Kiekula 2, Ampumapesäke 1. Pesäkkeeseen harjanteen länsireunalta
johtava ryömintähauta. Kuvattu luoteesta.
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Kuva 171. Kiekula 2. Ampumapesäke 7. Kuvattu etelästä.

Kuva 172. Kiekula 2. Kaivanto 2. Kuvattu pohjoiskoillisesta.
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5.6.7 Kilpisjärvi koillinen

Kilpisjärvi koillinen, Parakin tai tallin pohja ja
rakennuksen perusta

MH-tunnus: -

Kohdetyyppi:

Puol ostosvarustukset

Haltija:

Enontekiön kunta

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Enontekiön kunta

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

10.8.2010

Koordinaattiselitys:

Parakin tai tallin pohjan
keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7675217, Y 3252969
Z495

Löydöt:

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laadittu piirros saksalaisten perääntyessään
osittain hävittämistä talviasemista osoittaa Kilpisjärven koillisrannan ja Käsivarrentien välisellä alueella
Saanan länsipuolella sijainneen parakkeja, talleja ja teltanpaikkoja (alueet D8, D10 ja Dll).
Inventoinnissa paikallistettu kohde sijoittuu alueiden D 10 ja D 11 välimaastoon.

Ympäristön kuvaus
Alue on tunturikoivikkoa, kohti länttä ja Kilpisjärven rantaa viettävässä rinteessä. Maaperäitään alue on
moreenia, aluskasvillisuutta hallitsevat varvut ja sammalet. Lähempänä Kilpisjärven rantaa sijaitsee
matkailupalveluihin liittyvää rakennuskantaa.

Kohteen kuvaus
Kohde muodostuu ilmeisestä parakin tai tallin pohjasta sekä osittain tuhoutuneesta rakennuksen
kiviperustasta, joka voi olla myös toisen maailmansodan aikaiseen toimintaan liittymätön.
Parakin/tallin pohjan ja rakennuksen perustan sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Parakin/tallin pohja
Koordinaatit: x = 7675 2171 y = 3252 969
Käsivarrentien länsipuolella, noin kymmenen metrin etäisyydellä tien reunasta, on luode-kaakkosuuntainen, mitoiltaan noin 7 x 5 m laajuinen rakennuksen pohja. Kohde erottuu maastosta lähinnä
tasaisuutensa ja säännöllisen muotonsa vuoksi. Mitään esineistöä kohteen yhteydestä ei tavattu.
Rakennuksen perustan jäännös
Koordinaatit: x =7675 224 1 y = 3252 975
Aivan Käsivarrentien vieressä, tien länsipuolella, parakin/tallin pohjan koillispuolella, osittain linjaautopysäkkiä rakennettaessa tuhoutuneena, sijaitsee kivistä muurattu ja betonilla vahvistettu ilmeinen
koillis-lounais-suuntaisen rakennuksen perusta. Perustan koillispäädyn leveys on noin 4,0 m ja rakennetta
on säilynyt kohti lounasta noin viiden metrin matkalta. Rakennuksen perustan jäännöksestä luoteeseen
päin noin kymmenen metrin päässä on lisäksi useita kookkaita betoninkappaleita.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu Käsivarrentien länsipuolelle, tiehen rajoittuvalle, halkaisijaltaan noin kahdenkymmenen
metrin laajuiselle alueelle, jolle sekä parakin/tallin pohja että rakennuksen kivijalan jäännös sisältyvät.
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Ainakin parakin/tallin pohja on ollut ilmeisesti osa laajempaa alueella sijainnutta puolustusvarustuskokonaisuutta, joka kuitenkin on pääosin tuhoutunut modernin rakennustoiminnan seurauksena.

Tulkinta
Parakin/tallin pohja liittyy epäilemättä toisen maailmansodan aikaiseen saksalaisjoukkojen toimintaan
kyseisellä alueella. Kivijalka, joka on osittain tuhoutunut, on puolestaan alueen muihin sotahistoriallisiin
kohteisiin verrattuna poikkeava ilmiö; saksalaisten asemissa ei Kilpisjärvellä ole havaittu käytetyn
betonia (Jari Leskinen, suullinen tiedonanto 19.10.20 10). Mahdollisesti kyseisellä rakenteella ei olekaan
mitään tekemistä alueen sotahistorian kanssa, vaan se voi olla sotaa myöhempi ilmiö. Kohteet eivät
muodosta tietoarvoltaan merkittävää sotahistoriallista kokonaisuutta, vaan pikemminkin ne ovat vähäisiä
jäännöksiä laajemmista puolustusvarustuksista, jotka niiden lähiympäristössä ovat sijainneet.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:

289

Parakin/tallin pohja: hyvä
Rakennuksen kivijalka: huono

Kartta 79. Kilpisjärvi koillinen . Parakin/tallin pohja ja rakennuksen perusta.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 173. Kilpisjärvi koillinen . Parakin tai tallin pohja. Kuvattu kaakosta.

Kuva 174. Kilpisjärvi koillinen. Kivistä muurattu ja betonilla vahvistettu rakennuksen
perusta Käsivarrentien länsipuolella. Kuvattu etelästä.
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5.6.8 Kukkulajoki 2

Kukkolajoki 2, Tallin paikka

1 MH-tunnus: 127672

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

7.6.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Parakin paikan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7670257, Y 3256497
Z507

Löydöt:

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laaditun saksalaisten perääntyessään osittain
hävittämiä talviasemia kuvaavan piirroksen sekä majoitusrakennelmista tehdyn luettelon mukaan
Kukkulajoen varrella, melko lähellä Käsivarrentietä on sijainnut talli (alue ClO).

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Kukkulajoen varrella, tunturikoivikossa, suoJaisassa laaksossa kauniilla paikalla,
toistasataa metriä Käsivarrentiestä itään. Noin viisikymmentä metriä paikalta ylävirran suuntaan
Kukkulajoki putoaa jyrkästi pieninä könkäinä noin kymmenen korkeusmetriä.

Kohteen kuvaus
Paikalla on sijainnut talli tai muu rakennus, joka on ollut rakennettu osittain Kukkulajoen päälle. Joen
varrella noin kolmenkymmenen metrin matkalla, noin viisitoista metriä leveällä vyöhykkeellä, on
havaittavissa rakennuksen lattianiskat ja tynnyristä valmistetun kaminan jäännökset. Rakennuksen
lounaisnurkassa on ollut tiilistä muurattua perustusta, mahdollisesti tulisijan paikalla; kohteen kokonaisrakenne ei ole jäljellä olevista jäännöksistä kuitenkaan enää yksityiskohtaisesti selvitettävissä.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu Kukkulajoen suuntaiseksi, noin 30 x 15 m kokoiseksi alueeksi.

Tulkinta
Paikalla havaitut rakenteet ovat todennäköisesti jäännöksiä tallista, joka Lapin sodan päättymisen jälkeen
laadittujen asiakirjojen mukaan on Kukkulajoen varrella sijainnut.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Kohtalainen

Kartta 80. Kukkulajoki 2, tallin paikka.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 175. Kukkulajoki 2. Tallin paikka. Vasemmalla tiilimuurausta,oikealla ilmeisesti
lattianiskoja. Kuvattu etelästä.

Kuva 176 .Kukkulajoki 2. Kamina tallin paikan lähellä. Kuvattu etelästä.
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5.6.9 M6hkkevarri
MH-tunnus: 127776

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Tarkastus:

10.8.2010

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

3

Koordinaattiselitys:

Korsun jäännöksen 1 keskeltä Geometria

Koordinaatit:

X 7656714, Y 3261354
Z525

Gps-mittaus, korjaamaton

tuotettu:
Löydöt:

Taustatiedot
Kohde sijaitsee Peeran retkeilykeskukselta Mukkavaaran huipulle johtavan "Mutkapolun" varrella. Polku
esittelee alueen luontoa ja kulttuurihistoriaa. Kohdetta on esitelty polun varrella olevassa opastuskyltissä
seuraavasti: "Niin uskomattomalta kuin se saattaa kulostaakin, myös näillä rauhallisilla seuduilla ovat
ihmiset taistelleet asein toisiaan vastaan. Synkeintä historiaa on toisen maailmansodan viimeinen vuosi.
Natsi-Saksa oli jo selkeästi hävinnyt sodan, mutta sen sodanjohto jatkoi tuhoarnistaktiikkaansa. Lapin
asutuksen melko totaalinen tuhoaminen päättyi saksalaisten osalta viivytystaisteluun näille Käsivarren
tuntureille. Tällä Mukkavaaran rinteellä oli useita saksalaisten komentokorsuja."

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee tunturikoivikossa Mukkavaaran kaakkoisosassa, etelälounaaseen viettävän rinteen
yläosassa. Maaperäitään rinne on moreenia ja maasto on paikoin varsin kivistä.

Kohteen kuvaus
Mukkavaaran kaakkoisosasta tavattiin kahden toisen maailmansodan aikaisen korsun jäännökset.
ilmeisesti alueelta olisi paikallistettavissa samanaikaisia jäännöksiä lukuisia lisääkin. Tavattujen korsujen
paikat on sodan jälkeen melko totaalisesti siivottu, ja paikoilla ovat nähtävissä vain pyöreät kuopat,
joiden halkaisija on noin kuusi metriä ja syvyys noin puolitoista metriä.

Korsujen sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Korsu 1

Koordinaatit: x = 7656 7141 y = 3261 354
Kaivettu moreenimaahan peruskallion pintaan saakka.
Mukkavaaran rinteellä olevalla tasanteella. Korsun oviaukon sijoittumista ei kuopasta enää voi päätellä.

Korsu 2
Koordinaatit: x = 7656 837 1 y = 3261 096
Kaivettu moreenimaahan, pohjaosiltaan louhittu kallioon. Etelää kohti viettävällä rinteellä, kulku korsuun
ollut alarinteen puolelta.

Kohteen rajaus
Kohde on osa Mukkavaaran rioteelle sijoittunutta laajempaa tukikohtakokonaisuutta, jota ei ole kattavasti
kartoitettu. Kohteen kokonaislaajuus ja rajautuminen ei ole nykyisten tietojen pohjalta määritettävissä.
Joka tapauksessa kohde kattaa ainakin korsujen 1 ja 2 välisen alueen.
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Tulkinta
Mukkavaaran rinteellä on toisen maailmansodan aikana sijainnut saksalaisten linnoitettu tukikohta.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Kohtalainen

Kartta 81 . M6hkkevarri, korsujen jäännöksiä.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 177. M6hkkevarri. Korsun jäännös 2. Kuvattu pohjoisesta.
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5.6.1 0 Mukkavuopio koillinen

Mukkavuopio koillinen, Teltanpaikka

1 MR-tunnus: 127781

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

14.6.2010

Koordinaattiselitys:

Teltanpaikan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7658541, Y 3258951
Z470

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee tunturikoivikossa Mukkavuopion koillisrannalla, Haukijoen itäpuolella.

Kohteen kuvaus
Kohde on teltanpaikka, muodoltaan pyöreä, halkaisijaltaan noin kuusi metriä. Teltanpaikan ympärillä on
tyypillinen noin puolen metrin levyinen ja noin kahdenkymmenen senttimetrin korkuinen suojavalli.

Kohteen rajaus
Kohde kuuluu osana laajempaan toisen maailmansodan aikaisten jäännösten ryhmään, jota ei ole
kattavasti kartoitettu. Kohteesta kaakkoon noin puolen kilometrin matkalla Mukkavuopion ja
Käsivarrentien välissä on lukuisia toisen maailmansodan aikaiseen toimintaan liittyviä kaivantoja.

Tulkinta
Teltanpaikka vaikuttaa olevan osa varsin laajaa toisen maailmansodan aikaisten jäännösten keskittymää,
joka sijaitsee Mukkavuopion rannan ja Käsivarrentien välisessä maastossa.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä

Kartta 82. Mukkavuopio koillinen , teltanpaikka.

© Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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5.6.11 Muotkkaluokta 2

Muotkkatuokta 2, Tähystysasema/ilmatorjunta-asema

1 MH-tunnus:

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKJÖ

Rakentamisvuosi:

127782

Lukumäärä:

1

Tarkastus:

15 .6.2010

Koordinaattiselitys:

Tähystysaseman/it-aseman
keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7662082, Y 3255362
Z480

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee moreeniharjanteella Muotkatakanlahden perukasta noin 700 metriä luoteeseen olevan
niemekkeen tyvellä. Puusto paikalla on harvahkoa tunturikoivikkoa, aluskasvillisuutta hallitsevat
variksenmarja ja puolukka.

