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Tiivistelmä
Matka Kainuuseen tehtiin 7-11.9.2015. Ensimmäisenä matkapäivänä 7.9.2015 tarkastettiin kohteita Kajaanissa ja neuvoteltiin muinaisjäännösten suojeluun liittyvistä asioista Kainuun museossa maakunta-arkeologi
Esa Suomisen kanssa. Matkapäivinä 8-11.9.2015 tarkastettiin kohteita Suomussalmella.
Tarkastuksilla oli neljä tavoitetta. Ensinnäkin tarkastettiin metsänkäsittelyn vaikutuksia rauhoitettuihin kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Toiseksi tarkastettiin museoviranomaisen lausuntojen vaikutusta metsänkäsittelytoimenpiteiden toteuttamiseen. Kolmanneksi tehtiin tarkastuksia valtion kiinteistövastuisiin liittyen. Neljänneksi pyrittiin selvittämään arkeologisten kohteiden olemassaoloa suunnitteilla oleviin metsänkäsittelyhankkeisiin liittyen.
Matka tehtiin virkamatkana. Sen valmisteluun käytettiin noin 3 virkatyöpäivää ja raportointiin noin 15 virkatyöpäivää. Osa valmistelu- ja raportointityöstä tehtiin kenttätyöpäivien aamuina ennen maastoon lähtöä tai
illalla maastosta palattua.
Tarkastusolosuhteet olivat erinomaiset ja muutamina päivinä jopa kesäiset. Kohteet dokumentoitiin muistiinpanoin, valokuvaamalla ja GPS-paikannuksella. Dokumentointi onnistui pääasiassa erittäin hyvin ja kohteilla liikkuminen oli joutuisaa ja helppoa. Tarkastukset tehtiin yksin paitsi torstaita 10.9.2015, jolloin maastossa liikuttiin Kainuun maakuntamuseon Esa Suomisen kanssa.
Viiden maastopäivän aikana ehdittiin tarkastaa suhteellisen monta kohdetta ja paikkaa. Yhteensä maastossa käytiin 16 kohteessa ja niissä tarkasteltiin yhteensä 21 paikkaa. Kohteista kaksi oli rakennusperintökohteita, kahdeksan rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä, viisi muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita ja yksi mahdollinen muinaisjäännös.
Metsänkäsittelyihin liittyen todettiin yhden kiinteän muinaisjäännöksen eli Vuokin reitin ja sen suoja-alueen
muuttuneen tai vahingoittuneen metsäkoneella ajon vuoksi kuudessa kohtaa. Lisäksi todettiin suoja-alueen
vahingoittuneen yhdessä kohtaa. Nämä vauriot olisivat olleet vältettävissä hyvällä ajoreittien valinnalla ja
käyttämällä oksa- ja latvusmassaa ajourien katteena Vuokin reitillä ja sen suoja-alueella ajettaessa.
Museoviranomaisten lausuntojen osalta todettiin, että Metsähallitus ei ollut noudattanut museoviranomaisen lausuntoja Koljatinjärvellä. Aittokankaalla ja Syntisenkankaalla Metsähallitus oli noudattanut museoviranomaisen lausuntoja, samoin Nuolivaarassa.
Yhdessä tarkastetussa kohteessa, Suomussalmen Särkänpolvessa, havaittiin kaivetun kuoppia, jotka voivat
liittyä metallinetsinnän harrastamiseen kohteella. Kohteesta tehtiin erillinen vahingoittuneen muinaisjäännöksen tarkastuskertomus välittömästi matkalta palattua.
Kertomus Vienan reittien tarkastusmatkasta Suomussalmen Vuokin reitillä 7-11.9.2015 on laadittu siten,
että ensin esitellään yleiset matkaan liittyvät asiat (luku 1). Sen jälkeen käsitellään Kajaanissa tarkastetut
kohteet (luku 2). Tämän jälkeen käydään läpi Suomussalmen Vuokin reitin tarkastuksen havainnot (luku 3).
Muut Suomussalmella tarkastetut kohteet käydään läpi Vuokin reitin jälkeen (luku 4). Yhteenvedossa (luku
5) käsitellään pääasiat havainnoista maastossa ja raportoinnin aikana tiivistetysti. Liiteosassa (luku 6) on
muuta tietoa tarkastukseen liittyen ja valokuvat.
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1. Yleistä tarkastuksesta
Tarkastusmatka Kainuuseen tehtiin 7-11.9.2015. Matkan ensisijaisen tavoitteena oli selvittää metsänkäsittelyn vaikutuksia kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Lisäksi tavoitteena oli selvittää Museoviraston ja Kainuun
museon metsänkäsittelyistä antamien lausuntojen vaikutusta metsänkäsittelytoimenpiteiden toteuttamiseen. Lisäksi tehtiin tarkastuksia valtion kiinteistövastuisiin liittyen ja pyrittiin selvittämään arkeologisten
kohteiden olemassaoloa suunnitteilla oleviin metsänkäsittelyhankkeisiin liittyen. Matkan raportointi sovittiin tehtäväksi talven 2015–2016 aikana. Välittömästi matkan jälkeen tehtiin väliraportointi kiinteästä muinaisjäännöksestä Suomussalmi Särkänpolvi1. Lisäksi tehtiin väliraportti Kainuun museolle Suomussalmen
Tornionkankaan havainnoista2.

1.1 Tarkastetut kohteet ja niitä koskevat taustautiedot
Matkan aikana tarkastettiin useita Museoviraston rekistereissä jo olevia kulttuuriperintökohteita (ks. taulukko 1.1) Kajaanin ja Suomussalmen alueella. Pääosa tarkastetuista kohteista liittyi kiinteään muinaisjäännökseen Vuokin reitti3 ja sen säilyttämiseen liittyviin asioihin.
Metsänkäsittelyyn liittyvät tarkastuskohteet valikoituivat Museoviraston ja luontotoimijoiden 18.12.2014
tapaamisen perusteella4. Tapaamisessa todettiin, että Museoviraston on hyvä tarkastaa Suomussalmella
kiinteitä muinaisjäännöskohteita Koljatinjärven, Aittokankaan ja Syntisenkankaan alueella. Lisäksi vaikutti
perustellulta tarkastaa metsänkäytön vaikutus kiinteään muinaisjäännökseen Nuolivaara.
Matkan aikana tarkastettiin myös Kainuun museon kanssa sovitusti metsänkäsittelyyn liittyviä alueita Tornionkankaan alueella valtion omistamalla ja Metsähallituksen hallinnoimalla maalla. Nk. Tornion kaupungin
osalta tarkastus kohdennettiin yksityismaihin, vaikka selvitystä tehtiin myös valtion omistamalla ja Metsähallituksen hallinnoimalla maalla.
Valtion kiinteistövastuisiin liittyen tarkastettiin Kajaanissa Tervakanava ja Paltaniemen Keisaritalli. Lisäksi
tarkastettiin Suomussalmella Raatteen tien Purasjoen asema. Työ liittyi kiinteistövastuiden siirtotyön jatkamista valmistelevaan Museoviraston KiVa-työryhmään5. Matkan varrella tarkastettiin myös Kajaanin Paltaniemen vanha kirkon paikka ja kirkkomaa, johon tiedettiin kaivetun kuoppia vuonna 2014 metallinetsinnän
yhteydessä.6
1

lomakkeelle laadittu Vahingoittuneen kiinteän muinaisjäännöksen tarkastus: Suomussalmi Särkänpolvi (1000020400)
Museoviraston hallinnon arkistossa. Päivi Maaranen. 18.9.2015.
2
väliraportti Suomussalmi Tornionkangas. Päivi Maaranen. 15.9.2015. Liitteenä 6.1b tässä matkakertomuksessa
3
kohteen nimi on vaihdettu nimestä Vienan reitti nimeksi Vuokin reitti vuonna 2015, mutta rekisterinumero on säilynyt samana. Ks. asian tausta muistiosta Vienan reittien tapaaminen: Vuokin reitti. Päivi Maaranen. 18.6.2015. Liitteenä
6.2 tässä matkakertomuksessa.
4
muistio Luontotoimijoiden tapaaminen Vienan reittien asiassa 18.12.2014. Muistio on Museoviraston arkistossa liitteenä nro. 10 raportissa Suomussalmi Vienan reitti (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000007300). Taustaselvitys (digitaaliarkisto, kirjallisuus): Suomussalmi Tornionkangas. Päivi Maaranen. 17.12.2014.
5
liittyy Museoviraston kiinteistöjen siirtoon: Museoviraston kiinteistö ja rakennukset. Työryhmän esitys kiinteistövarallisuuden hallinnan uudelleenjärjestämisestä. Opetus ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä
2013:3. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2013. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/tr3.pdf?lang=fi; Museoviraston kiinteistöjen hallinnansiirto – kiinteistöt, rakennukset, rakennelmat ja kiinteät
muinaisjäännökset. Aalto yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö.
Erno Nolvi. 2015. http://docplayer.fi/3276655-Museoviraston-kiinteistojen-hallinnansiirto.html.
6
metallinetsintään liittyvän tarkastuksen teki Esa Suominen Kainuun museosta vuonna 2014
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Maanantai 7.9.
Kajaani
- neuvottelu Kainuun
maakuntamuseossa
Esa Suomisen
kanssa
- Paltaniemi, Keisaritallin tarkastus (rakennusperintörekisteritunnus 200760;
muinaisjäännösten
hoitorekisteritunnus
999000048)
- Paltaniemen vanhan kirkonpaikan ja
kirkkomaan tarkastus
(Kirkkoniemi, muinaisjäännösrekisteritunnus 1000023441)
- Tervakanavan tarkastus (RKY: Kajaaninjoen historiallinen
kokonaisuus)

Tiistai 8.9.
Suomussalmi
- Nuolivaaran asuinpaikan tarkastus
(muinaisjäännösrekisteritunnus
1000008840)
- Koljatinjärven metsänkäsittelyalueiden
tarkastukset Vuokin
reitin varrella (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000007300)
- Vängänkylän tarkastus Vuokin reitin
varrella (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000007300)

Keskiviikko 9.9.
Suomussalmi
- Koljatinjärven tervahautojen tarkastus
(Sänkikangas, muinaisjäännösrekisteritunnus 1000007303)
- Aittokankaan metsänkäsittelyalueiden
tarkastukset Vuokin
reitin varrella (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000007300)
- Syntisenkankaan
metsänkäsittelyalueiden tarkastukset
Vuokin reitin varrella
(muinaisjäännösrekisteritunnus
1000007300)
- Särkänpolven tarkastus (muinaisjäännösrekisteritunnus
1000020400)
Taulukko 1.1 Matkapäivät ja tarkastetut kohteet.

Torstai 10.9.
Suomussalmi
- Torniokankaan
suunnitellun hakkuualueen tarkastus Esa
Suomisen kanssa
Vuokin nk. sivureittien alueella
- Tornionsärkän tarkastukset nk. Tornion kaupungin, Tornionsärkän pyyntikuoppa-alueen ja
Vuokin reitin linjauksen osalta Esa Suomisen kanssa (muinaisjäännösrekisteritunnukset
777010298 ja
1000007300)

Perjantai 11.9.
Suomussalmi
- Raatteen tien Purasjoen aseman tarkastus (RKY: Kuhmo
Salla Suomussalmi
Talvisodan taistelupaikat) (Purasjoen
asema, muinaisjäännösrekisteritunnus
1000019891 ja Purasjoki, muinaisjäännösrekisteritunnus
1000019002)
- Tornionsärkän-Myllysärkän tarkastus
(muinaisjäännösrekisteritunnus Tornionsärkkä
1000007300)

Lähtötietoina tarkastuksessa käytettiin aiempien tarkastusten ja arkistoselvitysten yhteydessä kerättyjä aineistoja7. Lisäksi hyödynnettiin Museoviraston muinaisjäännösrekisterin tietoja ja Museoviraston Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokannan inventointiraporttien antamia tietoja8. Käytössä olivat myös
Metsähallituksen tekemien inventointien kulttuuriperintökohteita koskevat sähköiset paikkatiedot Museokarttapalvelun avulla.