Kohteen kuvaus
Kohde on pyöreä, halkaisijaltaan noin nelimetrinen kaivanto, jonka syvyys on noin 0,8 m. Kaivannon
pohja-ala on melko tasainen ja halkaisijaltaan noin kolme metriä, seinämät ovat osin heinittyneet.
Paikalta on laaja näkymä yli Ala-Kilpisjärven.
Harjanteen luoteispuolella olevalla tasaisella alueella, kaivannosta noin kolmenkymmenen metrin
etäisyydellä, kohdassa x = 7662 108 1 y = 3255 337, on lisäksi neliömäinen kivistä ladottu rakenne, jonka
halkaisija on noin 1,0 m ja korkeus noin 15 cm. Rakenteen päällä on noin viiden senttimetrin paksuinen
maakerros, josta ei kuitenkaan todettu huuhtoutumiskerrosta.

Kohteen rajaus
Kohde rajoittuu pistemäisesti kaivannon ja kivilatomuksen välittömään lähiympäristöön.

Tulkinta
Harjanteen päällä oleva kaivanto on kokonsa ja sijoittumisensa perusteella todennäköisimmin tähystystai ilmatorjunta-asema (Jari Leskinen, suullinen tiedonanto 19.10.2010). Kivirakenne harjanteen
luoteispuolella vaikuttaa luultavimmin jonkinlaiselta tulisijan perustalta, mahdollisesti kaminan paikalta.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä

Kartta 83. Muotkkaluokta 2, tähystysasema/ilmatorjunta-asema.
©Metsähallitus , ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 178. Muotkkåluokta 2. Tähystysasema/ilmatorjunta-asema. Kaivanto harjanteen
päällä. Kuvattu etelälounaasta

Kuva 179. Muotkkåluokta 2. Neliömäinen kivirakenne, luultavimmin tulisijan perusta,
mahdollisesti kaminan paikka. Kuvattu pohjoisesta
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5.6.12 Muotkkaluokta itä

Muotkkaluokta itä, Mahdollinen sotavankien joukkohauta sekä
muita kaivaotoja

MH-tunnus: 127783

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

16.6.2010

Koordinaattiselitys:

Mahdollisen sotavankien
joukkohaudan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7662046, Y 3256221
Z490

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee tunturikoivikossa Kilpisjärven Muotkatakanlahden ja Käsivarrentien välillä, soistuneen
ranta-alueen itäpuolella, Käsivarrentieltä päin laskeutuvan rinteen laivassa alaosassa. Aluskasvillisuutta
alueella hallitsevat varvut ja sammalet.

Kohteen kuvaus
Kohde on osa laajempaa aluetta, jolta tavattiin runsaasti toisen maailmansodan aikaisia kaivantoja ja
muita jäännöksiä. Alue ulottuu jäljempänä tarkemmin kuvattujen neljän kaivannon luota jokseenkin
Muotkatakanlahden perukan tasalle reilun puolen kilometrin mittaisena pohjois-eteläsuuntaisena
vyöhykkeenä, joka sijoittuu alueen halki kulkevan ajouran läheisyyteen. Alueen sotahistoriallisia
jäännöksiä ei kuitenkaan ennätetty inventoinnin yhteydessä kattavasti kartoittamaan; alueelta tavatuista
lukuisista kaivannoista dokumentoitiin ainoastaan neljän pohjoisimman kaivannon muodostama ryhmä
sekä alueen keskivaiheilta tavattu mahdollinen sotavankien joukkohauta.

Kaivantojen ja mahdollisen sotavankien joukkohaudan sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Kaivannot
Koordinaatit: x =7662 478 1 y =3256 149 (kaivantorivin keskeltä)
Neljä halkaisijaltaan noin puolitoistametristä pyöreää kaivantoa, pohjois-eteläsuuntaisena rivinä loivaan
rinteeseen kaivettuina, noin 25 metrin matkalla, noin 70 metrin etäisyydellä Muotkatakanlahden
itärannasta. Kaivantojen syvyys on noin 0,6 m. Eivät vaikuta ainakaan ampumapesäkkeiltä.
Mahdollinen sotavankien joukkohauta
Koordinaatit: x =7662 046 1 y = 3256 221
Kaksi vierekkäistä suorakaiteen muotoista kaivantoa, joiden luona kaksi lankunpätkistä tehtyä valkoista
ortodoksiristiä. Suurempi kaivanto on kooltaan noin 2,0 x 2,0 m, pienempi noin 1,5 x 0,5 m. Suuremman
kaivannon syvyys on noin metrin ja pienemmän syvyys on noin 0,5 m. Kaivantoja erottaa toisistaan noin
metrin levyinen kivistä ja maasta koostuva penkka. Penkan kyljestä törröttää lankkujen päitä,
mahdollisesti vastaavanlaisten ristien jäännöksiä, kuin kaivantojen vierellä olevat ristit. Pienempi
kaivanto on suuntautumiseltaan itäkoillinen-länsilounassuuntainen ja suurempi neliömäinen kaivanto
sijaitsee samansuuntaisesti sen pohjoispuolella.
Kohteen rajaus
Kohde kuuluu osana laajempaan toisen maailmansodan aikaisten jäännösten ryhmään, joka sijaitsee noin
sadan metrin levyisenä vyöhykkeenä Muotkatakanlahden itäpuolella kulkevan ajouran läheisyydessä
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reilun puolen kilometrin matkalla lahden perukan tasalta pohjoiseen. Alueen sotahistoriallisia jäännöksiä
ei ole kattavasti kartoitettu, eikä tarkemman aluerajauksen esittäminen tämän vuoksi ole mahdollista.
Inventoinnin yhteydessä dokumentoidut alakohteet ovat luonteeltaan pistemäisiä ja melko pienialaisia.
Tulkinta
Muotkatakanlahden itäpuolisella alueella, lahden itärannan ja Käsivarrentien välillä, vaikuttaa olleen
toisen maailmansodan aikana laaja-alaista toimintaa. Todennäköisesti kyseessä ovat saksalaisjoukkojen
asemien jäännökset. Alueen halki kulkevan, todennäköisesti sodan aikana rakennetun ajouran lähellä on
lukuisia kaivantoja, joista useimpien käyttötarkoitusta ei inventoinnin yhteydessä onnistuttu
määrittelemään. Kaksi vierekkäistä kaivantoa, joiden luota tavattiin lankunpätkistä valmistetut valkoiset
ortodoksiristit, ovat todennäköisesti venäläisten sotavankien joukkohautoja. Samankaltaisia ristejä on
tavattu myös Siilasjärven länsipuolelta, Lapin Sotahistoriallisen Seuran suorittamien inventointien
yhteydessä paikallistetun joukkohaudan luota (Jari Leskinen, suullinen tiedonanto 19.10.201 0).
Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä

()

Kartta 84. Muotkkåluokta itä, mahdollinen sotavankien joukkohauta sekä
muita kaivantoja. ©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 180. Muotkkaluokta itä. Mahdollinen venäläisten sotavankien joukkohauta.
Kaivantojan luona ortodoksiristit. Kuvattu luoteesta.
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5.6.13 Pikku-Jehkas luode

Pikku-Jehkas luode, Ampumapesäke

1 MH-tunnus:

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:

127785

Lukumäärä:

1

Tarkastus:

21.8.2010

Koordinaattiselitys:

Ampumapesäkkeen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7682505, Y 3251822
z 545

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Pikku-Jehkasin luoteispuolella, rakkaisen mäen päällä, noin 200 m kaakkoon kohdasta,
jossa Käsivarrentie ylittää Suomen ja Norjan välisen rajan.

Kohteen kuvaus
Kohde on suurten kivilohkareiden väliin sijoittuva, miehennostannaisista kivistä kasatuin latomuksin
suojattu ampumapesäke, jonka sisähalkaisija on noin 1,0 m. Ampuma-ala pesilieestä on lännestä
luoteeseen, kohti Käsivarrentietä. Tähystysmahdollisuus pesilieestä on myös Pikku-Jehkasin suunnalle.
Ainoana esineistönä pesäkkeen yhteydestä löydettiin rautalankaa.

Kohteen rajaus
Kohde rajoittuu pistemäisesti ampumapesäkkeeseen, halkaisijaltaan noin viisimetriselle alueelle.

Tulkinta
Kohde liittynee toisen maailmansodan aikaisiin saksalaisten asemiin. Mahdollisesti paikalta on valvottu
rajanylityspaikalla tapahtuvaa toimintaa; pesilieestä on näköyhteys kohtaan, jossa Käsivarrentie ylittää
Suomen ja Norjan välisen rajan.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä

Kartta 85. Pikku-Jehkas luode, ampumapesäke.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 181 . Pikku-Jehkas luode. Ampumapesäke . Kuvattu luoteesta.
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5.6.14 Pikku-Malla koillinen

Pikku-Malla koillinen, Kivillä tukittu onkalo

1 MH-tunnus: 127786

Kohdetyyppi:

Puolustus varustukset?

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota?

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

13.8.2010

Koordinaattiselitys:

Onkalon päältä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7677842, Y 3250957
Z542

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee harvahkossa tunturikoivikossa Pikku-Mallan alarinteellä, juuri puurajan alapuolella.
Aluskasvillisuutena alueella kasvaa lähinnä vaivaiskoivuja, mustikkaaja variksenmarjaa.

Kohteen kuvaus
Kohde on kahden halkaisijaltaan noin viisimetrisen siirtolohkareen välissä oleva poikkileikkaukseltaan
kolmiomainen onkalo, jonka pituus on noin kaksi metriä ja korkeus noin metrin. Onkalo on pohjois-eteläsuuntainen, ja onkalon eteläpää on tukittu miehennostannaisilla kivillä. Lisäksi kivillä on tukittu onkalon
päällä olevaa rakoa. Myös onkalon pohjoispää on mahdollisesti aiemmin ollut suljettu; pohjoispään
läheisyydessä on irrallisia miehennostannaisia kiviä, jotka määrältään jokseenkin riittäisivät aukon
täyttämiseen. Onkalosta tai sen lähiympäristöstä ei tavattu esineistöä, mutta todennäköisesti onkalon
käyttö liittyy saksalaisjoukkojen toimintaan alueella toisen maailmansodan aikana.

Kohteen rajaus
Kohde on pistemäinen ja rajautuu halkaisijaltaan noin kymmenmetriselle alueelle.

Tulkinta
Todennäköisesti onkaloa on käytetty jonkinlaiseen varastointitarkoitukseen. Onkalon käytön ajoittumisen
arvointi perustuu tietoon, että saksalaisjoukkojen toiminta alueella toisen maailmansodan aikana on ollut
runsasta. Onkalon käyttö voi kuitenkin toisaalta olla täysin sotatoimiin liittymätöntäkin.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

Kartta 86. Pikku-Maila koillinen , kivillä tukittu onkalo.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 182. Pikku-Maila koiilinen . Kiviilä tukittu onkalo. Kuvattu lounaasta.

Kuva 183. Pikku-Maila koiilinen . Kiviilä tukittu onkalo. Kuvattu etelästä.
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Kuva 184. Pikku-Maila koillinen. Kivillä tukittu onkalo, avoin pohjoispää. Kuvattu
pohjoisesta.

Kuva 185. Pikku-Maila koillinen . Kivillä tukittu onkalo, avoin pohjoispää. Kuvattu
pohjoisesta.

314

5.6.15 Puoliväliniemi

Puoliväliniemi, Thkikohta

MH-tunnus: -

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Enontekiön kunta

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Enontekiön kunta

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

4.6.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Kohteen likimääräiseltä
keskikohdalta

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7674550, Y 3253340
Z480

Löydöt:

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laaditun saksalaisten perääntyessään osittain
hävittämiä talviasemia kuvaavan piirroksen sekä majoitusrakennelmista tehdyn luettelon mukaan Kilpisjärven koillisrannan läheisyydessä, Puoliväliniemestä pohjoiseen, on sijainnut lukuisia talleja (alue D8).

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee tunturikoivikossa Kilpisjärven ja Käsivarrentien välisellä loivasti kohti järveä viettävällä
rinteellä, kumpuilevien loivapiirteisten moreeniharjanteiden välisillä tasanteilla, jätevedenpuhdistamon ja
Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisen aseman välisellä rakentamattomalla alueella. Kohteen jakaa
kahtia kosteampi itä-länsi-suuntaineo heinikkoinen notkelma. Aluskasvillisuutta kohteen alueella
hallitsevat varvut, heinäkasvit ja sammalet.