7

Vienan tiellä. Historiallista taustaa Suomussalmen Vuokin reitille Venäjän Karjalaan. Kainuun ympäristökeskuksen
raportteja 5/2006. Heikki Rytkölä. 2006. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45095/KAIra_5_2006.pdf?sequence=1; Vienan reittien jäljillä – Katsaus Vienan kauppareittien historiaan,
merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen. Museoviraston arkistossa katsauksen liitteenä myös Esa Suomisen inventointikertomus Suomussalmi 350 Vienan reitti, Vanhan kulkureitin inventointi 2007.
Jouni Toivanen. 2007. http://www.nba.fi/fi/File/808/vienan-reiteilla.pdf; Kainuun matkakertomus: etäaluematkakuvaus 11–15.6.2007 Museoviraston arkistossa. Päivi Maaranen. 31.12.2007; Muistio: menettelytapaselvitys Porrasjoen
kelo Museoviraston arkistossa. Päivi Maaranen. 8.2.2010; Kertomus Vienan reittien tarkastusmatkasta Suomussalmelle 14-16.6.2010 Museoviraston arkistossa. Päivi Maaranen. 21.6.2011. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx; Suomussalmi Aittojärvi, historiallisen ajan asuinpaikka Museoviraston arkistossa. Päivi Maaranen. 23.5.2011; Suomussalmi Pulkkisenautio Museoviraston arkistossa. Päivi Maaranen. 19.11.2014;
Suomussalmi Vienan reitti (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000007300). Taustaselvitys (digitaaliarkisto, kirjallisuus):
Suomussalmi Tornionkangas Museoviraston arkistossa. Päivi Maaranen. 17.12.2014.
8
valmistelutyössä hyödynnettiin viranomaiskäytössä olevan Kulttuuriympäristön rekisteriportaalin tietoja. Verkossa
oleva avoin rekisteriportaali löytyy osoitteesta http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
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1.2 Tarkastusolosuhteet ja -menetelmät
Pääosa kohteiden tarkastuksista tehtiin yksin. Torstaina 10.9.2015 tarkastukset tehtiin yhdessä Kainuun
museon arkeologin Esa Suomisen kanssa. Matkan aikana dokumentointi- ja tarkastusolosuhteet olivat erinomaiset. Tämän vuoksi kohteita saattoi havainnoida hyvin ja niistä saatiin kerättyä suhteellisen luotettavaa
tietoa.
Tarkastusmenetelmänä käytettiin yleensä täsmäinventointia (Lavento 2000: 25)9. Siinä jo tunnettu ja suppea muinaisjäännösalue käydään läpi arkeologisten ilmiöiden paikallistamiseksi. Lisäksi pyritään määrittelemään niiden tarkka sijainti, luonne ja laajuus. Erityisesti tarkasteltiin muinaisjäännöksen kuntoa ja siinä
mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Kajoavia menetelmiä käytettiin vain kahdella tarkastetulla alueella
Esa Suomisen kanssa. Koepistoin etsittiin mahdollisia ennestään tuntemattomia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Koepistot teki Esa Suominen.
Tarkastushavainnot kirjattiin maastossa tulosteena mukana oleville kartoilla sanallisesti ja alue- ja pistemerkinnöin. Paikkatiedot talletettiin GPS-laitteella (Garmin GPSmap60Cx). Tarvittaessa suuntimia tarkastettiin
bussolin (Suunto, 400) avulla. Lisäksi tarkastettava alue, poikkeamat ja muut havainnot dokumentoitiin digitaalisella kameralla (Canon, Digital Ixus 9515). GPS-lukemat muunnettiin raporttia varten Maanmittauslaitoksen EurefMuunnos-ohjelmalla. Samalla niiden oikeellisuus tarkastettiin Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palvelussa (Kansalaisen karttapaikka).

1.3 Tarkastuksen yleiset tulokset
Matkan aikana tarkastettiin yhteensä 8 kiinteää muinaisjäännöskohdetta, 5 muuta arkeologista kulttuuriperintökohdetta, kaksi rakennusperintökohdetta ja yksi mahdollinen muinaisjäännös. Tarkastushavainnot on
käsitelty yksityiskohtaisemmin luvuissa 2-4. Tarkastusten yhteydessä havaittiin kohteessa metsätalouden
aiheuttamia vaurioita kiinteään muinaisjäännökseen Vuokin reitillä kuudessa kohtaa paikassa. Lisäksi havaittiin, että yhteen kiinteään muinaisjäännökseen oli kajottu kaivamalla.
Tarkastetuista kohteista kolme liittyi valtion kiinteistövastuiden siirtoon. Jälkikäteen havaittiin, että näistä
kohteista yksi eli Raatteentien Purasjoen asema oli siirtynyt valtiolta kunnan omistukseen. Näin sitä eivät
enää koske valtion kiinteistövastuiden siirtoon liittyvät kysymykset.

1.4 Tarkastusraportin rakenne ja luonne
Tarkastusraportti on laadittu siten, että ensin käsitellään Kajaanissa ja sitten Suomussalmella tarkastetut
kohteet. Tarkastetuista kohteista käsitellään ensin rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset ja sen jälkeen
muut muinaisjäännökset eli muut arkeologiset kulttuuriperintökohteet. Viimeisenä käsitellään rakennusperintökohteet. Raportissa ei ole erillisiä karttaliitteitä, vaan kutakin kohdetta koskevat karttatiedot käsitellään tekstiosuudessa. Koska karttoja on lisätty raportin teon eri vaiheissa, niiden numerointia on jatkettu
kirjaimin. Kohteittain käsitellään sekä maastohavainnot että kohteeseen mahdollisesti liittyvät lausunnot ja
muut tiedot. Kuvat ovat liitteinä ja ne on järjestetty kohteittain omiksi kokonaisuuksikseen.
9

Kohdennetun inventoinnin suunnittelu, tyypit ja menetelmät. Mika Lavento. Julkaisussa Arkeologinen inventointi,
Opas inventoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Museovirasto. 2000. Maaranen, P. & Kirkinen, T. (toim.). S. 17–32.
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2. Tarkastetut kohteet: Kajaani
Kajaanissa tarkastettiin kolme kohdetta. Niistä yksi oli kiinteä muinaisjäännös ja kaksi valtion kiinteistövastuiden siirtoon liittyviä tarkastuskohteita. Tarkastukset tehtiin 7.9.2015.

2.1 Kirkkoniemi
Kunta: Kajaani

Muinaisjäännösrekisteritunnus: 1000023441

Nimi: Kirkkoniemi

Ajoitus: 1599–1727

Kohteen tyyppi: hautapaikat

Tarkenne: -

Laji: rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: kaadetun vesakon poistaminen ja aidan tarkistaminen ja tarvittaessa korjaaminen. Alueen
tarkka kartoittaminen vaikuttaisi myös perustellulta.
Suunta ja etäisyys kirkosta: Kajaanin kirkosta yhdeksän kilometriä luoteeseen
Sijaintikuvaus: Paikka on Paltasalmen länsipuolella olevan Pappilanniemen pohjoislaidassa sijaitsevan Kirkkoniemen eteläkärjessä. Korkean törmän päällä oleva tasanne, johon on aidattu vanhan hautausmaan ja kirkon alue. Lähellä rantaa on kirkonpaikkaan ja hautausmaahan liittyvä muistomerkki. Tiedossa ei ole mihin alueen rajaus perustuu. Ennen Oulujärven säännöstelyn aloittamista tulvat kuluttivat voimakkaasti alueen kivetöntä hiekkamaata. Nyt
törmä ja sen alla oleva rantakaista on umpeenkasvanut. Tasanne kasvaa harvassa suuria mäntyjä, mutta myös koivuja sekä tiheää vesakkoa ja pensaikkoa. Aitauksen sisällä on runsaasti erilaisia kuoppia. Osa on usean metrin läpimittaisia ja melko syviä, osa vain matalia painanteita. Suurimmat vaikuttavat jopa siltä, että niistä olisi otettu maata.
Paikalla on sijainnut Paltamon seurakunnan kirkko vuosina 1599–1716. Hautausmaa oli käytössä vuoteen 1727
asti. Rannan kulumisen seurauksena ainakin suurin osa hautausmaasta ja molempien siellä sijainneiden kirkkojen
paikat ovat vyöryneet Oulujärveen. On epäselvää, missä määrin hautoja on alueella vielä jäljellä. Jotkin alueen painanteet saattavat ulkonäkönsä puolesta olla hautakuoppia. (Muinaisjäännösrekisterin kohdekuvaus 4.1.2016 paitsi
ensimmäistä lausetta.)
Sijaintikoordinaatit:
N: 7129398
E: 529714
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: muinaisjäännösrekisterin 4.1.2016 mukaan
Peruskartta: 343207

Kohteessa oli käyty aiemmin 16.9.2008 Mikko Härön kanssa odottaessa lentokoneen lähtöä Kajaanista Helsinkiin. Tuolloin ei ollut mahdollisuutta tarkastaa ja dokumentoida kohdetta tarkemmin. 7.9.2015 tehdyssä
Kirkkoniemen tarkastuksessa havaittiin, että kohde on melko hyvässä kunnossa (kuvaliite 6.3.1). Se sijaitsee
välittömästi pappilan pihapiirin vieressä ja sen vieressä on kääntöpaikka autoille (kartta 2.1). Kohdetta ei
tarkastettu ja dokumentointi tarkasti tälläkään kertaa, koska sen oli tarkastanut vuotta aiemmin Esa Suominen Kainuun museosta. Vesakkoa eli pihlajaa ja muuta lehtipuuta oli raivattu kauttaaltaan ilmeisesti raivaussahalla kesällä 2015. Raivattua vesakkoa ei ollut korjattu pois. Paikoin pensaskerroksessa oli melko paljon vadelmaa. Aluetta ympäröivä aita oli yhdellä kohdalla hajonnut, koska sen päälle oli kaatunut puu. Aita
vaikutti muutenkin paikoin heikkokuntoiselta. Rannan lähellä on kirkon muistomerkki ilmeisesti kirkon vanhalla paikalla. Paikoin alueella on myös erityisesti rannan lähellä nähtävissä eroosiovaurioita. Ranta näyttää
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muuttuvan jatkuvasti paikoin kulumisen vuoksi. Paikalla näkyy isoja hautakuopanteita, joissa on mahdollisesti ollut kammioita. Kohteessa ei havaittu kaivamisen merkkejä tai muuta kajoamista.

Kartta 2.1 Kirkkoniemen sijainti Paltaniemellä punaisella vinoviivoituksella. Ote Museokartasta 4.1.2016.

2.2 Paltaniemi Keisaritalli
Kunta: Kajaani

Rakennusperintörekisteritunnus: 200760

Nimi: Paltaniemi Keisaritalli

Ajoitus: 1800-luku

Kohteen tyyppi: työ- ja valmistuspaikat

Tarkenne: talousrakennukset

Laji: rakennusperintökohde

Hoitorekisteritunnus: 999000048

Toimenpide-ehdotus: sovitaan kirjallisesti tallia suojaavan rakennelman ylläpidon siirrosta Kajaanin kaupungille tai
muulle paikalliselle toimijalle
Suunta ja etäisyys kirkosta: Kajaanin kirkosta kymmenen kilometriä luoteeseen
Sijaintikuvaus: Keisaritalli, Keisarintalli tai Keisarin talli sijaitsee Paltaniemen kirkon pohjoispuolella. Kirkon ja kellotapulin eteläpuolella on kirkkotarhan vanhin, lähes kokonaan käytöstä pois jäänyt osa, jossa on myös pieni pyramidikattoinen kihlakunnantuomari C.P. Flanderin hautakappeli. Kirkon pohjoispuolella on paikalle vuonna 1826 siirretty
Keisarin talli. (Rakennusperintörekisterin teksti Paltaniemen kirkon yhteydessä 4.1.2016 paitsi ensimmäistä lausetta).
Sijaintikoordinaatit:
N: 7129871.000
E: 531997.000
Korkeus m mpy:
(ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: Kansalaisen karttapaikka 4.1.2016
Peruskartta: 343210

Tarkastuksessa Keisaritallia tarkasteltiin ulkopuolelta (kartta 2.2) (kuvaliite 6.3.2). Tarkastuksessa ei päästy
katsomaan tallia sisältä. Kosteassa ja seisovassa ilmassa ei rakenteissa tuntunut homeenhajua tai muuta
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tunkkaista hajua. Ympäröivä terassi on hirsiseinissä paikoin kiinni. Rakoihin kertyy kariketta, joka voi vaikuttaa kosteutta ylläpitävästi. Terassi on paikoin lahonnut laudoitukseltaan. Paikoin terassin kaiteen maali on
irronnut hilseilemällä. Suojakatos on paikoin kiinteästi tallin rakenteissa kiinni. Se voi mahdollisesti painaa
rakennusta. Suojarakennus voi nojata talliin tai talli suojarakennukseen, mutta tätä ei voitu tarkemmin selvittää tarkastuksessa. Tallin etupuolella suoja-katos paikoin irvistelee laudoitukseltaan. Katon paanutus poimuilee paikoin.

Kartta 2.2 Keisaritallin sijainti Kirkon pohjoispuolella (punainen nuoli). Museokarttate 4.1.2016.
Yhteenvetona voi todeta, että suojakatos ja tallirakennus vaikuttavat olevan kohtalaisen hyvässä kunnossa.
Suojakatos on ilmeisesti Museoviraston paikalle rakentama ja siten valtion omistama rakenne. Keisaritalli
itsessään vaikuttaa kuntalaisten omistamalta, tallin seinällä olevan taulun mukaan:”…ovat Paltamon pitäjäläiset tämän huoneen tälle paikalle muuttaneet…”.

2.2 Tervakanava
Kunta: Kajaani

RKY: Kajaaninjoen historiallinen kokonaisuus

Nimi: Tervakanava

Ajoitus: 1846–1915

Kohteen tyyppi: työ- ja valmistuspaikat

Tarkenne: kanava

Laji: rakennusperintökohde

Hoitorekisteritunnus: ei tunnusta

Toimenpide-ehdotus: viedään kohde rakennusperintörekisteriin
Suunta ja etäisyys kirkosta: 650 metriä Kajaanin kirkosta
Sijaintikuvaus: sijaitsee Kajaanin linnaraunion luoteispuolella vesiuomassa. Poistettu käytöstä 1915 peittämällä
maalla. On kaivettu esiin ja restauroitu 1983–1984.
Sijaintikoordinaatit:
N: 7122854.000
E: 535439.000
Korkeus m mpy:
(ETRS-TM35FIN)
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Koordinaattien tarkenne: Kansalaisen karttapaikka 4.1.2016, kanavan keskikoordinaatti
Peruskartta: 343112

Tervakanava koostuu avoimesta ja suljetusta kanavaosuudesta, joiden rakenteet ovat puuta ja kiveä (kartta
2.3, kuvaliite 6.3.3). Rakenne on kaivettu esiin ja entistetty Museoviraston työnä. Kohde on tarkemmin kuvattu mm. Museoviraston verkkosivuilla10. Tarkastuksessa havaittiin, että kohde on perusrakenteiltaan ilmeisesti jokseenkin hyvässä kunnossa. Paikoin maalipinnoissa on rapistumista. Kivirakenteissa on paikoin
halkeamia kivessä ja saumauksissa. Puurakenteissa on paikoin levää ja sammalta, ja ainakin yksi lauta puuttuu puisen kanavan osan seinämästä. Ainakin osa puuosista vaikuttaa tehdyn kreosoottikyllästetystä puutavarasta hajun perusteella. Lisäksi osa niistä näyttää olleen tervatun tai pietyn, mistä on edelleen paikoin
jäänteitä nähtävissä. Pelastustikkaat vaikuttavat melko uusilta ja ne on tehty painekyllästetystä puusta. Kanavaan liittyvä puulaituri vaikuttaa olevan ainakin kohtalaisessa kunnossa.

Kartta 2.3 Tervakanavan sijainti Kajaanissa merkitty punaisella viivalla. Rasteroitu alue on Kajaanin linnaraunion rajaus. Museokarttaote 4.1.2016.
Yhteenvetona voi todeta, että kanava ja laiturirakenne ovat vähintäänkin kohtalaisessa kunnossa. Paikoin
on tarvetta pienimuotoille korjauksille ja esteettisistä syistä tehtävälle pintojen käsittelylle. Luoteisosan kiviportaiden yläpäähän vaikuttaisi olevan perusteltua asentaa itsestään sulkeutuvat portit. Näin portaikkoon
ei vahingossa horjahda. Puuosien uusintakäsittely ekologisella suoja-aineella olisi perusteltua.
Museoviraston ja Liikenneviraston tapaamisessa 5.2.2016 Museovirastossa selvisi, että Kajaanin kaupunki
vastaa sen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kanavan hoidosta. Näin valtion kiinteistövastuiden siirtoon liittyvää toimenpidetarvetta ei ole.

10

Museovirasto restauroi, Linnat, Kajaanin linnarauniot ja tervakanana, Kajaani. http://museovirastorestauroi.nba.fi/linnat/kajaanin-linna
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3. Tarkastetut kohteet: Suomussalmi Vuokin reitti
Suomussalmella tehtiin tarkastuksia 13 kohteeseen liittyen. Niistä rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä
oli seitsemän kohdetta ja muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita oli viisi. Yksi kohde arvioitiin mahdolliseksi muinaisjäännökseksi. Yksi Suomussalmella tarkastetuista kohteista oli valtion kiinteistövastuiden siirtoon liittyvä kohde. Tarkastukset tehtiin 8-11.9.2015.

3.1 Yleiskuvaus
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus: 1000007300

Nimi: Vuokin reitti (vuoteen 2015 nimenä oli Vienan reitti, re- Ajoitus: historiallinen, 1600–1900-luku
kisteritunnus ei muuttunut nimen muuttuessa)
Kohteen tyyppi: kulkuväylät
Tarkenne: polut
Laji: rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös

Hoitorekisteritunnus: 999000249

Toimenpide-ehdotus: ehdotetaan lisättäväksi Vuokin reitin yhteyteen esimerkiksi alakohteiksi luvussa 3.5 kuvatut
terassimainen kulkuväyläosuus ja merkkipuu ja luvussa 4.4 kuvattu veneenvetoura
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 37- 50 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: Vuokin reitti (noin 27 km pitkä kokonaisuus) kulkee Suomussalmen Vängänkylästä itään ja itäkoilliseen Viiangin kautta Suomen itärajalle
Sijaintikoordinaatit:
N: useita koordinaattitietoja
E: Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: Peruskartta: 442309 Iso-Äylä, 442312 Malahvianvaara, 44103

Kartta 3.1 Vuokin reitin kulku länsilounas-itäkoillinen -suuntaisella mustalla viivalla Suomussalmen Vängänkylästä Viiangin kautta Suomen itärajalle. Museokarttaote 29.12.2015.
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Vuokin reitillä (kartta 3.1) tehtiin tarkastuksia useassa kohdassa reittiä. Tarkastuksia tehtiin sekä valtion
maalla että yksityismailla. Osa tarkastuksista tehtiin sen selvittämiseksi, miten metsänkäyttö on vaikuttanut
rauhoitetun kiinteän muinaisjäännöksen säilymiseen. Tähän liittyen tehtiin tarkastuksia Koljatinjärven, Aittokankaan ja Syntisenkankaan alueilla. Yksityismailla tehdyt tarkastukset liittyivät reitin yleisen säilymisen
tarkistamiseen muinaisjäännöksen käyttöön varustamisen vuoksi. Reitti on varustettu mm. liikkumista helpottavin rakentein kunnostushankkeessa. Reitin avajaisia vietettiin kesäkuussa 2016.11

3.2 Vängänkylä
Vuokin reittiä tarkastettiin Vängänkylässä noin 200 metrin matka Suomussalmi-Kuhmo tien haarasta Vängän talon pihapiiriin rajautuvaan peltoon saakka (kartta 3.2a) (kuvaliite 6.3.4). Tarkastus tehtiin 8.9.2015.

Kartta 3.2a Tarkastettu reittiosuus Vängänkylässä merkitty punaisella. Museokarttaote 29.12.2015.
Vuokin reitille osoittava puinen viitta on Hepo-Pehkola -tien risteyksessä. Reitti nousee loivasti hiekkatieltä
Vängän talon pelloille ja pihapiiriin traktoritietä pitkin. Paikalla on ilmeisesti ollut joskus pihaan vievä tie.12
Reitti kulkee osin pellolla ja osin pellon reunassa. Se on merkitty paaluin maastoon. Tarkastuksen yhteydessä ei käyty pihapiirissä. Reitti ei ollut tarkastetulta osaltaan säilynyt alkuperäisenä polkuna, vaan se on
muokkautunut myöhemmän maankäytön yhteydessä. Reitin linjaus perustunee tällä kohdalla paikalliseen
muistitietoon (ks. myös kartta 3.2b).13

11

Vienan reitti, Esiselvityshanke 2007–2008, Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Kainuun maakunta -kuntayhtymä B:
20. http://www.kainuunliitto.fi/sites/kainuunliitto.fi/files/atoms/files/b20_vienan_reitti_21042010.pdf; Vienan reitti,
lupa muinaisjäännöksen hoitoon ja kunnostamiseen, Museovirasto dnro. 169/305/2009, hoitosuunnitelma Museoviraston arkistossa; Vienan reitin kunnostus, Suomussalmi v. 2010–2011, loppuraportti Museoviraston arkistossa. Kainuun Ely-keskus 15.12.2011; Historiallinen Vienan reitti avattiin Vuokissa. Kainuun Sanomat 6.6.2015. http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kulttuuri/historiallinen-vienan-reitti-avattiin-vuokissa/
12
vrt. Esa Suomisen inventointikertomus Suomussalmi 350 Vienan reitti, Vanhan kulkureitin inventointi 2007. Reittikuvaus: Vängänkylä-Koljatinjärven Myllylahti. Kertomus on liitteenä selvityksessä Vienan reittien jäljillä – Katsaus Vienan
kauppareittien historiaan, merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen. Jouni Toivanen.
2007. Museoviraston arkisto.
13
pitäjänkartta 442309 Suomussalmi, Arkistolaitos, Digitaaliarkisto. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=632070
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Kartta 3.2b Ote pitäjänkartasta 1849–1865, karttalehti 442309, missä näkyy Vuokin reitti Vängän kylästä
Rautiaisen myllylle. Arkistolaitos, Digitaaliarkisto.