Kohteen kuvaus
Käsivarrentien ja Kilpisjärven itärannan välillä Puoliväliniemen pohjoispuolella SIJaitsee kahtena
pesäkkeenä lukuisia toisen maailmansodan aikaisia jäännöksiä: ainakin yksi parakin pohja, teltanpaikkoja, kaivantoja ja suojavalleja. Pohjoisemman pesäkkeen muodostavat parakin pohja ja kookkaat
kaivannot, jotka voivat olla mahdollisesti keskeneräisiksi jääneiden korsujen jäännöksiä, eteläisemmän
pesäkkeen alueella havaittiin lähinnä teltanpaikkoja ja pienempiä kaivantoja. Alueella on selvästi ollut
laaja saksalaisjoukkojen majoitusalue. Kohteesta dokumentoitujen kaivantojen, teltanpaikkojen sekä
muiden rakenteiden jäännösten lisäksi alueella on kymmeniä pienempiä kuoppia, joista useimmat ovat
ilmeisesti teltanpaikkoihin liittyviä yksittäisten taistelijoiden lähipuolustusasemia tai jätekuoppia.
Dokumentoitujen alakohteiden välialueilla tavattiin myös jonkin verran esineistöä, lähinnä pulloja,
säilyketölkkejä sekä useita erilaisten kaminoiden jäännöksiä.

Kohteesta tavattujen sotahistoriallisten jäännösten sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Parakin pohja
Koordinaatit: x = 7674 654 1 y = 3253 277
Tasoitettu, itäkoillinen-länsilounaissuuntainen, suorakaiteen muotoinen alue, mitoiltaan noin 8 x 3 m.
Esineistöä parakin pohjan yhteydessä: sinkkiämpäri, kahdensadan litran öljytynnyri, säilyketölkkejä,
pulloja, nelikulmaisen karninan jäännökset. Pullot ja osa säilyketölkeistä on selvästi ollut parakin alla.
Teltanpaikka 1
Koordinaatit: x = 7674 436 1 y = 3253 385
Pyöreä, halkaisijaltaan noin kuusimetrinen tasainen alue, jota kiertävät loivapiirteinen noin 0,3 m
korkuinen suojavalli sekä matala ojamainen kaivanto. Teltanpaikan keskellä on halkaisijaltaan noin
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puolimetrinen laak:alåvi, joka on ilmeisesti toiminut kaminan tai keskisalan aluskivenä. Teltan oviaukko
on suuntautunut kohti pohjoista. Teltanpaikan luoteispuolella ovat katkaistusta kahdensadan litran
öljytynnyristä tehdyn kaminan jäännökset, ja lähiympäristössä on muutamia pulloja ja säilyketölkkejä.

Teltan paikka 2
Koordinaatit: x = 7674 477 1 y = 3253 368
Pyöreähkö, halkaisijaltaan noin kuusimetrinen tasainen alue, jonka keskellä halkaisijaltaan noin
puolimetrisestä öljytynnyristä valmistetun kaminan jäännökset. Teltanpaikan ympärillä ei suojavalleja.
Teltanpaikka 3
Koordinaatit: x = 7674 494 1 y = 3253 389
Pyöreä, halkaisijaltaan noin kuusimetrinen tasainen alue, jota kiertävät matala ojamainen kaivanto sekä
loivapiirteinen suojavalli. Teltan oviaukko on suuntautunut kohti koillista.
Teltanpaikka 4
Koordinaatit: x = 7674 501 1 y = 3253 416
Pyöreä, halkaisijaltaan noin kuusimetrinen tasainen alue, jota kiertävät vajaan puolen metrin korkuinen
selvästi erottuva suojavalli sekä matala ojamainen kaivanto. Teltanpaikan keskellä on halkaisijaltaan noin
puolimetrinen laakalåvi, joka on ilmeisesti toiminut kaminan tai keskisalan aluskivenä. Teltan oviaukko
on suuntautunut kohti kaakkoa.
Teltanpaikka 5
Koordinaatit: x = 7674 486 1 y = 3253 451
Pyöreä, halkaisijaltaan noin kuusimetrinen tasainen alue, jota kiertävät matala ojamainen kaivanto sekä
loivapiirteinen suojavalli. Teltanpaikan keskellä on halkaisijaltaan noin puolimetrinen laak:alåvi, joka on
ilmeisesti toiminut kaminan tai keskisalan aluskivenä. Teltan oviaukko on suuntautunut kohti luodetta.
Teltanpaikka 6
Koordinaatit: x = 7674 589 1 y = 3253 370
Pyöreä, halkaisijaltaan noin kuusimetrinen tasainen alue, jota kiertävät vajaan puolen metrin korkuinen
selvästi erottuva suojavalli sekä matala ojamainen kaivanto. Teltanpaikan keskellä on halkaisijaltaan noin
puolimetrinen laak:alåvi, joka on ilmeisesti toiminut kaminan tai keskisalan aluskivenä. Teltan oviaukko
on suuntautunut kohti pohjoista. Teltanpaikasta parinkymmenen metrin säteellä useita pienehköjä
kaivantoja, todennäköisesti lähipuolustusasemien jäännökset.
Kaivanto 1
Koordinaatit: x = 7674 454 1 y = 3253 378
Pohjois-etelä-suuntainen, moreeniharjanteen rinnettä vasten kaivettu suorakaiteen muotoinen kaivanto,
mitoiltaan noin 3 x l m, syvempi pohjoispää noin 0,7 m syvyinen.
Kaivanto 2
Koordinaatit: x = 7674 448 1 y = 3253 356
Länsiluode-itäkaakkosuuntainen, moreeniharjanteen rinnettä vasten kaivettu suorakaiteen muotoinen
kaivanto, mitoiltaan noin 1,5 x 1 m, syvempi itäisempi pää noin 0,4 m syvyinen.
Kaivanto 3
Koordinaatit: x = 7674 500 1 y = 3253 404
Noin kymmenmetrinen ojamainen kaivanto, noin puolen metrin syvyinen. ilmeisesti lähipuolustusasemiin liittyvä ryömintähauta. Sijaitsee teltanpaikasta 3 noin kymmenen metriä Käsivarrentielle päin.
Kaivanto on mutkitteleva, mutta yleissuunnaltaan tiensuuntainen.
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Kaivanto 4
Koordinaatit: x = 7674 452 1 y = 3253 331
Itäkoillinen-1änsilounaissuuntainen, suorakaiteen muotoinen, lähes neliömäinen kaivanto, mitoiltaan noin
2,5 m x 2 m, syvyys noin 0,8 m.
Kaivanto 5
Koordinaatit: x = 7674 598 1 y = 3253 363
Pohjoiskoillinen-etelälounaissuuntainen, moreeniharjanteen rinnettä vasten kaivettu suorakaiteen
muotoinen kaivanto, mitoiltaan noin 2 x 2 m, syvempi pohjoisempi pää noin metrin syvyinen. Kaivannon
seinämät on osittain kivetty.
Kaivanto 6
Koordinaatit: x = 7674 669 1 y = 3253 259
Itäkaakko-länsiluodesuuntainen, moreeniharjanteen rinnettä vasten kaivettu suorakaiteen muotoinen
kaivanto, syvyyssuunnassa lyhyempi, mitoiltaan noin 5 x 4 m. Kaivannon rinteen puoleinen
pohjoiskoillinen seinämä on noin kahden metrin korkuinen. Etelälounainen seinämä on kasattu kivistä,
sen paksuus ja korkeus ovat molemmat noin metrin. Kyseisen seinämän keskikohdalla on noin metrin
levyinen aukko. Kaivannossa sijaitsee mitoiltaan noin 2 x 3 m kokoinen lautarakenteinen huopakattoinen
vaja, joka on toiminut TVH:n Lapin piirin Kilpisjärven räjähdysainevarastona ainakin 1960-luvulla.
Vajan käyttöaika pääteltiin vajan lattialla olleista räjähdysaineiden ostoista kertovista kuiteista. Vajan
hyllyllä on vyyhti räjäytyskaapelia. Vajan lähiympäristö on ollut ympäröitynä piikkilanka-aidalla. Aita on
sittemmin kokonaan sortunut, aidan portti on pitkällään maassa noin viiden metrin etäisyydellä vajasta
etelään. Kyseisen kaivannon vieressä, kaivannon luoteispuolella, on samansuuntainen matalampi
kaivanto, mitoiltaan noin 3 x 3 m, syvyydeltään noin metrinen .
Kaivanto 7
Koordinaatit: x = 7674 669 1 y = 3253 248
Itäkoillinen-länsilounaissuuntainen, moreeniharjanteen rinnettä vasten kaivettu suorakaiteen muotoinen
kaivanto, syvyyssuunnassa lyhyempi, mitoiltaan noin 5 m x 4 m. Kaivannon rinteen puoleinen pohjoisluoteinen seinämä on noin kahden metrin korkuinen. Eteläkaakkoinen seinämä on kasattu kivistä, sen
paksuus ja korkeus ovat molemmat noin metrin; seinämän keskikohdalla on noin metrin levyinen aukko.
Kaivannon sisällä on rikkinäinen sinkkiämpäri, ja kaivannosta noin viisi metriä itään ovat kaminan
jäännökset. Kaivannosta eteläkaakkoon, noin kolmen metrin etäisyydellä, on kaivannon kanssa
samansuuntainen, mitoiltaan 2 m x 2 m kokoinen matala kivilatomus, ehkä pienen rakennuksen
kivi perusta.
Kaivanto 8
Koordinaatit: x = 7674 6801 y = 3253 257
Luode-kaakkosuuntainen, moreeniharjanteen rinnettä vasten kaivettu suorakaiteen muotoinen kaivanto,
syvyyssuunnassa lyhyempi, mitoiltaan noin 5 x 4 m. Kaivannon rinteen puoleinen koillisseinämä on noin
kahden metrin korkuinen. Lounaisseinämä on kasattu kivistä, sen paksuus ja korkeus ovat molemmat
noin metrin; seinämän keskikohdalla on noin metrin levyinen aukko.
Kaivanto 9
Koordinaatit: x = 7674 701 1 y = 3253 256
Pohjoisluode-eteläkaakkosuuntainen, moreeniharjanteen rinnettä vasten kaivettu suorakaiteen muotoinen
kaivanto, syvyyssuunnassa lyhyempi, mitoiltaan noin 5 x 4 m. Kaivannon rinteen puoleinen itä-koillinen
seinämä on noin kahden metrin korkuinen. Länsilounaisen seinämän alaosa on kasattu kivistä ja yläosa
turpeista, sen paksuus ja korkeus ovat molemmat noin metrin; seinämän keskikohdalla on noin metrin
levyinen aukko. Kaivannon sisällä on lahonneita puurakenteita, jotka voivat liittyä kaivannossa
mahdollisesti olleeseen kattoon.
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Kaivanto 10
Koordinaatit: x = 7674 7121 y = 3253 223
Pohjois-eteläsuuntainen, moreeniharjanteen rinnettä vasten kaivettu suorakaiteen muotoinen kaivanto,
syvyyssuunnassa pidempi, mitoiltaan noin 4 x 3 m. Rinteen puoleinen pohjoisseinämä on noin kahden
metrin korkuinen. Itäseinämän eteläpäätä on tuettu kivilatomuksella, etelää kohti kaivanto on avoin.
Kaivannon lounaispuolella on pieni valli louhituilta tai lohkotuilta vaikuttavia kiviä.
Suojavalli 1
Koordinaatit: x = 7674 530 1 y = 3253 366
Heinikkoa ja koivuja kasvavan kostean puronotkelman kaakkoisosassa olevalla kumpareella sijaitseva,
pohjoiskoillinen-etelälounaissuuntainen rakennelma. Pääosin turpeesta, osin myös kivistä koostuvat
toista metriä paksut ja noin puolentoista metrin korkuiset seinävallit rajaavat sisälleen noin 5 x 2 m
laajuisen alueen, joka on mahdollisesti ollut katettu. Vallin eteläisemmässä päädyssä on noin metrin
levyinen vallin läpi ulottuva aukko, ilmeisesti oven paikka.
Suojavalli 2
Koordinaatit: x = 7674 485 1 y = 3253 449
Suojavalli koostuu kahdesta toisiinsa suorassa kulmassa liittyvästä vallimaisesta seinämästä, jotka ovat
turpeista ja kivistä kasattuja. Rakenteen pidempi valli on koillis-lounais-suuntainen, noin neljän metrin
mittainen, korkeudeltaan noin 1,5 m. Kyseisen vallin koillispäästä kohti luodetta suuntautuva valli on
noin kahden metrin mittainen ja noin metrin korkuinen .
Suojavalli 3
Koordinaatit: x =7674 422 1 y = 3253 462
Noin metrin paksuisen ja puolen metrin korkuisen valli ympäröi sisälleen neliömäisen, pohjoiskoillinenetelälounassuuntaisen alueen, jonka koko on noin 2 x 2 m. Vallissa on noin metrin levyinen aukko
rakenteen eteläisellä sivulla.
Suojavalli 4
Koordinaatit: x = 7674 450 1 y = 3253 469
Noin metrin paksuisen ja puolen metrin korkuisen valli ympäröi sisälleen neliömäisen , pohjoiskoillinenetelälounaissuuntaisen alueen , jonka koko on noin 2 x 2 m. Vallissa on noin metrin levyinen aukko
rakenteen eteläisellä sivulla. Vallin ympäröimällä alueella ovat mostuneen kaminan jäännökset.
Kohteen rajaus
Kohde kattaa nom 150 metrin levyisen Ja noin 400 metrin mittaisen pohjoiskoillinenetelälounassuuntaisen vyöhykkeen Käsivarrentien länsipuolella, jätevedenpuhdistamon ja Helsingin
yliopiston Kilpisjärven biologisen aseman välillä. Kohteeseen liittyviä jäännöksiä voisi olla
paikallistettavissa myös Käsivarrentien itäpuolella, mutta kyseistä aluetta ei ennätetty
kulttuuriperintöinventoinnin yhteydessä sotahistoriallisten jäännösten osalta kattavasti kartoittamaan.