3.3 Koljatinjärven seutu
Vuokin reittiä tarkastettiin Koljatinjärven seudulla 8.9.2015 (kuvaliite 6.3.5). Reittiä kuljettiin Rautiaisen
myllyltä (ks. luku 4.3.1) länteen 1340 metriä (kartta 3.3). Sen yhteydessä tarkastettiin metsäkuviot 355.2
(siemen- ja suojuspuuhakkuu) ja 355.7 (siemen- ja suojuspuuhakkuu) (kartta 3.4). Ensimmäinen kuvio sijaitsi Myllylahden eteläpuolella rannassa ja toinen Sänkikankaan länsiosassa. Lisäksi tarkastettiin tervahautakohde Sänkikangas (ks. luku 4.1.1).
Metsänkäsittely oli lausunnolla Kainuun museossa vuonna 2014 (lausuntopyyntö MH 1432/2014:1,
19.3.2014). Museon lausunnossa 10.4.2014 todettiin, että ”Reitti on museon käytettävissä olevien tietojen
mukaan kohtuullisen hyvin säilynyt suunniteltujen hakkuualueiden kohdalla. Siksi siellä on lausuntopyynnössä mainittujen toimien lisäksi perusteltua edellyttää Museoviraston edellä mainitun lausunnon mukaista
20–30 metrin levyistä suojavyöhykettä. Ennen töiden aloittamista Metsähallituksen arkeologien tulee tarkastaa hakkuualue ja merkitä merkkipuut ja kulttuuriperintökohteet.”
Tarkastuksessa metsäkuvio 355.2 kuljettiin kulmaviivasiksak-kävelyllä. Kävelylinjat olivat noin 5 metrin etäisyydellä toisistaan. Hakkuualue oli merkitty punaisella nauhoituksella maastoon puihin. Vuokin reittiä oli
merkitty maastoon sinisin nauhoin. Vuokin reitin ja metsäkuvion väliin oli jätetty noin 11 metrin verran käsittelemätöntä metsää. Metsäkuvio oli melko suuri, mutta istui kohtalaisen luontevasti maisemaan. Käsitellylle metsäkuviolle oli jätetty harva suojuspuusto. Maaperää ei olut käsitelty. (Kuvaliite 6.3.5, kuvat 1-2.)
Vuokin reitti ja sen suoja-alue olivat vaurioituneet paikoin pintaosiltaan maastossa yhdessä kohdassa noin 3
metrin leveydeltä, missä metsäkuviolle kulkeneet metsätalouskoneet olivat ylittäneet reitin (koordinaatit:
7181311.758 / 628704.461) (kartta 3.3) (kuvaliite 6.3.5, kuva 3). Metsäkuvion eteläpuolelle piti ennakkotietojen mukaan sijaita kolmen tervahaudan kohde nimeltä Sänkikangas. Sitä ei tarkastuksessa pystytty paikantamaan tai löytämään hakkuualueelta tai sen ja reitin välistä (ks. tarkemmin luku 4.1.1).
Tarkastuksessa metsäkuvio 355.7 kuljettiin vain läntisimmältä osaltaan hakkuun tarkastelemiseksi. Hakkuualue oli merkitty punaisella nauhoituksella maastoon puihin. Vuokin reittiä oli merkitty maastoon sinisin
nauhoin. Tarkastettu kuvio sijoittui maastoon luontevammin rinnekaltevuudet ja luonnonolosuhteen huo-
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mioiden kuin kuvio 355.2. Hakattu alue istui myös maisemaan luontevammin. Maaperää ei oltu tarkastushetkellä muokattu. Vuokin reitin ja kuvion väliin oli jätetty 10–13 metrin levyinen käsittelemätön vyöhyke.
Reittiä ei ollut vahingoitettu metsänkäsittelyssä millään tavalla. (Kuvaliite 6.3.5, kuvat 4-6.)

Kartta 3.3 Tarkastettu reittiosuus Koljatinjärvellä merkitty punaisella viivalla. Vaurioitunut kohta Vuokin reitistä merkitty punaisella nuolella. Museokarttaote 29.12.2015.

Kartta 3.4 Koljatinjärven eteläpuoliset metsäkuviot. Ote Metsähallituksen suunnittelukartasta 19.3.2014
Koljatti. Metsähallituksen lausuntopyyntö MH 1432/2014:1, 19.3.2014.
Tarkastuksessa kuljettu osuus Vuokin reittiä on säilynyt melko hyvin paikoin polkumaisena, paikoin kaksiuraisena Koljatinjärven eteläpuolella (vrt. myös kartta 3.2b) (kuvaliite 6.3.5, kuvat 7-15). Nuoren metsän
alueella metsäkuviosta 3552 länteen reitti on leveähkö eikä polkua ole selkeästi erotettavissa. Sänkikankaan laella olevan kääntöpaikan ja risteyksen kohdalla reitti on tuhoutunut kokonaan. Risteyksestä länteen

Kertomus Vienan reittien tarkastusmatkasta Suomussalmen Vuokin reitillä 7-11.9.2015, Päivi Maaranen, Museovirasto 4.3.2016

15
reitti jatkuu kaksiuraisena. Reitin varrella on vanhempia kylestyneitä merkkipuita ja nuorempia reitin kunnostushankkeessa 2010–2011 merkittyjä puita.14
Yhteenvetona voi todeta, että Metsähallitus ei ole hakkuussa noudattanut Kainuun museon lausuntoa Koljatinjärven alueen hakkuissaan tarkastettujen metsäkuvioiden osalta. Reitin ja metsäkuvioiden väliin on jätetty noin puolet vähemmän käsittelemätöntä vyöhykettä kuin museo on ehdottanut. Lausunnossa edellytettyä Metsähallituksen arkeologin mahdollisesti tekemää merkkipuiden ja kulttuuriperintökohteiden merkintää ei tämän tarkastuksen yhteydessä voi arvioida. Vuokin reitti oli kuitenkin merkitty selvästi maastoon
sinisillä nauhoilla. Vuokin reitti ja sen suoja-alue olivat vaurioituneet pintamaan osalta yhdessä kohtaa kuvion 355.2 lähellä. Vaurio olisi ollut helposti ehkäistävissä oksa- ja latvusmassasta tehdyn metsäkoneiden
ajoreitin katteen avulla. Kate on helposti esimerkiksi koneellisesti poistettavissa oksa- ja latvusmassaa pois
kerättäessä.

3.4 Aittokankaan seutu
Vuokin reittiä tarkastettiin Aittokankaan seudulla 9.9.2015 (kuvaliite 6.3.6). Reittiä kuljettiin ensin sepelipäällysteiseltä metsätieltä länteen kohti Haukilampea 450 metriä. Sen jälkeen kuljettiin reittiä sepelipäällysteiseltä metsätieltä itään 1100 metriä. (Kartta 3.5a.) Alueella tarkastettiin metsäkuviot 284.1 (kuvion numero hieman epäselvä kartalla) (avohakkuu), 214 (muu harvennus- ja väljennyshakkuu), 217.1 (siemen- tai
suojuspuuhakkuu) ja 236 (muu harvennus- ja väljennyshakkuu) (kartta 3.5b). Aittokankaan alueella tarkastettiin myös yksi tervahautakohde (ks. tarkemmin luku 4.1.2).

Kartta 3.5a Tarkastetut reittiosuudet Aittokankaalla merkitty punaisella viivalla. Vuokin reitin vaurioituneet
kohdat merkitty punaisilla nuolilla. Museokarttaote 29.12.2015.

14

vrt. Esa Suomisen inventointikertomus Suomussalmi 350 Vienan reitti, Vanhan kulkureitin inventointi 2007. Reittikuvaus: Vängänkylä-Koljatinjärven Myllylahti. Kertomus on liitteenä selvityksessä Vienan reittien jäljillä – Katsaus Vienan
kauppareittien historiaan, merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen. Jouni Toivanen.
2007. Museoviraston arkisto.
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Kartta 3.5b Aittokankaan metsäkuviot. Ote Metsähallituksen suunnittelukartasta 19.3.2014 Aittokangas.
Metsähallituksen lausuntopyyntö MH 1432/2014:1, 19.3.2014.
Metsänkäsittely oli lausunnolla Kainuun museossa vuonna 2014 (lausuntopyyntö MH 1432/2014:1,
19.3.2014). Museon lausunnossa 10.4.2014 todettiin, että ”Metsänkäsittelyssä tulee lausuntopyynnössä
esitetyn mukaisesti huomioida vielä olemassa olevien merkkipuiden säilyttäminen ja reittipohjan vahingoittumisen estäminen. Avohakkuussa on perusteltua jättää esimerkiksi säästöpuuryhmiä lähelle reittiä merkkipuiden yhteyteen ja harvennushakkuussa kohdentaa puuston poisto mahdollisista merkkipuista kauemmaksi. Ennen töiden aloittamista Metsähallituksen arkeologien tulee vielä tarkastaa hakkuualue ja merkitä
merkkipuut ja kulttuuriperintökohteet.” Lausuntopyynnössä tai lausunnossa ei ole tarkemmin yksilöity, mitä
metsäkuviota suunniteltu metsänkäsittely tarkalleen koski.
Tarkastuksessa metsäkuviolla 284.1 käveltiin Vuokin reitin osuus (kuvaliite 6.3.6, kuvat 1-8). Lisäksi kuljettiin metsäkuvion länsilaitaa. Kuviolla todettiin tehdyn laajahkon avohakkuun. Maanpinta oli muokattu laikuttamalla hakkuun jälkeen noin 30–40 cm syvyisinä laikkuina. Laikutus vaikutti aika voimakkaalta toteutukseltaan suhteessa metsätyyppiin ja topografiaan. Kuviolle oli jätetty muutama säästöpuuryhmä, keloja ja
yksittäisiä puita. Reitti oli merkitty sinisin nauhoin ja hakkuualueen reuna punaisin nauhoin. Reitti oli jätetty
kuvion sisään ja metsä oli sen välittömässä läheisyydessä jätetty käsittelemättä tai käsitelty kevyemmin 2-3
metrin etäisyydellä reitistä. Näin se erottui metsäisenä käytävänä metsäkuvion keskellä. Käsitelty metsäkuvio vaikutti aukkohakkuuna melko voimakkaalta maisemallisesti erityisesti metsätieltä päin. Kuvion rajaaminen Vuokin reittiin ja käsittely kevyemmin olisi ollut maisemallisesti erilaisen tuloksen tuottanut ratkaisu.
Maanpinta oli rikkoutunut Vuokin reitillä ja sen suoja-alueella huomattavasti yhdessä kohtaa metsätalouskoneiden ajoreitillä (koordinaatit 7183848.742 / 633195.639) (kartta 3.5a). Muinaisjäännöstä tai sen suojaaluetta ei ollut laikutettu.
Tarkastuksessa metsäkuviolla 214 käveltiin Vuokin reitin osuus ja jonkin verran kuvion pohjoisosia (kuvaliite
6.3.6, kuvat 9-12). Metsänkäsittely oli pääasiassa nuoren metsän hoitoa eli harvennustyyppinen. Kevyemmälle käsittelylle vaikutti jätetyn noin 4-5 metrin levyinen alue reitistä. Vuokin reitin pintaosa oli vaurioitunut aivan metsätien ja reitin risteyskohdassa metsätien itäpuolella. Reittipohjaa pitkin oli ajettu metsäkoneella (koordinaatit: 7184006.000 / 633367.000, Maanmittauslaitos, Karttapaikka) (kartta 3.5a). Toinen reitin ylitys havaittiin idempänä (koordinaatit: 7184135.627 / 633565.489) (kartta 3.5a). Myös tällä kohtaa reitin pintamaa suoja-alueineen oli vaurioitunut.
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Tarkastuksessa metsäkuviolla 217.1 käveltiin harvaa siksak-kävelyä kuvion pohjoisosassa (kuvaliite 6.3.6,
kuva 13). Lisäksi käveltiin Vuokin reittiosuus. Kuviolle oli jätetty kohtalaisesti siemenpuita eikä maaperää
ollut muokattu. Reitin ja käsitellyn alueen väliin jäi vaihdellen 4-6 metrin levyinen käsittelemätön alue. Käsitelty kuvio oli melko iso. Maisemallisesti pienaukkohakkuut ja muut niitä vastaavat metsänkäsittelyt vaikuttaisivat paremmilta ratkaisuilta metsänkäsittelyyn Vuokin reitin läheisyydessä. Kuviolle oli jätetty myös
säästöpuuryhmä, jonka yhteydessä oli tervahauta (ks. tarkemmin luku 4.1.2).

Kartta 3.6 Ote pitäjänkartasta 1849–1865, karttalehti 442312, missä näkyy Vuokin reitti Kivi-Kevätin eteläpuolelta Aittojärvelle. Arkistolaitos, Digitaaliarkisto.
Tarkastuksessa metsäkuviolla 236 käveltiin Vuokin reittiosuus kuvion itäreunaan saakka (kuvaliite 6.3.6, kuvat 14–16). Metsänkäsittely oli pääasiassa nuoren metsän hoitoa eli harvennustyyppinen. Kevyemmälle käsittelylle vaikutti jätetyn noin 4-5 metrin levyinen alue reitistä. Reitti oli ylitetty metsätalouskoneella aivan
kuvion itäreunassa ja reitti ja suoja-alue olivat maanpinnaltaan painuneet (koordinaatit: 7184242.584 /
634385.157) (kartta 3.5a).
Tarkastuksessa kuljetulla osuudella oli Vuokin reitin yleistä säilyneisyyttä vaikea arvioida (kuvaliite 6.3.6,
kuvat 17–24). Reittipohja on ollut ilmeisesti jo 2000-luvulla reittiä paikannettaessa melko vaikeasti havaittavissa metsäautotien länsipuolella. Tien itäpuolella polku on nähtävissä paikoin paremmin, vuorottain yksija kaksiuraisena. Reittipohja on ilmeisesti paikoin tuhoutunut jo kauemman aikaa sitten (vrt. myös kartta
3.6).15
Yhteenvetona voi todeta, että Metsähallitus vaikuttaa noudattaneen metsänkäsittelyssä Kainuun museon
lausuntoa Aittokankaalla metsäkuvion 284.1 osalta. Lisäksi muiden tarkastettujen metsäkuvioiden osalta
voi todeta metsänkäsittelyn toteutetun siten, että reitti on säilynyt. Lausunnossa edellytettyä Metsähallituksen arkeologin mahdollisesti tekemää merkkipuiden ja kulttuuriperintökohteiden merkintää ei tämän
tarkastuksen yhteydessä voi arvioida. Vuokin reitti oli kuitenkin merkitty maastoon sinisillä nauhoilla. Vuokin reitti ja sen suoja-alue olivat vaurioituneet pintamaan osalta yhdessä kohtaa kuviolla 284.1. Lisäksi vaurioita oli metsäkuviolla 214 kahdessa kohtaa ja kuviolla 236 yhdessä kohtaa. Vauriot olisivat olleet helposti
ehkäistävissä oksa- ja latvusmassasta tehdyn metsäkoneiden ajoreitin katteen avulla. Kate on helposti esimerkiksi koneellisesti poistettavissa oksa- ja latvusmassaa pois kerättäessä.

15

vrt. Esa Suomisen inventointikertomus Suomussalmi 350 Vienan reitti, Vanhan kulkureitin inventointi 2007. Reittikuvaus: Kivi-Kevätti-Tuppuri. Kertomus on liitteenä selvityksessä Vienan reittien jäljillä – Katsaus Vienan kauppareittien
historiaan, merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen. Jouni Toivanen. 2007. Museoviraston arkisto; Pitäjänkarttalehti 442312. Arkistolaitos, Digitaaliarkisto. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=632072
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3.5 Tornionsärkän ja Myllysärkän seutu
Vuokin reittiä tarkastettiin särkkien seudulla 10–11.9.2015. Reittiä kuljettiin noin 650 metrin matkalta Porraslammen eteläpuolella ja 700 metrin matka Porrasjoen eteläpuolella. Lisäksi kuljettiin noin 300 metrin
matka Tornionjärveltä Hyryn talolle vievää reittiä. (Kartta 3.7a). Ensimmäisenä tarkastuspäivänä reitillä liikuttiin Esa Suomisen kanssa. Silloin tarkastettiin nk. veneenvetouralta (ks. tarkemmin luku 4.4) länteen
mennyt reittiosuus ja Tornionjärveltä kulkeva polku. Toisena päivänä reitillä liikuttiin yksin. Silloin tarkasteltiin veneenvetouraa, siitä itään Porrasjoen eteläpuolella kulkevaa reittiosuutta ja Hyryn taloon vieviä polkuja.

Kartta 3.7a Tarkastetut reittiosuudet merkitty punaisella soikealla viivalla. Vasemmalla Tornionsärkän läntisimmän osan tarkastettu reittiosuus. Keskellä Hyryn talon ja Tornionjärven välinen tarkastettu reittiosuus.
Oikealla Porrasjoen eteläpuolella tarkastettu reittiosuus. Museokarttaote 29.12.2015.
Maastoon merkitty Vuokin reitin linjaus kulkee Viiangin maantieltä ensin pitkin Tornionsärkän korkeimman
selän etelälaitaa kulkevaa hiekkaista mökkitietä. Sitten se eroaa mökkitiestä ja nousee väylänä särkän laelle.
Särkän laella se kulkee pitkin Myllysärkkiä itään Särkänpolveen saakka, missä se kääntyy pohjoiseen kohti
Syntisenkangasta. Vuokin reitti on tällä matkalla paikoin tuhoutunut ja paikoin erittäin hyvin nähtävissä ja
säilynyt.16 Reitti särkkien päällä korkeimmalla paikalla on sinänsä hyvin luonteva paikka kululle.
1800-luvun puolivälin pitäjänkartalla (kartta 3.7b) reitti näyttää aivan Tornionsärkän seudun läntisimmässä
päässä kulkevan lyhyen matkaa kahta rinnakkaista linjaa silmukkamaisesti17. Pääosan reitti näyttää kuitenkin kulkevan särkän korkeinta selkää pitkin. Tällä kohdalla näkyy reitti katkoviivalla merkittynä myös vuoden
1974 peruskartalla (3.7c). Pitäjänkartalla ei näy lainkaan reittilinjausta, joka kulkisi Tornionsärkiltä itään
Myllysärkille ja Särkänpolveen Hyryyn vievän risteävän reitin jälkeen (kartta 3.7d)18. Särkkien selkää ja sen
länsilaitaa on kuitenkin merkitty seurailemaan kulkureitti 1930-luvun kartalla (kartta 3.8a). Lisäksi Särkän-

16

vrt. Esa Suomisen inventointikertomus Suomussalmi 350 Vienan reitti, Vanhan kulkureitin inventointi 2007. Reittikuvaus: Kapeaselkä-Särkänpolvi. Kertomus on liitteenä selvityksessä Vienan reittien jäljillä – Katsaus Vienan kauppareittien historiaan, merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen. Jouni Toivanen. 2007. Museoviraston arkisto.
17
pitäjänkarttalehti 442312 Ia. Arkistolaitos, Digitaaliarkisto. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=632072
18
esim. pitäjänkarttalehti 4441 03 Ia. Arkistolaitos, Digitaaliarkisto. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=632085
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polvi (ks. luku 4.6) on nähty hyväksi varustaa 1900-luvun alussa. Se viittaisi alueella olevan ympäristön seurannan kannalta jotakin merkitystä, mahdollisesti esimerkiksi kulkemisen valvonnassa. 1930-luvun kartan
mittakaava on sellainen, että siinä osoitetun reitin tarkkaa sijaintipaikkaa ei voi luotettavasti päätellä. Vuoden 1974 peruskartassa särkkien selkää seuraa selkeästi merkitty polku Tornionsärkän länsipäästä Särkänpolvea kohti (kartta 3.7c). Karttojen kertoman perusteella voi siis päätellä, että särkkien alueella on kulkenut eri aikoina kulkureittejä kulloistakin tarvetta vastaavasti19.

Kartta 3.7b Ote pitäjänkartasta 1849–1865, karttalehti 442312, missä näkyy Vuokin reitti Aittojärvelle Hyryyn. Arkistolaitos, Digitaaliarkisto.

Kartta 3.7c Ote vuoden 1974 peruskartasta 442312. Kulkureitti Tornionsärkkien länsipäästä pitkin Myllysärkkiä itään kohti Särkänpolvea näkyy katkoviivalla merkittynä. Maanmittaushallitus. Kustannusosakeyhtiö Otava Keuruu.

19

ks. karttojen antamasta informaatiosta myös luku 4.8 Nuolivaara tässä matkakertomuksessa
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Kartta 3.7d Ote pitäjänkartasta 1849–1865, karttalehti 444103, missä näkyy alue Hyryltä Särkänpolveen ja
Syntisenkankaalle. Tällä alueella ei näytä merkityn Vuokin reittiä, mutta se ei välttämättä tarkoita, etteikö
alueella kulkisi kulkureittejä (vrt. kartta 3.8a). Arkistolaitos, Digitaaliarkisto.

Kartta 3.8a Vuokin ja muiden reittien kulkua Suomussalmella vuonna 1930 painetussa kartassa. Karttaote:
Itä-Karjala Maanmittaushallituksen kivipaino, Helsinki, 1930.
Tornionsärkän läntisimmän osan reittiä tarkastettiin kulkemalla hiekkakuopalta ensin maastoon merkittyä
Vuokin reitin linjaa ylös särkän korkeimmalle selälle. Tämä reitin osuus on alkupäästään käytössä olevaa
mökkitietä ja loppupäästään rinnettä vinosti selälle nousevaa kaksiuraista kapeampaa tietä (kuvaliite
6.3.7a, kuvat 1-3).
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Tornionsärkän korkeimmalla selällä käännyttiin länteen ja kuljettiin selkää pitkin kulkevaa ajouraa takaisin
Viiankiin päin vievälle maantielle hiekkakuopalle asti (kuvaliite 6.3.7a, kuvat 4-12). Täällä särkän selän korkeimmalla laella kulkee ensin kaksiurainen ajoura. Se vaikuttaa seurailevan pitäjänkarttaan merkittyä Vuokin reitin linjausta. Ura on paikoin painunut syvään ja lisäksi särkän laelta on otettu paikoin hiekkaa, mikä
näkyy kuoppina. Tietä on käytetty ilmeisesti ainakin särkän selän hakkuussa traktorireittinä ja mäntymetsä
on nuorta. Yhdellä paikalla särkällä kulkee kaksiuraisen tien rinnalla eteläpuolella kapeampi, käytön ulkopuolelle jäänyt polkuosuus, joka on kulkemisen vuoksi terassoitunut. Lisäksi sitä näyttää paikoin kaivetun ja
tasoitetun särkän selkään (kuvaliite 6.3.7a, kuvat 7-9). Havaittu tasoitettu ja kulkemisen ulkopuolelle jäävä,
noin 35–40 m pitkä reitti sijoittuu pyyntikuoppa-alueen Suomussalmi Tornionsärkkä (ks. tarkemmin luku
4.2) läntisen kuopparyhmän aluerajauksen sisäpuolelle (kartta 3.8b). On mahdollista, että tämä polku on
jopa pitäjänkartalla näkyvää, 1800-luvun Vuokin reittiä kokonaan käytön ulkopuolelle jääneenä.
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus:

Nimi: Vuokin reitti, terassimainen kulkuväyläosuus

Ajoitus: historiallinen, 1800-luku?