Tulkinta
Kohteen alueella on toisen maailmansodan aikana ollut laajaa ja monipuolista toimintaa. Juuri ennen
saksalaisjoukkojen vetäytymistä alueella on sijainnut useita talleja; näistä ei kuitenkaan alueelta
inventoinnissa tavattu jäännöksiä, ainakaan sellaisia, jotka oltaisiin osattu talleihin liittyviksi tunnistaa.
Sitä vastoin jäljet erilaisista majoitteista olivat runsaita. Telttojenpaikat, lukuisat kaminoiden jäännökset
sekä parakinpohja osoittavat alueella sijainneen melko laajan ja ilmeisesti kohtalaisen pitkäkestoisesti
käytetyn majoitusalueen. Alueen pohjoisosasta tavatut kookkaat kaivannot voivat myös olla jäännöksiä
korsuista, ehkä keskeneräisiksi jääneistä. Kohde vaikuttaa säilyneen sodan jälkeen jokseenkin
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koskemattomana, lukuun ottamatta kohteen pohjoisen pesäkkeen yhden kaivannon käyttämistä TVH:n
räjähdysainevarastona toimineen vajan rakennuspaikkana.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä

Kartta 87. Puoliväliniemi, tukikohta.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 88. Puoliväliniemi, tukikohta.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 186. Puoliväliniemi. Parakin pohja. Kuvattu koillisesta.

Kuva 187. Puoliväliniemi. Teltanpaikka 1. Kuvattu etelästä.
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Kuva 188. Puoliväliniemi. Teltanpaikka 2. Kuvattu pohjoisluoteesta.

Kuva 189. Puoliväliniemi. Teltanpaikka 3. Kuvattu pohjoisluoteesta.
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Kuva 190. Puoliväliniemi. Teltanpaikka 4. Kuvattu etelälounaasta.

Kuva 191 . Puoliväliniemi. Teltanpaikka 5. Kuvattu luoteesta.
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Kuva 192. Puoliväliniemi. Teltanpaikka 6. Kuvattu luoteesta.

Kuva 193. Puoliväliniemi. Kaivanto 3. Ryömintähauta. Kuvattu idästä.
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Kuva 194. Puoliväliniemi. Kaivanto 4. Kuvattu lännestä.

Kuva 195. Puoliväliniemi. Kaivanto 5. Kuvattu eteläkaakosta.
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Kuva 196. Puoliväliniemi. Kaivanto 6 ja TVH :n räjähdysainevarastona toiminut vaja.
Etualalla piikkilanka-aidan portti. Kuvattu etelästä.

Kuva 197. Puoliväliniemi. Kaivanto 6 ja TVH :n räjähdysainevarastona toiminut vaja.
Vasemmalla pienempi kaivanto. Kuvattu lännestä
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Kuva 198. Puoliväliniemi. Kaivanto 7. Kuvattu pohjoisesta.

Kuva 199. Puoliväliniemi. Matala neliömäinen kivilatomus kaivannon 7 eteläpuolella,
ehkä pienen rakennuksen kiviperusta. Kuvattu idästä.
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Kuva 200. Puoliväliniemi. Kaivanto 8. Kuvattu lännestä.

Kuva 201 . Puoliväliniemi. Kaivanto 9. Kuvattu itäkoillisesta.
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Kuva 202. Puoliväliniemi. Kaivanto 10. Kuvattu etelästä.

Kuva 203. Puoliväliniemi. Suojavalli 1. Kuvattu etelästä.
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Kuva 204. Puoliväliniemi. Suojavalli 2. Kuvattu lounaasta.

Kuva 205 . Puoliväliniemi. Suojavalli 1. Sisätila. Kuvattu eteläkaakosta.
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Kuva 206. Puoliväliniemi. Suojavalli 4. Kuvattu etelästä.

Kuva 207. Puoliväliniemi. Kamina suojavallin 4 rajaamaila alueella.
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5.6.16 Saana 1

1MH-tunnus: 73295

Saana 1, Ampumapesäkkeitä
Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

3

Tarkastus:

13.8.2008

Koordinaattiselitys:

Kohteen keskikohdalta

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:
Ampumapesäke A
Ampumapesäke B

Löydöt:
X 7676595 , Y 3253310
Z612
X 7676630, Y 3253315
Z610

Taustatiedot
Kohteesta tunnetut ampumapesäkkeet on paikallistanut Pirjo Rautiainen elokuussa 2008.

Ympäristön kuvaus
Ympäristö on avointa tunturikangasta

Kohteen kuvaus
Saanan luoteisrinteeltä löytyi kaksi toisen maailmasodan aikaista saksalaissotilaiden ampumapesäkkeen
jäännöstä. Ampumapesäkkeet ovat noin 40 metrin päässä toisistaan. Molemmista on jäljellä enää yksi
kivikerta. Eteläisempi pesäkkeistä (A) on pyöreä ja yhdeltä puolelta avoin. Se on halkaisijaltaan noin 1,5
metriä.
Pohjoisempi ampumapesäke (B) on suorakaiteen muotoinen ja yhdeltä lyhyeltä sivulta avoin kivikehä. Se
on kooltaan noin 1,2 x 0,8 m. Molemmat pesäkkeet on suunnattu alarinteeseen kohti luodetta.

Kohteen rajaus
Kohde rajoittuu pesäkkeiden välittömään lähiympäristöön

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

Kartta 89. Saana 1, ampumapesäkkeitä.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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5.6.17 Saana 2

Saana 2, Thkikohta

1 MH-tunnus: 73297

Kohdetyyppi:

Puol ostosvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

3

Tarkastus:

31.5.2010

Koordinaattiselitys:

Kohteen likimääräiseltä
keskikohdalta

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7675850, Y 3255020
z 760

Löydöt:

Taustatiedot
Kohteesta tunnetut ampumapesäkkeet on paikallistanut Pirjo Rautiainen elokuussa 2008.

Ympäristön kuvaus
Kohde on Saanan koillispuolella olevan moreeniharjanteen ja Saanan koillisrinteen välisessä satulassa,
Saanajärveltä nousevan moottorikeikkareitin eteläpuolella, avoimella ja kivikkoisella tunturikankaalla.
Kohteen pohjoispuoleisella harjanteella sijaitsee laaja-alaisempi saksalaistukikohta Saanajärvi 2, jonka
eteläiseksi pesäkkeeksi tukikohta Saana 2 olisi myös mahdollista tulkita.

Kohteen kuvaus
Kohde koostuu kahdesta ampumapesäkkeestä ja yhdestä aaltopeltikorsun jäännöksestä. Tukikohdan
ensisijainen torjuntasuunta on ollut kohti kaakkoa, Saanajärven suuntaan.

Korsun jäännöksen ja ampumapesäkkeiden sijaintitiedot ja tarkempi kuvailo
Korsun jäännös
Koordinaatit: x = 7675 886 1 y = 3255 013
llmeisesti räjäyttämällä tuhottu aaltopeltikorsu. Pääosin sortunut, osittain kallioon louhittu. Itäkaakkolänsiluode-suuntainen, oviaukko ollut kohti länsiluodetta. Sisämitat olleet ilmeisesti noin 6 x 3 m.
Esineistöä korsun jäännöksen yhteydessä: rautalankaa, peltiä, kaminan putkia, säilykepurkkeja.
Ampumapesäke A
Koordinaatit: x = 7675 856 1 y = 3254 985
Edelleen täysin Rautiaisen kuvauksen mukaisessa tilassa. Suora lainaus kuvauksesta: "Ampumapesäkkeen ympäristössä muuten karussa tunturimaastossa on juuri sen verran humuskerrosta, että on
saatu kasattua siitä ampumapesäkkeen alaosa. Pesäke on yhdeltä sivulta avoin suorakaide. Se on kooltaan
noin 2,5 x 2,5 m. Vallit ovat 30-40 cm korkeat ja reilun puolen metrin paksuiset. Pesäke on suunnattu
kohti kaakkoa. Sen päällä kasvaa heinää."
Ulkomitoiltaan pesäkkeen koko on noin 4 x 4 m. Kokonsa perusteella kyseessä on todennäköisesti
konekivääripesäke, yksittäisen taistelijan ampumapesäkkeeksi kohde on turhan kookas. Pesäkkeen
ampuma-ala kattaa varsin laajan alueen pesäkkeestä Saanajärvelle päin, ja konekivääritulella olisi
pesäkkeestä epäilemättä kyetty torjumaan Saanajärven suunnalta suuntautunut hyökkäys.
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Ampumapesäke B
Koordinaatit: x = 7675 819 1 y = 3255 041
Ei poikkea Rautiaisen kuvauksesta: "Toinen pesäke (B) sijaitsee siitä 60 metriä kaakkoon. Se on tehty
Saanan rinteen vaikeakulkuiseen kivikkoon raivaamaHa noin 1,2 metrin halkaisijaltaan oleva kivetön
alue. Tällä tavoin on saatu aikaan pesäke, jossa on noin 70 cm korkeat kiviset seinät."
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu halkaisijaltaan noin seitsemänkymmenen metrin laajuiselle alueelle, joka kattaa ampumapesäkkeet ja korsun jäännöksen lähialueineen.

Tulkinta
Toisen maailmansodan aikainen tukikohta Saana 2 on osa Saanajärven luoteispuoleista vahvasti
linnoitettujen tukikohtien keskittymää, johon lukeutuvat myös tukikohdat Saanajärvi 1 ja Saanajärvi 2.
Tukikohta Saana 2 olisi myös tulkittavissa tukikohdan Saanajärvi 2 eteläiseksi pesäkkeeksi. Tukikohta
Saanajärvi 2 sijaitsee moreeniharjanteella kohteesta vajaat kaksisataa metriä pohjoiseen.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä

Kartta 90. Saana 2, tukikohta.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 208. Saana 2. Korsun jäännös. Kuvattu länsiluoteesta.

Kuva 209. Saana 2. Korsun jäännös. Kuvattu lännestä.
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Kuva 210. Saana 2. Ampumapesäke A. Kuvattu luoteesta.

Kuva 211 . Saana 2. Ampumapesäke B. Kuvattu lännestä.
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5.6.18 Saana 3

Saana 3, Thkikohta

1MH-tunnus: 127787

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

29.5.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Korsun oviaukolta

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7674825, Y 3254582

Löydöt:

Z967

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laadituo saksalaisten perääntyessään osittain
hävittärniä talviasemia kuvaavan piirroksen sekä majoitusrakennelmista tehdyn luettelon Saanan laen
lounaisosassa on sijainnut pieni tukikohta, joka on koostunut tulenjohtopaikasta ja korsusta (alue D7).

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Saanan huipun länsipuolella, Saanan lounaisrinteen liki pystysuorien kalliopahtojen
partaalla. Tunturin kohtalaisen tasainen lakialue, jonka laidalle kohde sijoittuu, on kalliokkoista, ja
aluskasvillisuutta alueella on vain niukasti.

Kohteen kuvaus
Kohde koostuu aaltopeltirakenteisista tähystyssuojasta ja korsun jäännöksestä, maakuopasta sekä
korsusta pohjoiskoilliseen sijaitsevista lähipuolustusasemien poteroista ja kivihiilikasasta. Tähystyssuoja
on pystysuoran kalliopahdan partaalla, korsu tästä noin 30 metriä tästä koilliseen, tähystyssuojan luota
laskevan kalliorinteen itäpuolella. Korsun luoteispuolella maasto on melko tasaista ja avointa.

Korsun jäännöksen, tähystyssuojan ja poteroiden sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Korsun jäännös
Koordinaatit: x = 7674 825 1 y = 3254 582
Osittain kallioon louhittu luode-kaakkosuuntainen aaltopeltikorsu. Lähes ehjä, vain lautarakenteinen
takaseinä sortunut kivivuorauksen painosta, mitoiltaan noin 6 x 3 m. Korsu on osittain palanut,
takaseinän sortuminen on ilmeisesti tapahtunut palon yhteydessä. Vuorattu miehennostannaisilla kivillä
ympäriinsä, päällä vuoraus noin 0,8 m paksuinen, sivuilla noin 1,5 m paksuinen. Oviaukko on korsun
koillissivun luoteispäässä, ovi puuttuu. Etuseinä ja oviaukon rakenteet ovat poikkeuksellisen hyvässä
kunnossa; mahdollisesti korsua on sodan jälkeen kunnostettu.

Tähystyssuoja
Koordinaatit: x = 7674 804 1 y = 3254 567
Kahdeksasta toisiinsa liitetystä V-muotoisesta aaltopeltilevystä koostuva tähystyssuoja, joka on
ulkopuoleltaan vuorattu miehennostannaisilla kivillä. Täysin ehjä Suoja on pohjoisluodeeteläkaakkosuuntainen, sisätilan korkeus on noin 1,5 m, pituus noin 2,0 m ja leveys noin 1,0 m. Suojan
seinänvierillä ovat penkit, jotka on rakennettu asettamalla lautoja kivilatomuksen päälle. Läntisellä
seinustalla penkin leveys on noin 25 cm, itäisellä seinustalla noin 40 cm. Penkkeihin on kaiverrettu
paljon puumerkkejä, ilmeisesti pääosin turistien toimesta. Suojan eteläseinä on lautarakenteinen, laudat
tukevat suojan eteläpuolen kivivuorausta, jonka yläreunassa on tähystysaukko. Tähystysaukosta avautuu
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näkym~

etelän suuntaan, kohti Salmivaaraa ja Ala-Kilpisjärveä. Suojan lattia-alalla on rautalankavyyhti.

Maakuoppa
Koordinaatit: x = 7674 825 1 y = 3254 576
Maakuoppa, muodoltaan pyöreähkö, halkaisija noin metrin ja syvyys noin 0,6 m.
Poterot 1-3
Koordinaatit: x =7674 837 1 y = 3254 587; x = 7674 841 1 y = 3254 596; x = 7674 845 1 y = 3254 599
Pitkänomaisia kuoppia, luode-kaakko-suuntaisia. Kuoppien leveys vaihtelee yhden ja kahden metrin
välillä, kuoppien pituus on 2,0-3,0 m ja syvyys noin 0,5 m.
Kivihiilikasa
Sijaitsee poteroiden ja korsun välimaastossa. Muutaman neliömetrin alueella maanpinnalla ohuehko
kerros kivihiiltä, ei juuri kohoa ympäröivää maanpintaa korkeammalle.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu alueelle, jonka keskellä korsu sijaitsee, ja jonka halkaisija on noin viisikymmentä metriä.

Tulkinta
Kohde on hyvin säilynyt pieni toisen maailmansodan aikainen saksalaistukikohta, jonka ensisijainen
tehtävä lienee ollut toimia tähystys- ja tulenjohtopaikkana. Ilmeisesti kyseessä on sama tukikohta, jonka
Lapin sodan päätyttyä laadituissa asiakirjoissa mainitaan sijainneen Saanan laen lounaisosassa.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

Kartta 91 . Saana 3, tukikohta.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 212. Saana 3. Tukikohta. Etualalla potero, taustalla aaltopeltikorsu ja kauempana
tähystyssuoja. Kuvattu pohjoisesta.

Kuva 213. Saana 3. Tukikohta. Etualalla aaltopeltikorsu, taustalla oikealla
tähystyssuoja. Kuvattu pohjoisesta.
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Kuva 214. Saana 3. Aaltopeltikorsu . Taustalla lumisia tuntureita Ruotsissa. Kuvattu
romahtaneen takaseinän suunnalta, kaakosta.

Kuva 215 . Saana 3. Tähystyssuoja. Taustalla jäässä oleva Kilpisjärvi ja lumisia
tuntureita Ruotsin puolella. Kuvattu koillisesta.

344

Kuva 216. Saana 3. Tähystyssuojan sisätila. Seinänvieruspenkit sekä suojan etuseinän
laudoitusta. Kuvattu pohjoisesta.

Kuva 217. Saana 3. Tähystyssuoja. Näkymä tähystysaukosta etelään, kohti
Salmivaaraa ja Ala-Kilpisjärveä. Kuvattu pohjoisesta.
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5.6.19 Saana 4

Saana 4, Tähystyssuoja

1MH-tunnus: 127788

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

29.5.2010

Tähystyssuojan päältä

Geometria
tuotettu:

Gps-rnittaus, korjaamaton

X 7674570, Y 3255312

Löydöt:

Koordinaattiselitys:
Koordinaatit:

z 1015

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laaditun saksalaisten perääntyessään osittain
hävittärniä talviasemia kuvaavan piirroksen sekä majoitusrakennelrnista tehdyn luettelon Saanan 1aen
kaakkoisosassa on sijainnut tulenjohtopaikka ja korsu (alue D4 ).

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Saanan huipun kaakkoispuo1e11a, jonkin matkaa Saanan kaakkoispään liki pystysuorista
kalliopahdoista huipulle päin. Tunturin kohtalaisen tasainen lakialue, jonka laidalle suoja on rakennettu,
on kalliokkoista, ja aluskasvillisuutta alueella on vain niukasti.

Kohteen kuvaus
Kohde on kahdeksasta toisiinsa liitetystä V-muotoisesta aaltopeltilevystä koostuva tähystyssuoja, joka on
ulkopuoleltaan vuorattu miehennostannaisilla kivillä. Suojan päältä kivet ovat sortuneet pois. Suoja on
luode-kaakko-suuntainen, sisätilan korkeus on noin 1,5 m, pituus noin 2,0 m ja leveys noin 1,0 m. Suoja
sijaitsee noin 150m kaakkoon Saanan huipulta, ja sen sisältä avautuu näkymä kohti Ala-Kilpisjärveä.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti tähystyssuojaan ja sen välittömään lähi ympäristöön.

Tulkinta
Kohde on todennäköisesti Lapin sodan jälkeen laadituissa asiakirjoissa mainitun Saanan kaakkoispäässä
sijainneen tulenjohtopaikan jäännös. Tulenjohtopaikan läheisyydessä samaisten asiakirjojen mukaan
sijainnutta korsua ei paikallistettu, mutta käynti huipulla oli varsin pikainen, ja korsun jäännös saattoi
hyvinkin vain jäädä huomaamatta.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

Kartta 92. Saana 4, tähystyssuoja.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.

347

Kuva 218. Saana 4. Tähystyssuoja Saanan huipun kaakkoispuolella. Taustalla AlaKilpisjärvi. Kuvattu pohjoisesta.
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5.6.20 Saana länsi

Saana länsi, Teltanpaikka

1 MH-tunnus: 127789

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

30.5.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Teltanpaikan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 3253255, Y 7675082
z 510

Löydöt:

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 1aaditun saksalaisten perääntyessään osittain
hävittämiä talviasemia kuvaavan piirroksen sekä majoitusrakennelmista tehdyn luettelon mukaan Saanan
länsirinteen alaosassa (alueella D9), tunturikoivikossa Käsivarrentien itäpuolella, on sijainnut neljä telttaa
ja piikkilankaesteitä.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee tunturikoivikossa Saanan 1änsirinteellä, lehtojensuojelualueella, Kilpisjärven retkeilykeskukselta johtavan rinteellä kulkevan retkeilyreitin länsipuolella. Aluskasvillisuutta alueella hallitsevat
heinäkasvit ja sammalet.

Kohteen kuvaus
Kohde on toisen maailmansodan aikainen teltanpaikka, pyöreä, halkaisijaltaan noin kuusimetrinen
tasoitettu alue. Alueen ylärinteen puolelle on kaivettu puoliympyrän muotoinen noin 0,3 m levyinen ja
noin 0,2 m syvyinen oja, joka on johtanut ylärinteeltä valuneet sade- ja sulamisvedet teltanpaikan ohitse.

Kohteen rajaus
Kohde on osa laajempaa toisen maailmansodan aikaista majoitusaluetta, jonka laajuutta ja jäännöksiä ei
ole kattavasti kartoitettu. Kyseisen teltanpaikan keskeisten ilmiöiden voidaan kuitenkin katsoa rajoittuvan
halkaisijaltaan noin kymmenmetriselle alueelle.

Tulkinta
Kohde lienee yksi Lapin sodan päätyttyä alueelta tavatuista neljästä teltanpaikasta. Todennäköisesti myös
muut kolme tuolloin laadittuun piirrokseen merkittyä teltanpaikkaa olisivat lähialueelta kohtalaisella
vaivalla paikallistettavissa. Teltanpaikka on ilmeisesti sodan jälkeen jossain vaiheessa siivottu, koska
peltipurkkeja, pulloja tai muuta esineistöä ei kohteen läheisyydestä tavattu. Myöskään alueella
sijainneista piikkilankaesteistä ei ollut enää mitään havaittavissa.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

Kartta 93. Saana länsi, teltanpaikka.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU10.
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Kuva 219. Saana länsi. Teltanpaikka. Kuvattu pohjoiskoillisesta.

Kuva 220. Saana länsi. Teltanpaikka. Sade- ja sulamisvesioja teltanpaikan laidalla
ylärinteen puolella. Kuvattu luoteesta.
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5.6.21 Sanajavri 1

1MH-tunnus: 127792

Sanajavri 1, lUkikohta
Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

1.6.2010

Koordinaattiselitys:

Kohteen likimääräiseltä
keskikohdalta

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7676020, Y 3255450
Z725

Löydöt:

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laaditun saksalaisten perääntyessään osittain
hävittämiä talviasemia kuvaavan piirroksen sekä majoitusrakennelmista tehdyn luettelon mukaan
Saanajärven pohjoispään luoteispuoleisella harjanteella (alue B8) on sijainnut yksi korsu ja kaksi telttaa.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee puuttomalla paljakalla, kallioisella harjanteella Saanajärven luoteispuolella.