Kohteen tyyppi: kulkuväylät

Tarkenne: polut

Laji: rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: ehdotetaan merkittäväksi esimerkiksi Vuokin reitin (tunnus: 1000007300) alakohteena muinaisjäännösrekisteriin
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 49 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: muinaisjäännösrekisteriin merkityn Vuokin reitin pohjois- ja länsipuolella ja Porraslammen eteläpuolella Tornionsärkän korkeimman selän päällä kulkeva terassimainen osuus, jonka pituus on noin 35–40 m. Ympäröivä metsä on nuorta mäntymetsää. Terassimainen väylä on säilynyt, koska puunajo on aikanaan tehty särkän korkeinta selkää pitkin kulkevaa kulkureittiä. Sijoittuu pyyntikuoppakohteen Tornionsärkkä (tunnus 777010298) läntisemmän kuopparyhmän aluerajauksen sisään.
Sijaintikoordinaatit:
N:
E:
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
639590.055
- terassimaisen polun itäpää 7184413.514
- terassimaisen polun länsi7184424.510
639552.070
pää
7184419.000
639568.000
- keskikoordinaatti
Koordinaattien tarkenne: GPS-lukema maastotarkastuksessa, keskikoordinaatti karttapaikka
Peruskartta: 442312 (Malahvianvaara)

Särkän selän pää loppuu nykyään hiekkakuoppaan Viiankiin vievän tien laidassa. Särkän laella on nuoressa
männikössä suuri, iäkäs mänty, joka on jätetty aikanaan kaatamatta. Ilmeisesti syynä on se, että kyseessä
on merkkipuu (kuvaliite 6.3.7b) (kartta 3.8b). Puussa on muutamia, osittain umpeenkasvaneita merkkialueita, joissa on erilaisia kuvioita. Kuvioiden tarkoitusta on vaikea tulkita. Lisäksi puussa on onttoja koloja, joiden aukkoja näyttää muotoillun kirveellä. Lisäksi muutamat merkkejä käsittäneet pilkat ovat ilmeisesti kylestyneet umpeen. Tällöin veistokuviosta näkyy vain epämääräisiä merkkejä kaarnassa. Esa Suomisen
kanssa käydyn keskustelun perusteella vaikuttaa, että löydetystä merkkipuusta ei ole ilmeisesti paikallista
muistitietoa lainkaan. Ennen hiekkakuopan ja länsi-itä-suuntaisen Viiangintien tekoa Vuokin reitti on jatkunut ilmeisesti tien toisella olevan matalamman särkän selkää pitkin länteen.
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Kartta 3.8b Tornionsärkän ja Myllysärkän aiemmin tunnetut arkeologiset kohteet Museoviraston paikkatietojen mukaan. Terassimainen kulkuväylä on merkitty kahdella punaisella nuolella. Merkkipuu on merkitty
vihreällä nuolella. Pyyntikuoppa-alueet Suomussalmi Tornionsärkkä on merkitty punaisella viivoituksella.
Museokarttaote 30.12.2015.
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus:

Nimi: Vuokin reitti, merkkipuu

Ajoitus: historiallinen

Kohteen tyyppi: kulkuväylät

Tarkenne: merkkipuut

Laji: rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: ehdotetaan merkittäväksi esimerkiksi muinaisjäännöksen Vuokin reitti (tunnus:1000007300)
alakohteena
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 49 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: Tornionsärkän korkeimman särkänselän länsipäässä lähellä Viiangin tietä kasvava iäkäs mutta
elävä merkkipuu, missä on umpeen kasvavissa pilkoissa hakkuu- ja veistojälkiä. Lisäksi puussa on onkaloita, joita
on muotoiltu veistämällä. Ympäristön metsä on nuorta mäntymetsää.
Sijaintikoordinaatit:
N: 7184493.482
E: 639205.210
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: GPS-lukema maastotarkastuksessa
Peruskartta: 442312 (Malahvianvaara)

Tornionsärkällä itään vievää Vuokin reittiä veneenvetouralta Myllysärkkiä kohti tarkastettiin dokumentoimalla ensin korkeimmalla selällä Vuokin reitin kanssa risteävä pohjois-etelä -suuntainen Hyryn talon ja Tornionjärven välinen polku (kartta 3.8b, kuvaliite 6.3.7c, kuvat 1-13). Nk. veneenvetoura sijaitsee tämän risteyksen länsipuolella välittömässä läheisyydessä (ks. enemmän luku 4.4). Vuokin reitiltä Tornionjärvelle
päin vievä polku todettiin paikoin erodoituneeksi, paikoin kiviseksi ja kapeaksi. Vuokin reitiltä koilliseen Hy-
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ryn talolle vievää polkua pitkin todettiin ajetun vuonna 2015 metsänkäsittelyn yhteydessä keveällä metsäkoneella tai traktorilla. Polun pinnassa ei havaittu varsinaisesti vaurioita, mutta se oli muuttunut luonteeltaan. Joen yli vie puinen, hieman huonokuntoinen kulkusilta.

Kartta 3.8c Ote pitäjänkartasta 1849–1865, karttalehti 444103, missä näkyy Viianginjärvi ympäristöineen.
Hyryn talolta tuova reittilinjaus lounaasta päättyy Porkaniemen länsipuolelle lahden rantaan. Punaisella on
merkitty vanha myllypaikka. Sama mylly näkyy myös sähköisillä nykykartoilla ja alueen ilmakuvassa (ks.
myös kartta 3.8d).20 Arkistolaitos, Digitaaliarkisto.

20

myllypaikalla on sähköisessä modernissa kartassa merkintänä rakennusta mahdollisesti osoittava neliö. Kohteen
tarkastaminen vaikuttaa perustellulta. Tämän matkakertomuksen laatimisen yhteydessä ei selvitetty julkaisua Vesimyllyt. Historia, rakenne, käyttö ja kunnostus erityisesti kainuulaisen myllyperinteen valossa. Kainuun museo & Museovirasto. Teppo Korhonen. 1993. Kohde voi olla mainittu siellä. Erikseen vaikuttaa perustellulta tarkastaa myös Kotijärven lähistöllä mahdollisesti säilynyt osuus kulkureittiä. Se voi edustaa jopa pitäjänkarttoihin merkittyä Vuokin reitin
linjausta Hyrystä kohti Viiankia. Tämä reittilinjaus Hyryyn ja sieltä koilliseen Viiankia kohti on nähtävissä myös esimerkiksi Suomen Suuriruhtinaan maan kartoilla 1875 (http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=21990276), 1900
(http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22037906) ja 1901 (http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12594893). Arkistolaitos, Digitaaliarkisto. Kartat voivat perustua ehkä samaan lähteeseen tai nuoremmat vuoden 1875 karttaan.
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Kartta 3.8d Ote peruskartasta 442312, missä Kotijärven seudun reitti on punaisella soikiolla merkittynä.
Nuolella merkityssä kohdassa on myllypaikka, joka näkyy myös pitäjänkartalla (ks. kartta 3.8c Myllykankaan länsireunan jokivarsi). Sama mylly näkyy myös sähköisillä nykykartoilla ja alueen ilmakuvassa. Maanmittaushallitus. Kustannusosakeyhtiö Otava Keuruu.
Hyryn talolta lounaaseen Vuokin reitille ja sieltä etelään Tornionjärvelle vievä polkukokonaisuus näkyy
1800-luvun puolivälin pitäjänkartalla, mutta ei 1930-luvun kartalla (kartat 3.7b ja 3.8a). Linjaus länteen näkyy myös pitäjänkartalla. Lisäksi eri-ikäisten historiallisten karttojen perusteella Vuokin reitin yksi historiallinen linjaus näyttää ainakin jossakin vaiheessa kulkeneen Tornionsärkän läntistä korkeaa selkää ja sieltä koilliseen Hyryn taloon (vrt. kartta 3.7b)21. Tämä linjaus näkyy myös vuoden 1974 peruskartalla (kartta 3.7c).
Nyt maastoon merkitty Vuokin reitin läntisin linjaus Tornionsärkän länsiosassa näyttää syntyneen vasta
vuoden 1974 peruskartan laadinnan jälkeen. Hyryn talolta Vuokin reitin linjaus näyttää pitäjänkartalla jatkuneen pohjoiskoilliseen Viianginjärven länsipuoliskoon Kotijärven lahden rantaan (kartta 3.8c). Vuoden 1974
peruskartassa Kotijärven rannasta kohti Viiangin kylään vievää tietä vie katkoviivalla merkitty kulkureitti

21

ks. myös Suomussalmi Vienan reitti (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000007300). Taustaselvitys (digitaaliarkisto,
kirjallisuus): Suomussalmi Tornionkangas Museoviraston arkistossa. Päivi Maaranen. 17.12.2014. Sivut 3-7.
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(kartta 3.8d). Saman alueen ilmakuvassa 7.1.2016 Maanmittauslaitoksen Kansalaisen karttapaikan ja Ammattilaisen karttapaikan karttapalvelussa on mahdollisesti nähtävissä vanhaa kulku-uraa metsäkasvillisuudessa polveilevana (kuvaliite 6.3.7c, kuva 22).
Veneenvetouralta itään kohti Myllysärkkiä maastoon merkitty Vuokin reitti on jonkin matkaa kaksiurainen
ja kulkee nuoressa männikössä. Vanhan metsän raja on selkeä ja sen jälkeen reittikin muuttuu kapeaksi poluksi, joka polveilee särkän korkeimpia selkä pitkin (kuvaliite 6.3.7c, kuvat 14–21). Tämä reittilinjaus on nähtävissä hyvin myös vuoden 1974 peruskartalla (3.7c).
Yhteenvetona voi todeta, että Hyryn talon eteläpuolella Tornionsärkällä on säilynyt eri-ikäisiä eli eri aikaan
syntyneitä ja käytössä olleita kulkureittejä. Niiden merkitys kulkemisen kannalta on vaihdellut eri aikoina,
minkä vuoksi ne ovat tallentuneet karttoihin ja muistitietoon eri tavoin. Nykyinen maastoon merkitty Vuokin reitti on paikannettu muistitiedon mukaan ja edustamaan otoksena Vienan reittejä22. Sen reittilinjaus
näyttää Tornionsärkän läntisimmässä osassa kiinnittyvän ilmeisesti iältään melko nuoreen reittiosuuteen.
Tämä osuus ei ole nähtävissä 1974 peruskartalla, mutta sen sijaan reitin alkuosan muodostava tie on merkitty päällepainatuksena vuoden 1993 peruskartalle. Vanhempi Tornionsärkän länsiosan päällä ja Hyryyn
sekä Hyrystä edelleen koilliseen vievä linjaus vaikuttaa muistitiedosta kadonneen. Polut ovat kuitenkin säilyneet paikoin maastossa ja ovat käytössä. Lisäksi särkän laella säilynyt ja käytön ulkopuolelle jäänyt terassimainen polku-osuus on mahdollisesti jopa pitäjänkartalla näkyvän aikaista Vuokin reittiä kokonaan käytön
ulkopuolelle jääneenä.