Kohteen kuvaus
Kohteen todettiin olevan vahvasti linnoitetun tukikohdan jäännös, josta tavattiin useiden korsujen
jäännöksiä sekä kivilatomuksin suojattuja ampumapesäkkeitä. Ampumapesäkkeet sijaitsevat harjanteen
kaakkoisosassa, ampuma-ala kohti Saanajärveä. Korsujen jäännökset ovat harjanteen luoteisosassa.
Korsujen mitat vaikuttavat olleen noin 6 x 3 m. Korsut on ilmeisesti tuhottu räjäyttämällä. Ainakin korsu
4 ollut aaltopeltikorsu, todennäköisesti myös korsut 1 ja 2, joiden lähistöllä on aaltopeliin kappaleita.
Ampumapesäkkeet ovat alkuperäisessä tilassaan.
Kohteesta tavattujen sotahistoriallisten jäännösten sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Korsun jäännös 1
Koordinaatit: x = 7676 080 1 y = 3255 398
Kallioon louhitun korsun jäännös, koilliseen laskevassa rinteessä, oviaukko ollut alarinteen suuntaan.
Oviaukkoa puurakenteet osin säilyneet. Esineistö: rautalankaa. Lähistöllä aaltopeliin kappaleita.
Korsun jäännös 2
Koordinaatit: x = 7676 074 1 y = 3255 427
Kallioon louhitun korsun jäännös, pohjoisluoteeseen laskevassa rinteessä, oviaukko ollut alarinteen
suuntaan. Oviaukon puurakenteet osin säilyneet. Esineistö: rautalankaa, säilyketölkkejä. Lähistöllä
aaltopeliin kappaleita.
Korsun jäännös 3
Koordinaatit: x = 7676 056 1 y = 3255 410
Kallioon louhitun korsun jäännös, pohjoisluoteeseen laskevassa rinteessä, oviaukko ollut alarinteen
suuntaan. Oviaukon puurakenteet osin säilyneet. Esineistö: rautalankaa.
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Korsun jäännös 4
Koordinaatit: x = 7676 039 1 y = 3255 434
Kallioon louhitun aaltopeltikorsun jäännös, pohjoiskoilliseen laskevassa rinteessä, oviaukko ollut
aJarinteen suuntaan. Sisäosa oviaukon läheltä säilynyt lähes ehjänä, etuseinä ollut lautarakenteinen.
Kivihiilikasa
Koordinaatit: x = 7676 071 1 y = 3255 405
Noin kymmenen senttimetrin paksuinen kerros kivihiiltä halkaisijaltaan noin viisimetrisellä alueella
korsujen jäännösten 1-3 välimaastossa
Ampumapesäke 1
Koordinaatit: x =7676 0121 y =3255 431
Kivistä ladattu pyöreähkö pesäke, noin 20 m harjanteen laelta lounaaseen. Sisähalkaisija noin kaksi
metriä, ampuma-aJa kaakosta lounaaseen, kivivallin korkeus ampuma-alan suuntaan noin puoli metriä.
Ampumapesäke 2
Koordinaatit: x = 7675 999 1 y = 3255 457
Nelikulmainen kivistä ladattu pesäke, harjanteen Saanajärveä kohti viettävän rinteen yläosassa.
Sisähalkaisija noin metri, ampuma-ala kaakosta lounaaseen, kivivallin korkeus ampuma-alan suuntaan
noin 0,6 metriä.
Ampumapesäke 3
Koordinaatit: x =7676 019 1 y =3255 467
Noin 0,3 m syvyiseksi maahan kaivettu pesäke, jossa kaivannon reunalla yksi kivikerta. Pitkänomainen,
luode-kaakko-suuntainen, mitoiltaan noin 2 m x 1 m. Harjanteen itärinteellä, Saanajärveen laskevaa
puroa kohti jyrkästi putoavan rinteen partaalla. Laaja ampuma-ala Saanajärven itäpuoliselle alueelle ja
puronotkelmaan, pohjoisesta kaakkoon.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu Saanajärven pohjoispään luoteispuolella olevalle kallioiselle harjanteelle, halkaisijaltaan
noin 100 m laajuiselle alueelle. Kohteen lounais- ja länsipuolilla sijaitsevat tukikohtien Saana 2 ja
Saanajärvi 2 jäännökset.

Tulkinta
Toisen maailmansodan aikainen tukikohta Saanajärvi 1 on osa Saanajärven luoteispuoleista vahvasti
linnoitettujen tukikohtien keskittymää, johon lukeutuvat myös tukikohdat Saana 2 ja Saanajärvi 2, jotka
sijaitsevat kohteen länsipuolella noin kolmensadan metrin etäisyydellä. Tukikohdan jäännös Saanajärvi 1
on melko hyvin säilynyt. Tukikohta vaikuttaa myös olevan laajempi kuin Lapin sodan päätyttyä
laadituissa asiakirjoissa on dokumentoitu.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä

Kartta 94. Sanajavri 1, tukikohta.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 95. Sånajåvri 1, tukikohta.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 221 . Sanajavri 1. Korsun jäännös 1. Kuvattu lännestä.

Kuva 222. Sanajavri 1. Korsun jäännös 2. Kuvattu kaakosta.
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Kuva 223 . Sanajavri 1. Korsun jäännös 3. Kuvattu idästä.

Kuva 224. Sanajavri 1. Korsun jäännös 4. Kuvattu eteläkaakosta.
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Kuva 225. Sanajavri 1. Korsun jäännös 4. Kuvattu lounaasta.

Kuva 226. Sanajavri 1. Korsun jäännös 4. Sisäkuva. Kuvattu lounaasta, korsun katossa
olevasta reiästä kohti korsun etuseinää.
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Kuva 227. Sånajåvri 1. Kivihiilikasa. Kuvattu eteläkaakosta.

Kuva 228. Sånajåvri 1. Ampumapesäke 1. Kuvattu pohjoisluoteesta.
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Kuva 229. Sånajåvri 1. Ampumapesäke 2. Kuvattu pohjoisluoteesta.

Kuva 230. Sånajåvri 1. Ampumapesäke 3. Kuvattu luoteesta.
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5.6.22 Sanajavri 2

Sanajavri 2, Thkikohta

1MR-tunnus: 127793

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEK1Ö

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

1.6.2010

Koordinaattiselitys:

Kohteen likimääräiseltä
keskikohdalta

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

X 767070, Y 3255060

Löydöt:

Koordinaatit:

z 765

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laadituo saksalaisten perääntyessään osittain
hävittämiä talviasemia kuvaavan piirroksen sekä majoitusrakennelmista tehdyn luettelon mukaan
jokseenkin kohteen Saanajärvi 2 alueella on sijainnut 20 mm ilmatorjunta-asema (alue B9). Lisäksi
alueella on luetteloitu olleen yksi korsu ja yksi teltta.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee puuttomalla paljakalla, kallioisella harjanteella. Kohteen itäpuolella sijaitsee tukikohta
Saanajärvi 1 ja kohteen eteläpuolella tukikohta Saana 2.

Kohteen kuvaus
Kohteen todettiin olevan vahvasti linnoitetun tukikohdan jäännös, josta tavattiin useiden korsujen
jäännöksiä, suojavalleja, tähystyssuoja sekä lahonneita polttopuukasoja. Läheskään kaikkien jäännösten
käyttötarkoitus ei tarkalleen selvinnyt, muun muassa alueella ilmeisesti sijainnutta ilmatorjunta-asemaa ei
onnistuttu tunnistamaan. Harjaoteella sijainneista korsuista kaksi oli ilmeisesti ollut noin 6 x 3 m laajuisia
aaltopeltikorsuja ja loput kolme hirsirakenteisia ja pääosin hiukan aaltopeltikorsuja pienempiä. Suurin
osa jäännöksistä on harjanteen luoteisosassa. Parhaimmassa kunnossa oleva jäännös tukikohdan alueella
on jokseenkin ehjänä säilynyt tähystyssuoja harjanteen koillisosassa.
Kohteesta tavattujen sotahistoriallisten jäännösten sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Korsun jäännös 1
Koordinaatit: x = 7676 081 1 y = 3255 106
Räjäyttämällä tuhotuo kallioon louhituo aaltopeltikorsun jäännös. Pohjoista kohti laskevassa !oivassa
rinteessä, oviaukko ollut pohjoiseen päin. Suurimmaksi osaksi romahtanut. Oviaukon rakenteet osittain
säilyneet. Esineistöä korsun jäännöksen yhteydessä: rautalankaa, peltiä, kaminan putkia, säilyketölkkejä.
Korsun jäännös 2
Koordinaatit: x = 7676 068 1 y = 3255 081
Ainakin osittain palaneen ja kokonaan romahtaneen hirsirakenteisen korsun jäännös. Korsu on ollut
kallioon louhittu, eteläkaakko-pohjoisluode-suuntainen ja mitoiltaan noin 6 x 3 m. Rakenteista ovat
jäljellä oven karmit ja muutama hirsi. Ovi on sijainnut korsun itäisen sivun pohjoispäässä. Itäisellä sivulla
on myös ollut jonkinlainen tuuletusaukko, joka on ulottunut noin 0,6 m levyisenä ja 0,5 m korkuisena
tunnelina korsun kivivuorauksen läpi. Tunnelin katto on tehty hirsistä ja sen rakenne on yhä hyvin
hahmotettavissa. Esineistöä korsun jäännöksen yhteydessä: kattohuopaa, peltiä, kaapelia, säilyketölkkejä.
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Korsun jäännös 3
Koordinaatit: x = 7676 059 1 y = 3255 022
Kallioon louhittu romahtanut hirsikorsu. Länteen laskevassa rinteessä, itä-länsi-suuntainen, mitoiltaan
noin 4 x 2 m. Ovi ollut länsipäässä, oviaukko vielä hyvin hahmollaan. Katto on ollut rakennettu
halkaistuista hirsistä. Esineistöä korsun jäännöksen yhteydessä: rautalankaa, peltiä, säilyketölkkejä.
Korsun jäännös 4
Koordinaatit: x = 7676 100 1 y = 3255 028
Kallioon louhitun, ilmeisesti hirsirakenteisen ja kokonaan romahtaneen korsun jäännös. Luoteeseen
laskevassa rinteessä, luode-kaakko-suuntainen, mitoiltaan noin 5 x 3 m. Ovi ollut kohti luodetta,
ovenpielipuista toinen on vielä pystyssä. Koillissivulla ollut jonkinlainen tuuletusaukko, joka on ulottunut
korsun kivivuorauksen läpi, vastaavanlainen kuin korsun jäännöksessä nro 2. Esineistöä korsun
jäännöksen yhteydessä: suksen kärkiosa, rautalankaa.
Korsun jäännös 5
Koordinaatit: x = 7676 110 1 y = 3255 054
Räjäyttämällä tuhotuo kallioon louhituo aaltopeltikorsun jäännös. Pohjoiseen laskevassa rinteessä,
pohjois-etelä-suuntainen, ovi on ollut kohti pohjoista. Oviaukon pystypuut ovat vielä paikoillaan. Korsun
takaseinä on ollut halkaistuista tukeista rakennettu. Esineistöä korsun jäännöksen yhteydessä: kaapelia,
rautalankaa, peltiä, säilyketölkkejä.
Tähystyssuoja
Koordinaatit: x = 7676 0701 y = 3255 138
Aaltopeilistä rakennettu, osittain maahan kaivettu, kivillä vuorattu, pohjoisluode-eteläkaakko-suuntainen
ehjä tähystyssuoja. Koostuu toisiinsa kiinnitetyistä kuudesta V-muotoisesta aaltopellistä, pituus ja
korkeus noin 1,5 m, leveys noin 1,0 m. Penkkinä suojan läntisellä sivulla parru, itäisellä sivulla
koivuranka. Tähystyssuojan etuosaa suojaava kivilatomus on tuettu laudoilla. Ensisijainen tähystyssuunta
eteläkaakkoon, kohti Saanan itäistä rinnettä.
Maakuoppa
Koordinaatit: x = 7676 006 1 y = 3255 057
Maakuoppa, jonka halkaisija on noin 1,5 m ja syvyys noin 0,6 m. Sijaintinsa puolesta voisi mahdollisesti
olla vartiopaikka. Kuopan pohjalla kohtalaisen hyvin istuimeksi sopiva tasainen kivi .
Suojavalli 1
Koordinaatit: x = 7676 104 1 y = 3255 004
Korsuryhmän länsipuolella sijaitseva miehennostannaisista kivistä kasattu valli, korkeus noin 70 cm.
Todennäköisimmin vartiopaikka tai tähystyspaikka Siilasjärven suuntaan, voi olla ampumapesäkekin.
Suojavalli 2
Koordinaatit: x =7676 2121 y = 3255 007
Miehennostannaisista kivistä kasattu nelikulmainen suojavalli, länsiluode-itäkaakkosuuntainen,
läntisemmästä päästään avoin, ulkomitoiltaan noin 5 x 4 m, levenee avoimeen päähänsä päin noin puoli
metriä, kyseisen pään leveys siis noin 4,5 m. Suojavallin seinämät ovat korkeirnmiJta osiltaan noin 1,8 m
korkuiset, alkujaan olleet ilmeisesti kauttaaltaan noin kaksimetriset AJaosastaan valli on noin metrin
paksuinen, yläosassa paksuus on noin 0,7 m. Suojavallin eteläinen sivu on tukeutunut viereiseen
kumpareeseen. Suojan mahdollisista kattorakenteista tai -materiaaleista ei havaittu merkkejä.
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Polttopuukasa 1
Koordinaatit: x = 7676 152 1 y = 3255 037
Kasa lahonneita koivurankoja. Rankakasan luoteispuolella kivihiiltä.

Polttopuukasa 2
Koordinaatit: x = 7676 159 1 y = 3255 006
Kasa lahonneita koivurankoja. Rankakasan luoteispuolella noin metrin korkuinen siirtolohkare.

Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pyöreähkölle alueelle, jonka halkaisija on noin kaksisataa metriä. Alue kattaa kokonaan
kallioisen harjanteen lakialueen sekä jonkin verran alavampaa maastoa harjanteen luoteispuolelta.
Kohteen etelä- ja itäluoteispuolilla sijaitsevat tukikohtien Saana 2 ja Saanajärvi 2 jäännökset.

Tulkinta
Toisen maailmansodan aikainen tukikohta Saanajärvi 2 on osa Saanajärven luoteispuoleista vahvasti
linnoitettujen tukikohtien keskittymää, johon lukeutuvat myös tukikohdat Saana 2 ja Saanajärvi 1.
Tukikohdan jäännös Saanajärvi 2 on melko hyvin säilynyt ja tukikohdan rakenne on avoimessa tunturimaastossa mainiosti hahmotettavissa. Tukikohta on kaikkiaan huomattavasti laajempi kuin Lapin sodan
päätyttyä laadituissa asiakirjoissa on dokumentoitu.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

Kartta 96. Sanajavri 2, tukikohta.

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 97. Sanajavri 2, tukikohta.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 231. Sanajavri 2. Korsun jäännös 1. Kuvattu kaakosta.

Kuva 232. Sanajavri 2. Korsun jäännös 1. Kuvattu pohjoiskoillisesta.
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Kuva 233. Sånajåvri 2. Korsun jäännös 2. Kuvattu eteläkaakosta.

Kuva 234. Sånajåvri 2. Korsun jäännös 2. Ovinurkkaus. Kuvattu etelästä.
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Kuva 235. Sanajavri 2. Korsun jäännös 2. Kuvattu pohjoisesta.

Kuva 236. Sanajavri 2. Korsun jäännös 2. Tuuletusaukko korsun itäisellä sivulla. Kuvattu
koillisesta.
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Kuva 237. Sanajavri 2. Korsun jäännös 3. Kuvattu lännestä.

Kuva 238. Sanajavri 2. Korsun jäännös 3. Kuvattu pohjoisluoteesta.
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Kuva 239. Sånajåvri 2. Korsun jäännös 4. Kuvattu luoteesta.

Kuva 240. Sånajåvri 2. Korsun jäännös 4. Tuuletusaukko korsun koillissivulla. Kuvattu
koillisesta.
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Kuva 241 . Sanajavri 2. Korsun jäännös 5. Kuvattu eteläkaakosta.

Kuva 242. Sanajavri 2. Korsun jäännös 5. Kuvattu pohjoisesta.
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Kuva 243. Sånajåvri 2. Tähystyssuoja. Kuvattu edestä, kaakosta.

Kuva 244. Sånajåvri 2. Tähystyssuoja. Kuvattu takaa, pohjoisluoteesta.
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Kuva 245. Sanajavri 2. Tähystyssuoja. Länsisivun penkki. Kuvattu koillisesta.

Kuva 246. Sanajavri 2. Maakuoppa. Kuvattu luoteesta.
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Kuva 247 . Sanajavri 2. Suojavalli 1. Kuvattu itäkaakosta.

Kuva 248. Sanajavri 2. Suojavalli 2. Kuvattu lounaasta.
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Kuva 249 . Sånajåvri 2. Peittopuukasa 1. Kuvattu kaakosta.

Kuva 250. Sånajåvri 2. Peittopuukasa 2. Kuvattu kaakosta.
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5.6.23 Silisjavri itä

Silisjavri itä, Teltanpaikka

1 MH-tunnus: 127795

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Metsätalous Ylä-Lappi

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Metsätalous Ylä-Lappi

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

12.6.2010

Koordinaattiselitys:

Teltanpaikan keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7679293, Y 3251731
Z503

Löydöt:

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laadituo saksalaisten perääntyessään osittain
hävittämiä talviasemia kuvaavan piirroksen sekä majoitusrakennelmista tehdyn luettelon mukaan alueella
on sijainnut laaja saksalaisten majoitusalue.

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee tunturikoivikossa Siilasjärven ja Käsivarrentien välillä, toisen maailmansodan aikaisen
ajouran varrella. Kohteen ympäristössä havaittavissa erittäin runsaasti ja laaja-alaisesti erilaisia alueella
sodan aikana toimineiden saksalaisjoukkojen puolustusvarustusten jäännöksiä.

Kohteen kuvaus
Kohde on tyypillinen toisen maailmansodan aikainen teltanpaikka. Pyöreää, halkaisijaltaan noin kuuden
metrin laajuista teltanpaikkaa ympäröi noin puoli metriä leveä ja noin 0,2 m korkuinen suojavalli. Teltan
oviaukko on ollut kohti itää. Kohde on visuaalisesti poikkeuksellisen selvästi maastosta erottuva.

Kohteen rajaus
Kohde on osa laajempaa toisen maailmansodan aikaista majoitusaluekokonaisuutta, joka kattaa
suurimman osan Siilasjärven itärannan pohjoispuoliskon ja Käsivarrentien välisestä alueesta. Kyseisen
alueen sotahistoriallisia jäännöksiä ei ole kattavasti kartoitettu. Kyseisen teltanpaikan keskeisimpien
ilmiöiden voidaan kuitenkin katsoa rajoittuvan halkaisijaltaan noin kymmenmetriselle alueelle.

Tulkinta
Edellä ilmoitettujen koordinaattien osoittamalla kohdalla on toisen maailmansodan aikana ollut teltta,
joka on ollut osa alueella sijainnutta laaja-alaisempaa majoitusaluekokonaisuutta.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä

0

~' -Kartta 98. Silisjavri itä, teltanpaikka.
© Metsähallitus, © Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 251. Silisjavri itä. Toisen maailmansodan aikainen teltanpaikka. Teltan oviaukko
on suuntautunut kohti itää. Kuvattu idästä.
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5.6.24 Siilaskoski 3

Siilaskoski 3, Thkikohta

1 MH-tunnus: 127642

Kohdetyyppi:

Puolustusvarustukset

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

6.6.2010
Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaattiselitys:

Tukikohta-alueen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7676865, Y 3251990
Z485

Löydöt:

Taustatiedot
Lapin sodan päätyttyä 1. divisioonan esikunnassa 1.5.1945 laaditun saksalaisten perääntyessään osittain
hävittämiä talviasemia kuvaavan piirroksen sekä majoitusrakennelmista tehdyn luettelon mukaan
Siilaskosken itäpuolella, kosken ja Käsivarrentien välissä, on sijainnut kolmen korsun 1aajuinen tukikohta
sekä pst-tykkiasema ja taisteluhautoja (alue D 17).

Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee tunturikoivikossa pohjoisluode-eteläkaakkosuuntaisella moreeniharjanteella, Siilaskosken
itärannan ja harjanteen 1aen välisellä alueella. Kohteen alueella on myös neljä pyyntikuoppaa.
Aluskasvillisuutta hallitsevat varvut ja sammalet. Harjanteen itäpuolella on ollut laaja maa-aineistenottoalue, jolla sijaitsee nykyisin kolmen valtakunnan rajalle lähtevän retkeilyreitin lähtö- ja opastepiste sekä
tienvarren taukopaikka.

Kohteen kuvaus
Kohde on toisen maailmansodan aikaisen saksalaisen tukikohdan jäännös, joka koostuu kolmesta
tuhotusta korsusta, yhden ilmeisesti keskeneräiseksi jääneen korsun jäännöksistä, lukuisista ampumapesäkkeistä sekä muutamista maakuopista, joiden käyttötarkoitusta ei onnistuttu määrittelemään.
Useimmat ampumapesäkkeet sijaitsevat harjanteen laella ja ovat muodoltaan pyöreähköjä, ensisijainen
ampuma-ala kohti Käsivarrentietä. Osassa eteläisimmistä ampumapesäkkeistä, Siilaskosken itäpuolelta
Kilpisjärveen työntyvän niemen alueella, on ensisijainen ampuma-ala kuitenkin olevan järvelle päin,
siilipuolustuksen periaatteen mukaisesti. Korsut on kaivettu harjanteen rinteillä oleville tasanteille.

Korsujen, ampumapesäkkeiden sekä muiden rakenteiden sijaintitiedot ja tarkempi kuvaus
Korsun jäännös 1
Koordinaatit: x = 7676 6171 y = 3252 125
Pohjois-etelä-suuntainen, mitoiltaan noin 5 x 3 m 1aajuinen kaivanto, joka sijaitsee harjanteen itälaidalla,
Siilaskosken itäpuolelta Kilpisjärveen pistävän niemen tyveltä noin viisikymmentä metriä niemen
kärkeen päin. Kaivannon itäsivun keskellä on aukko kohti itää. Vaikuttaa lähinnä keskeneräiseksi jääneen
korsun jäännökseltä.
Korsun jäännös 2
Koordinaatit: x = 7676 712 1 y = 3252 086
Pohjoiskoillinen-etelälounassuuntaisen, ilmeisesti alkujaan hirsirakenteisen korsun jäännös, mitoiltaan
noin 4 m x 3 m. Hirsiä paikalla ei enää ole. Sijaitsee hatjanteen koillissivulla. Kulku korsuun on ollut
pohjoiskoillisesta, jossa päässä vaikuttaa sijainneen noin metrin mittainen eteistila.
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Korsun jäännös 3
Koordinaatit: x = 7676 886 1 y = 3251 942
Räjäyttämällä tuhotun, maahan kaivetun aaltopeltikorsun jäännös, joka sijaitsee harjanteen laen länsipuolella, kohti Siilaskoskea laskevan rinteen partaalla, noin viisikymmentä metriä pohjoiseen kohdasta,
jossa Siilaskoski laskee Kilpisjärveen. Korsu on ollut eteläkaakko-pohjoisluode-suuntainen, mitoiltaan
noin 6 m x 3 m. Kulku korsuun on ollut pohjoisluoteesta.
Korsun jäännös 4
Koordinaatit: x = 7676 960 1 y = 3251 929
Räjäyttämällä tuhotun, maahan kaivetun aaltopeltikorsun jäännös, eteläkaakko-pohjoisluode-suuntainen,
mitoiltaan noin 6 x 3 m. Kulku korsuun on ollut pohjoisluoteesta.
Ampumapesäke 1
Koordinaatit: x = 7677 222 1 y = 3251 847
0 1,2 m, syvyys 0,5 m, länsipuolella noin 1,0 m korkuinen valli
Mahdollisesti vartio-/tähystyspaikka Siilasjärven suuntaan.
Ampumapesäke 2
Koordinaatit: x = 7677 161 1 y = 3251 863
0 1,5 m, syvyys 1,0 m
Ampuma-ala suon ylitse Käsivarrentien suuntaan.
Ampumapesäke 3
Koordinaatit: x = 7677 094 1 y = 3251 883
0 2,0 m, syvyys 1,0 m kuopan etureunalla, sivuilla noin 0,5 m korkuiset maavallit
Ampuma-ala Käsivarrentien suuntaan. Kuopan etuosassa on tasainen kivi, jonka päällä ampuja on
mahdollisesti voinut olla polvillaan.
Ampumapesäke 4
Koordinaatit: x = 7677 071 1 y = 3251 896
0 1,5 m, syvyys 0,5 m
Ampuma-ala Käsivarrentien suuntaan.
Ampumapesäke 5
Koordinaatit: x = 7676 852 1 y = 3251 994
0 2,0 m, syvyys 0,5 m
Sijaitsee maa-aineistenottoalueen reunan vierellä harjanteen laella. Pesäkkeeseen johtaa noin kymmenen
metrin mittainen ryömintähauta harjanteen laen länsipuolelta. Ampuma-ala Käsivarrentien suuntaan.
Ampumapesäke 6
Koordinaatit: x = 7676 784 1 y = 3252 024
0 1,5 m, syvyys 0,5 m
Ampuma-ala Käsivarrentien suuntaan.
Ampumapesäke 7
Koordinaatit: x = 7676 759 1 y = 3252 039
0 2,5 m, syvyys 0,4 m
Ampuma-ala Käsivarrentien suuntaan.
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Ampumapesäke 8
Koordinaatit: x = 7676 741 1 y = 3252 085
0 3,0 m, syvyys 1,0 m
Ampuma-ala Käsivarrentien suuntaan.
Ampumapesäke 9
Koordinaatit: x = 7676 715 1 y = 3252 077
0 3,0 m, syvyys 1,0 m, pesäkkeestä johtaa noin kuuden metrin mittainen oja pohjoiskoilliseen.
Ampuma-ala järven suuntaan, torjuntasuunta kaakosta länteen.
Ampumapesäke 10
Koordinaatit: x = 7676 7101 y = 3252 089
0 1,Om, syvyys 0,5 m pesäkkeen etureunassa, puoliympyrän muotoinen
Ampuma-ala järven suuntaan, torjuntasuunta eteläkaakosta länteen.
Ampumapesäke 11
Koordinaatit: x = 7676 686 1 y = 3252 102
0 l ,5 m, syvyys 0,5 m pesäkkeen etureunassa, puoliympyrän muotoinen
Ampuma-ala järven suuntaan, torjuntasuunta lounaasta luoteeseen.
Ampumapesäke 12
Koordinaatit: x = 7676 671 1 y = 3252 107
0 1,2 m, syvyys 0,8 m
Harjanteen laella, mahdollinen ampumasektori 360 astetta.
Ampumapesäke 13
Koordinaatit: x = 7676 671 1 y = 3252 109
0 1,5 m, syvyys 0,7 m pesäkkeen etureunassa, puoliympyrän muotoinen
Ampuma-ala järven suuntaan, torjuntasuunta etelästä länteen. Pesäkkeen pohjalla, lähellä pesäkkeen
etureunaa, on tasainen kivi, jonka päällä ampuja on mahdollisesti voinut olla polvillaan.
Ampumapesäke 14
Koordinaatit: x = 7676 637 1 y = 3252 116
0 1,5 m, syvyys 1,0 m pesäkkeen etureunassa, puoliympyrän muotoinen
Ampuma-ala Käsivarrentien suuntaan.
Ampumapesäke 15
Koordinaatit: x = 7676 5201 y = 3252 165
0 4,0 m, syvyys 1,5 m pesäkkeen etureunassa, puoliympyrän muotoinen
Siilaskosken itäpuolelta Kilpisjärveen työntyvän niemen länsirannalla. Pesäkkeen pohjataso on noin puoli
metriä järven pinnan yläpuolelle, ja pesäke on järvelle päin avoin. Ampuma-ala Käsivarrentien suuntaan.
Jätekuoppa 1
Koordinaatit: x = 7676 840 1 y = 3252 000
Pohjoisluode-eteläkaakkosuuntainen, suorakaiteen muotoinen maakuoppa. Laajuus noin 1,0 m x 0,5 m,
syvyys noin 0,4 m. Mahdollisesti jätekuoppa.
Jätekuoppa 2
Koordinaatit: x = 7676 809 1 y = 3252 011
Pohjoisluode-eteläkaakkosuuntainen, suorakaiteen muotoinen maakuoppa. Laajuus nom 1,5 x l ,0 m,
syvyys noin 0,5 m. Mahdollisesti jätekuoppa.
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Kohteen rajaus
Kohde kattaa havaittujen jäännösten perusteella koko Siilaskosken ja Käsivarrentien välillä olevan
harjanteen, Siilasjärven eteläpään tasalta kosken itäpuolelta Kilpisjärveen työntyvälle niemelle saakka.
Raportissa Siilaskosken eri muinaisjäännös- ja kulttuuriperintökohdetyypit (Siilaskoski 1, 2 ja 3)on
esitetty omina lukuinaan, mutta on myös mahdollista, että koko alue yhdistetään yhdeksi kohteeksi. Tämä
vaihtoehto esitetään kartalla 101.