3.6 Syntisenkankaan seutu
Vuokin reittiä tarkastettiin Syntisenkankaan seudulla 9.9.2015 (kuvaliitteet 6.3.8a ja 6.3.8b). Reittiä kuljettiin Viiangin maantieltä etelään Särkänpolveen 900 metriä. Lisäksi kuljettiin reittiä Viiangin maantieltä pohjoiseen ja itäkoilliseen 750 metriä. Erikseen kuljettiin reittiä 110 metriä Viiangin tien varressa. (Kartta 3.9.)
Alueella tarkastettiin metsäkuviot 196 (siemen- tai suojuspuuhakkuu), 141.4 (siemen- tai ylispuiden poisto),
141.5 (avohakkuu) ja 148.1 (avohakkuu) (kartta 3.10). Särkänpolven tarkastus on kuvattu luvussa 4.6.
Metsänkäsittelyt olivat lausunnolla Kainuun museossa vuonna 2013 (lausuntopyyntö MH 2265/2013,
08.03.01) ja Museovirastossa 2007 (dnro. 7/305/2007). Museon lausunnossa 5.7.2013 on todettu, että ” …
kuviot 141.4, 194 ja 195.2 on jo hakattu aiemmin ja nyt taimettuneelta alueelta halutaan poistaa siemenpuut. Kainuun Museon käsityksen mukaan tälle ei ole Vienan reitin suojelun kannalta estettä, kunhan työssä
noudatetaan soveltuvin osin Museoviraston lausunnossa 23.4.2007 Syntisenkankaan metsänkäsittelystä
annettuja ohjeita. Kuviot 148 ja 148.1 on suunniteltu avohakattaviksi. Niiden kohdalla Vienan reitti on jäänyt tien alle tai tuhoutunut aiemmissa metsätöissä. Siten reitin suojelun ei voi katsoa asettavan vaatimuksia
näiden kuvioiden metsänkäsittelylle. Kuvio 141.5 Syntisenkankaan pohjoisreunassa on myös tarkoitus avohakata. Syntisenkankaan itäosassa reitti erottuu urana, jota on ajettu jollain koneella, länttä kohti ura
muuttuu heikommin erottuvaksi poluksi. Museovirasto on edellä mainitussa lausunnossa 23.4.2007 antanut
ohjeita suunnilleen samalla kohdalla, polun eteläpuolella olevan kuvion 141.4 käsittelystä. Kuviolla 141.5
metsänkäsittely on syytä tehdä näiden samojen ohjeiden mukaisesti. Ongelmallisin reitin suojelun kannalta
on reittiin idästä rajoittuva kuvio 196. Sen etelä-osassa reitti näkyy hyvin selvänä, vinorinteessä siinä on
pengerrystä 0,3 kilometrin matkalla ja ympäristö on hyvin säilynyt. Reitistä tehdyn inventoinnin mukaan ky-

22

ks. muistio Vienan reiteillä -palaveri 11.12.2014 liitteenä 9 selvityksessä Suomussalmi Vienan reitti (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000007300). Taustaselvitys (digitaaliarkisto, kirjallisuus): Suomussalmi Tornionkangas Museoviraston
arkistossa. Päivi Maaranen. 17.12.2014. Sivut 3-7.
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seessä on yksi reitin vaikuttavimmista kohdista. Särkänpolveen on tehty silta ja muita rakenteita, joten polulla voi olettaa täällä olevan myös kulkijoita. Tällä kuviolla on Kainuun Museon käsityksen mukaan syytä
käyttää Museoviraston lausunnossa 20.9.2004 esitettyä 20–30 metrin levyistä suojavyöhykettä. Tämän lisäksi Kainuun Museo viittaan Museoviraston lausunnon 23.4.2007 ohjeisiin. Sen keskeisiä kohtia ovat muun
muassa, että polun läheisyyteen jätetään suojus- ja siemenpuita tavanomaista enemmän, suositaan monimuotoisuuspuita, maapuita sekä pieniä puuryhmiä polun läheisyydessä ja käytetään luontaista metsän uudistamista.”

Kartta 3.9 Tarkastetut reittiosuudet Syntisenkankaalla merkitty punaisella soikiolla. Vuokin reitin vaurioituneet kohdat merkitty punaisilla nuolilla. Kivipengerrys merkitty vihreällä nuolella. Museokarttaote
29.12.2015.
Museoviraston lausunnossa 23.4.2007 on puolestaan todettu: ”Suunniteltu metsänkäsittely Syntisenkankaan alueella käsittää Syntisenojan luoteispuolelle sijoittuvan metsäalueen, jossa on useita erillisiä metsäkuvioita siemenpuuhakkuun kohteena. Käsiteltävistä metsäkuvioista 141.4 sijoittuu välittömästi vuonna
2006 paikannetun reitin varrelle reitin eteläpuolelle. Metsäkuvio 194 sijoittuu koilliskärjestään reitin eteläpuolelle ja kuvio 195.2 kaakkoiskärjestään reitin varrelle sen länsipuolelle. Suojuspuuhakkuulla käsiteltävien
metsäkuvioiden rajaus on peruslähtökohdaltaan hyvä. Kuvioiden rajaaminen reittiin siten, että reitin ja kuvion välillä on varattu kevyemmän käsittelyn mahdollistava metsäkaistale, säilyttää polun toisen puolen
koskemattomana ja auttaa säilyttämään poluntuntua kasvillisuudessa. Hakkuun yhteydessä on lisäksi
useita mahdollisuuksia säilyttää poluntuntua lisää esimerkiksi jättämällä suojus- ja siemenpuita polun lähivyöhykkeelle keskimääräistä enemmän. Lisäksi suositaan monimuotoisuuspuita, maapuita, pieniä puuryhmiä ja muuta poluntuntua lisäävää metsäkasvillisuutta polun läheisyydessä. Suuria yksittäisiä valtapuita ei
polun lähivyöhykkeelle ole suositeltavaa jättää tuulenkaatovaaran takia. Mahdollisia merkkipuita ei tule
kaataa vaan ne on säilytettävä.” Viraston lausunnossa on annettu myös yleisiä ohjeita metsänkäsittelyyn
muinaisjäännöksillä. Yleensä ottaen Museoviraston ja Kainuun museon lausuntojen voi katsoa olevan linjassa toisiinsa.
Tarkastuksessa metsäkuviolla 141.4 käveltiin Vuokin reitin osuus (kuvaliite 6.3.8a, kuvat 5-7). Lisäksi käveltiin kuvion ja Vuokin reitin välistä käsittelemätöntä vyöhykettä kuvion länsiosassa. Reitin ja kuvion välillä oli
vaihdellen noin 11–16 metriä leveä, käsittelemätön metsävyöhyke. Metsänkäsittely oli tehty useampi vuosi
sitten. Kuvio oli laaja, mutta vaikutti istuvan maastoon maisemallisesti suhteellisen hyvin. Sillä oli muutamia
ylispuita ryhmiksi jätettyinä, mikä vaikutti hyvältä ratkaisulta. Käsittelemätön metsävyöhyke vaikutti riittävältä ja sopivalta reitin ja kuvion välissä. Reitti oli merkitty maastoon sinisin nauhoin. (Kuvaliite 6.3.8.)
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Tarkastuksessa metsäkuviolla 141.5 käveltiin Vuokin reitin osuus (kuvaliite 6.3.8a, kuvat 7-10). Kuvio oli
avohakattu ja äestetty kauttaaltaan. Paikoin oli jätetty keloja ja yksittäisiä puita. Toteutetun äestyksen voimalliselta tuntuva luonne näin alavalla ja paikoin kosteahkoltakin vaikuttavalla alueella tuntui hieman yllättävältä ratkaisulta. Kuvio oli merkitty punaisin nauhoin maastoon ja reitti sinisin. Reitin ja kuvion väliin oli
jätetty vaihdellen 6-7 metrin levyinen käsittelemätön vyöhyke. Tämän vuoksi metsänkäsittely näkyi maisemassa edellisiä Syntisenkankaan kuviota selvemmin. Tämä johtui osaksi myös käsittelemättömän vyöhykkeen melko harvasta valtapuustosta. Reitti oli ylitetty metsätalouskoneilla kaksi kertaa (kuvaliite 6.3.8a, kuvat 11–12). Toisessa kohdassa ylitys ei ollut vaikuttanut reittiin tai sen suoja-alueeseen painumista enempää (koordinaatit: 7185722.972 / 643108.640) (kartta 3.9). Toissa kohtaa reitti ja sen suoja-alue olivat vaurioituneet (koordinaatit: 7185750.690 / 643160.619) (kartta 3.9).

Kartta 3.10 Syntisenkankaan metsäkuviot. Ote Metsähallituksen suunnittelukartasta 14.5.2013 Syntisenkangas. Metsähallituksen lausuntopyyntö MH 2265/2013, 08.03.2013 (päivätty 15.5.2013)
Tarkastuksessa metsäkuviolla 148.1 käveltiin Vuokin reitin osuus (kuvaliite 6.3.8a, kuvat 13–19). Kuvio oli
avohakattu ja äestetty kauttaaltaan. Paikoin oli jätetty keloja ja yksittäisiä puita. Maisemallisesta näkökulmasta kuvio vaikutti hyvin suurelta, erityisesti kun siihen yhdistyi avohakattu metsäkuvio 148 tien länsipuolella. Tässä metsänkäsittelyssä kuvion rajaaminen reittiin ja tiehen siten, että kuvio 148 olisi käsitelty myöhempinä vuosina, olisi tuottanut erilaisen maisemallisen tuloksen. Reitin ympäristössä oli puita tien ja reitin
välissä. Lisäksi oli jätetty yksittäisiä puita paikoin kuin rivistönä reitin ja kuvion 148.1 väliin. Metsätalouskoneella oli ajettu lähimmillään reitistä noin 1 metrin päähän ja maanpinta oli rikkoutunut suoja-alueella
(koordinaatit: 7186054.836 / 643715.395) (kuvaliite 6.3.8a, kuva 15). Reitti oli merkitty maastoon sinisellä
nauhoituksella. Käsitelty kuvio tuntui käytännössä tulevan reittiin kiinni ja se näkyi selvästi reitiltä. Maisemallisesta näkökulmasta leveämmän käsittelemättömän alueen jättäminen reitin ja kuvion väliin olisi tuottanut huomattavasti erilaisen tuloksen.
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Tarkastuksessa metsäkuviolla 196 käveltiin Vuokin reitin osuus (kuvaliite 6.3.8a, kuvat 1-4). Lisäksi käveltiin
kuvion länsilaidassa käsittelemättömän metsän ja reitin välinen metsäosuus loivasti polveillen tien varresta
reitillä olevalle kivipengerrykselle saakka. Kuviolla oli tehty hakkuu, missä oli jätetty kohtalaisen paljon siemenpuustoa. Maanpinta oli joissakin paikoissa rikkoutunut metsätalouskoneiden pyörien alla, mutta itse
maanpintaa ei ollut muokattu. Reitin ja kuvion väliin oli jätetty noin 21 metriä leveä käsittelemätön metsäkaistale. Yhdessä kohdassa tällä kaistaleella oli ajojälkiä, joissa maanpinta oli rikkoutunut noin 16 etäisyydellä reitistä. Tällä ei ole merkitystä reitin säilymisen kannalta. Kuvio oli sijoitettu siten maastoon, että se
sopi luontevasti maisemaan reitiltä päin katsottuna. Leveä käsittelemätön vyöhyke vaikutti myös siten, että
metsänkäsittelyn jäljet eivät näkyneet maisemassa niin voimakkaasti Vuokin reitiltä.
Tarkastuksessa kuljetulla osuudella Vuokin reitin yleinen säilyneisyys vaihtelee. Särkänpolvesta länteen tarkastelu reittiosuus on kuvattu tarkemmin luvussa 4.6 ja sen kuvaliitteessä 6.3.14. Särkänpolvesta Viiankiin
vievälle tielle reitti on ollut paikoin erittäin hyvin säilynyt (kuvaliite 6.3.8b, kuvat 1-10). Sillä osuudella on
myös yksi kivipengerrys (koordinaatit: 7185164.200 / 642815.757) (kuvaliite 6.3.8 b, kuvat 5-7) (kartta 3.9).
Tarkastuksessa 2010 reitin todettiin vaurioituneen tällä reittiosuudella yhdessä kohdassa tuulenkaatojen
korjauksen yhteydessä23. Paikka oli edelleen havaittavissa maastossa. Vuoden 2010 tarkastuksen jälkeen
reitillä oli ajettu myös ilmeisesti mönkijällä ja se oli muuttunut kaksiuraiseksi. Ajo liittyy ilmeisesti sillan rakentamiseen Särkänpolvessa Vuokin reitin kunnostamishankkeen yhteydessä. Ajoreitin valinta tässä tapauksessa muuksi kuin Vuokin reittiä kulkevaksi olisi ollut parempi ratkaisu. Viiangin tieltä Syntisenkangasta
kiertävä Vuokin reitti on maastossa paikoin vaikeasti havaittavissa (kuvaliite 6.3.8b, kuvat 11–16). Sen varrella on jonkin verran pilkkapuita ja se näkyy paikoin kohtalaisesti. Myös vuoden 1974 peruskartassa tällä
kohdalla on merkitty maastoon katkoviivalla polkua. Syntisenkankaan koillispuolella historiallinen reitti on
ilmeisesti nykyisen tien kohdalla eikä sitä voi täysin luotettavasti jäljittää paikalleen (kuvaliite 6.3.8b, kuvat
17–21). Vuoden 1974 kartassa tällä alueella ei ole reittejä merkittynä. (Ks. myös kartta 3.7d ja luku 3.5).24
Yhteenvetona voi todeta, että Metsähallitus on noudattanut kuviolla 141.4 Museoviraston ja Kainuun museon lausuntoja. Se on lisäksi jättänyt käsittelemättä laajemman alueen kuin virasto on edes ehdottanut
aikanaan. Kuvion sijoittaminen, valittu käsittelytapa ja käsittelemättä jätetyn metsävyöhykkeen leveys vaikuttavat maisemallisesti onnistuneelta ratkaisulta.
Edelleen voi todeta, että Metsähallitus on noudattanut Kainuun museon lausuntoa kuvioilla 141.5, 148.1 ja
196. Viimemainitulla kuviolla leveä käsittelemättä jätetty vyöhyke korvaa suojuspuuryhmien sijoittamisen
ja muiden maisemaan vaikuttavien metsänkäsittelytapojen hyödyntämättä jättämistä. Kuviolla 141.5 käsittelyn kohdalla näkyy selvä ero aiempaan. Kun kuvion 141.4 kohdalla oli aikanaan metsän käsittelyn suunnittelussa ja toteutuksessa oli jätetty vaihdellen 11–16 metriä leveä vyöhyke reitin ja metsänkäsittelyalueen
väliin, kuvion 141.5 kohdalla oli päädytty puolet kapeampaan vyöhykkeeseen. Jälkikäteen arvioituna Metsähallituksen omaehtoinen ratkaisu metsäkuvion 141.4 suunnittelussa ja toteuttamisessa on ollut maisemallisesta näkökulmasta luontevampi ratkaisu kuin kuvion 141.5 ratkaisu. Lisävaikutuksensa on ollut valitulla
uudistamistavalla ja valitun maanmuokkaustavan maisemallisella vaikutuksella kuvion 141.5 kohdalla. Reitti
ja sen suoja-alue olivat vaurioituneet yhdessä kohdassa kuviolla 141.5. Vauriot olisivat olleet helposti ehkäistävissä oksa- ja latvusmassasta tehdyn metsäkoneiden ajoreitin katteen avulla. Kate on helposti esimerkiksi koneellisesti poistettavissa oksa- ja latvusmassaa pois kerättäessä.