Tulkinta
Siilaskosken ja Käsivarrentien välillä on sijainnut Lapin sodan jälkeen laadittujen asiakirjojen kuvauksen
mukainen tukikohta, jonka rakenteista useimmat ovat hyvin säilyneitä. Joitain tukikohtaan liittyneitä
jäännöksiä on kuitenkin voinut tuhoutua maa-ainesten ottamisen yhteydessä, mikäli niitä on sijainnut
harjanteen laen itäpuolella. Tukikohdan alueella sijainnutta pst-tykkiasema ei onnistuttu paikallistamaan.
Alueella sijaitsevia neljää pyyntikuoppaa (kohde Siilaskoski 2) on mahdollisesti voitu hyödyntää
tukikohdan käyttöaikana esimerkiksi varastointitarkoituksessa.

Arvotus:

Ei määritelty

Kunto:
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Hyvä

Kartta 99. Siilaskoski 3, tukikohta.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kartta 100. Siilaskoski 3, tukikohta.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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8.0

Kartta 101 . Siilaskoski 1-3, pyyntikuopat, kivi/varhaismetallikautinen asuinpaikka ja toisen maailmansodan
aikaiset rakenteet.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 252. Siilaskoski 3. Korsun jäännös 1. Mahdollisesti keskeneräiseksi jäänyt.
Oviaukko itäsivulla. Kuvattu etelälounaasta.

Kuva 253. Siilaskoski 3. Korsun jäännös 2. Kuvattu etelästä.
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Kuva 254. Siilaskoski 3. Korsun jäännös 3. Kuvattu eteläkaakosta.

Kuva 255. Siilaskoski 3. Korsun jäännös 4. Kuvattu länsiluoteesta.
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Kuva 256. Siilaskoski 3. Ampumapesäke 3. Kuvattu länsilounaasta.

Kuva 257 . Siilaskoski 3. Ampumapesäke 10. Kuvattu pohjoisesta
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Kuva 258. Siilaskoski 3. Ampumapesäke 11. Kuvattu koillisesta.

Kuva 259. Siilaskoski 3. Jätekuoppa 2. Kuvattu pohjoisluoteesta.
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5.6.25 Skirhasjohka

Skirhasjohka, Junkers-pommikoneen putoamispaikka

1MH-tunnus: 127798

Kohdetyyppi:

Sotahistorialliset kohteet

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

22.8.2010

Koordinaattiselitys:

Junkersin putoaruispaikan
paloalueen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7677006, Y 3252975
Z590

Löydöt:

Taustatiedot
Kohteen vieritse kulkee Kilpisjärven retkeilykeskukselta lähtevä luontopolku. Kohteella on opastuskyltti.
Suora lainaus opastuskyltistä: "Vuonna 1942 yhdeksän saksalaisen Junkers-koneen muodostelma taivalsi
Norjasta itään. Tässä kohdin yksi koneista alkoi omia aikojaan savuta ilmassa ja syöksyi maahan, jolloin
sen pommilasti räjähti. Neljän hengen miehistöstä vain yksi jäi henkiin ."

Ympäristön kuvaus
Kohde on avoimella tunturinummella Saanan luoteispuolella, Skirhasjohkasta noin 250 m lounaaseen.

Kohteen kuvaus
Junkers-pommikoneen maahansyöksypaikalla sijaitsee halkaisijaltaan noin kymmenmetrinen paloalue.
Paloalueella ja sen lähiympäristössä on vähäisiä määriä osittain sulaneita lentokoneen osia, lähinnä
pienehköjä alurniininkappaleita. Suurin osa Junkersin jäännöksistä on kuitenkin kuljetettu pois paikalta.

Kohteen rajaus
Kohteen voidaan katsoa rajautuvan halkaisijaltaan noin kymmenmetriselle paloaJueelle.

Tulkinta
Junkersin putoaruispaikka on kohteen melko helpon saavutettavuuden seurauksena tyhjennetty koneen
jäännöksistä lähes kokonaan. Kohteen informaatioarvo on siis nykyisellään melko vähäinen, mutta
nähtävyyskohteena paikka on edelleen varsin suosittu.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Huono

Kartta 102. Skirhasjohka, Junkers-pommikoneen putoamispaikka.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0.
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Kuva 260. Skirhasjohka, Junkers-pommikoneen putoamispaikka. Taustalla Siilasjärvi.
Kuvattu kaakosta.

Kuva 261 . Skirhasjohka, Junkers-pommikoneen putoamispaikka. Luontopolun varrella
kohteen vieressä oleva opastuskyltti.
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5.6.26 Sanajahka itä

Sanajohka itä, Räjäytyskuoppa
Kohdetyyppi:

Sotahistorialliset kohteet

Haltija:

1MH-tunnus: 127800
Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Rakentamisvuosi:

Kunta:

ENONTEKIÖ

Lukumäärä:

Tarkastus:

3.6.2010
Gps-mittaus, koijaamaton

Koordinaattiselitys:

Kohteen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Koordinaatit:

X 7672370, Y 3255888
Z530

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Kohde on harvassa tunturikoivikossa pienen lammen
Tsahkaljärvestä länteen. Maaperä on hiekkamoreenia.

etelärannan

harjanteen

kaakkoispäässä

Kohteen kuvaus
Harjanteen päässä sijaitseva kuoppa on pyöreä, halkaisijaltaan noin kolrnimetrinen ja syvyydeltään 1,2 m.
Muodoltaan se muistuttaa pyyntikuoppaa, mutta podsolimaannoksen ja kasvillisuuden puute ja reunojen
terävyys paljastavat sen räjäytyskuopaksi.

Kohteen rajaus
Kohde on pistemäinen.

Tulkinta
Kyseessä saattaa olla kranaatin räjäytyskuoppa.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä

Kartta 103. Sånajohka itä, räjäytyskuoppa.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0
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Kuva 263. Sanajohka itä, räjäytyskuoppa. kuvattu lännestä.
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5.6.27 Salmivaara 3

Salmivaara 3, Tähystyspaikka

1 MH-tunnus: 127806

Kohdetyyppi:

Sotahistorialliset kohteet

Haltija:

Lapin luontopalvelut

Ajoitus:

Toinen maailmansota

Ylläpitäjä:

Lapin luontopalvelut

Kunta:

ENONTEKIÖ

Rakentamisvuosi:
Lukumäärä:

1

Tarkastus:

3.8.2010

Koordinaattiselitys:

Kohteen keskeltä

Geometria
tuotettu:

Gps-mittaus, korjaamaton

Koordinaatit:

X 7670432, Y 3255017
Z565

Löydöt:

Ympäristön kuvaus
Tähystyspaikka sijaitsee Salmivaaran niemen kolmesta huipusta keskimmäisen pohjoisosassa. Ympäristö
on hyvin harvaa tunturikoivikkoa.

Kohteen kuvaus
Tähystyspaikka muodostuu noin 1 x 0,7 x 0,8 suuruisesta kivestä, jonka ympäri on ladattu selvästi
pienemmistä kivistä noin 2m pitkän ja 3 m leveän U:n muotoon yhden kivikerroksen korkuinen reunus.
U:n pohja on kohti Kilpisjärveä.

Kohteen rajaus
Kohde on pistemäinen.

Arvotus:

Kunto:

Ei määritelty
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Hyvä
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Kartta 104. Salmivaara 3, tähystyspaikka.
©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos 1/MMU1 0
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Kuva 264. Salmivaara 3, tähystyspaikka. Kuvattu etelästä.
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http://www.helsinki.fi/kilpis/asemalhistoria.htm.

FT, arkeologi Pirjo Rautiainen

FM, arkeologi Sami Viljanmaa
Valjakkotie 10 A 1
90310 Oulu
040 8352134
sarni. viljanmaa @dnainternet.net

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut
PL8016
9610 1 Rovaniemi
040 5081673
pirjo.rautiainen@ metsa. fi
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Liitekartta 1. Kilpisjärven
kulttuuriperintöinventoinnissa löydetyt ja
tarkastetut kohteet. © Metsähallitus, Pohjakartta
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Liitekartta 3. Kilpisjärven kylän lähistön kohteet. © Metsähallitus, Pohjakartta © Karttakeskus, Lupa L5293.
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Liitekartta 4. lnventointialueen eteläosan kohteet. © Metsähallitus, Pohjakartta © Karttakeskus, Lupa L5293 .
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Liitekartta 5. lnventointialueen itäosan kohteet. © Metsähallitus, Pohjakartta © Karttakeskus , Lupa L5293 .
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Liitekartta 6. Lapin sotahistoriallisen
seuran vuonna 2009 Mallan
luonnonpuistosta ia lähialueilta
kartoittamat Toisen maailmansodan
aikaiset rakenteet. ©Lapin
sotahistoriallinen seura,
©Maanmittauslaitos 1/MMU2010.
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