23

raportti Kertomus Vienan reittien tarkastusmatkasta Suomussalmelle 14–16.6.2010 Museoviraston arkistossa. Päivi
Maaranen. 21.6.2011. Sivut 10–11. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
24
vrt. Esa Suomisen inventointikertomus Suomussalmi 350 Vienan reitti, Vanhan kulkureitin inventointi 2007. Reittikuvaus: Särkänpolvi-Viiankijärvi. Kertomus on liitteenä selvityksessä Vienan reittien jäljillä – Katsaus Vienan kauppareittien historiaan, merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen. Jouni Toivanen. 2007. Museoviraston arkisto.
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Metsäkuvion 148.1 kohdalla ei ole täyttä varmuutta siitä, missä Vuokin historiallinen reitti on aikanaan kulkenut. Tämän reittiosuuden kohdalla ovat painottuneet siten erityisesti metsätalouden suunnittelijan ja
toteuttajan omat valinnat. Tiellä ajavan ja/tai Vuokin reitillä maastossa retkeilevän näkökulmaa ei metsätalouden suunnittelussa vaikuta metsäkuvioiden 148 ja 148.1 osalta ajatellun. Toteutuksessakin on päädytty
toisen tyyppiseen ratkaisuun kuin mitä aiemmin on tehty (vrt. polun käsittely ja säilyttäminen esimerkiksi
Suomussalmen Nuolivaarassa, luku 4.8). Metsätaloudessa painotetaan nykyään yhä useammin myös maisemallisia ja metsien monikäyttöön liittyviä arvoja ja kulttuurista kestävyyttä25. Niiden huomiointi metsänkäsittelyssä olisi todennäköisesti johtanut toisen tyyppiseen kokonaisratkaisuun metsäkuvioilla 148 ja 148.1.

25

esim. Metsänhoidon suositukset. Tapio. Äijälä, O. & Koistinen, A. & Sved, J. & Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim).
2014. http://tapio.fi/wp-content/uploads/2015/06/Metsanhoidon_suositukset_ver3_netti_1709141.pdf; Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon, työopas. Tapio. Saaristo, L. & Vanhatalo, K. (toim.) 2015. http://tapio.fi/wp-content/uploads/2015/12/MHS-Talousmetsien_Luonnonhoito_2015-12-31-TAPIO-1.pdf; Talousmetsät sulautuvat maisemaan. Tapio. 2012. http://tapio.fi/wp-content/uploads/2015/06/Talousmetsat_sulautuvat_maisemaan1.pdf; Metsäkulttuuria Etelä-Suomessa. Tapio. 2011. http://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/metsakulttuuria-etelasuomessa/; Maisemasuunnittelu, esimerkkejä ja mallikohteita puuntuotantoalueille. Tapio. Matila, A. & Lindén, M.
2012. http://tapio.fi/wp-content/uploads/2015/06/maisemasuunnittelu_kalvosarja_suomi1.pdf; Luonnon- ja maisemanhoitoa taidolla. Tapio. 2014. http://tapio.fi/wp-content/uploads/2015/05/luonnon_ja_maisemanhoitoa_taidolla_opas_net.pdf
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4. Tarkastetut kohteet: Suomussalmi muut kohteet
Matkan yhteydessä tarkastettiin myös muita kohteita. Niihin kuului mm. tervahauta- ja pyyntikuoppakohteita, historiallinen asuinpaikka, kaksi myllypaikkaa ja yksi linnoitepaikka.

4.1 Tervahaudat
Matkan aikana tarkastettiin tervahautakohteita Koljatinjärven, Aittokankaan ja Tornionsärkän seudulla. Yksi
kohteista oli ennestään muinaisjäännösrekisterissä oleva Koljatinjärven seudulla sijaitseva Sänkikangas. Aittokankaalta ja Tornionsärkältä havaittiin kaksi ennestään tuntematonta tervahautakohdetta. (Kuvaliite
6.3.9.)

4.1.1 Koljatinjärven seutu
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus: 1000007303

Nimi: Sänkikangas

Ajoitus: historiallinen

Kohteen tyyppi: työ- ja valmistuspaikat

Tarkenne: tervahaudat

Laji: rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: muinaisjäännösrekisterin paikkatiedon ja sisältökuvauksen arviointi uudelleen, sillä koordinaattien osoittamalla paikalla ei havaittu tervahautoja tai muita arkeologisia kohteita. Harkitaan samalla tarkastetun
tervahaudan ja kanavan muinaisjäännösrekisteriin tiedoksi vientiä.
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 39 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: Koljatinjärven eteläpuolisella mäntykankaalla on ainakin kolme suurta, hyvin säilynyttä tervahaudanpohjaa, joiden ympärillä on valli. Alueella kulkee myös polkumainen "Vienan reitti". (Muinaisjäännösrekisterin
kuvaus 30.12.2015). Huom: Ko. Vienan reitin nimi muinaisjäännösrekisterissä on ”Vuokin reitti”.
Sijaintikoordinaatit:
N: 7181353
E: 628812
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: muinaisjäännösrekisterin tieto 30.12.2015
Peruskartta: 442309 Iso-Äylä

Koljatinjärven seudulla tarkastettiin 8.9.2015 tervahautakohde Suomussalmi Sänkikangas metsäkuvion
355.5 tarkastamisen yhteydessä. Sijaintitiedon osoittamalta paikalta tai sen läheisyydestä ei pystytty löytämään yhtään tervahautaa, vaikka metsäkuvion ja reitin välinen käsittelemätön alue kuljettiin polveillen läpi.
Myös metsäkuvion alue kuljettiin läpi. Lisäksi kuljettiin Vuokin reitin ja Myllylahden rannan välinen alue
Rautiaisen myllylle siksak-kävelyä noin 5 metrin linjoissa. Tällä alueella havaittiin vanha metsätien ura länsiitä-suunnassa. Kohteen Sänkikangas etsimistä päätettiin jatkaa tarkastamalla vielä aluetta 9.9.2015 ja selvittämällä sitä ennen kohteen paikkatiedot uudestaan.
Tarkastuksessa 9.9.2015 tarkastettiin siksak-kävelyllä noin 5 metrin linjoissa Vuokin reitin ja suolampareiden välinen alue Rautiaisen myllyn länsipuolella olevalle parkkipaikalle saakka. Tämän kävelyn yhteydessä
löydettiin yksi selvä vallinen tervahauta (koordinaatit: 7181287.796 / 628934.386), jonka vallin halkaisija oli

Kertomus Vienan reittien tarkastusmatkasta Suomussalmen Vuokin reitillä 7-11.9.2015, Päivi Maaranen, Museovirasto 4.3.2016

31
noin 3 m ja kuoppa sen keskellä noin 2.5 m. Halssi oli etelään ja sen päässä oli kuoppa 2 metrin päässä eteläpuolella (kuvaliite 6.3.9, kuvat 1-3). Kuopan koko oli noin 1 x 3.5 m. Kuoppa sijaitsi noin 2 metrin päässä
vanhasta länsi-itä -suuntaisesta ajourasta. Kohde on sama kuin Metsähallituksen inventoinnin kohde nimeltä Myllylahti 2 tervahauta. Lisäksi Metsähallituksen tietojen mukaan Myllylahden lounaispuolella on
yksi tervahauta nimellä Sänkikangas tervahauta. Tätä kohdetta ei kuitenkaan lähdetty tarkastamaan.26
(Kartta 4.1.)

Kartta 4.1 Koljatinjärven arkeologiset kohteet Metsähallituksen ja Museoviraston paikkatietojen mukaan.
Tarkastettu kohde Suomussalmi Sänkikangas on merkitty vihreällä nuolella. Tarkastettu tervahauta on merkitty punaisella nuolella. Museokarttaote 30.12.2015.
Lisäksi havaittiin poikittaiskaivanto (koordinaatit: 7181334.751 / 629089.305), joka näytti johtavan etelässä
olevalta suolta ja suolammelta Myllylahteen. Se oli hyvin laakea ja maatunut. Kaivannossa oli kummallakin
puolella matalat, noin 2 metriä leveät vallit, joiden leveys oli noin 2 metriä. Vallin kaivanto niiden keskellä
oli myös noin 2 metriä leveä. Kohde on sama kuin Metsähallituksen inventoinnissa nimetty Myllylahti 1 kanavan paikka. Muistitiedon mukaan paikalle olisi yritetty rakentaa kanavaa.27
Johtopäätöksenä vaikuttaa siltä, että Museoviraston muinaisjäännösrekisterin sijainti- ja kuvaustieto vaativat tarkistamista kohteen Sänkikangas osalta. Mahdollisesti rekisteritiedot perustuvat vuoden 2004 tietoihin: ”…alueella oli joitakin suuria ja selvästi erottuvia tervahaudanpohjia…”28. On mahdollista, että matkakertomuksessa mainitut tervahaudat ovat Metsähallituksen inventoinnissa nimetyt Myllylahti 2 tervahauta
ja Sänkikangas tervahauta. Matkakertomuksesta ei täysin käy ilmi, perustuuko tieto tervahaudoista maastohavaintoon vai maastossa saatuun tietoon. Metsähallitus on inventoinut tervahautoja myös Likolahden rannalla Sänkikankaan pohjoispuolella. Nämä ovat kuitenkin Vuokin reitistä huomattavasti kauempana.

26

Etelä-Suomussalmi kulttuuriperintöinventointi 2013. Metsähallitus. Hanna Kelola-Mäkeläinen. 2014. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspxSivut 231–235
27
kuten alaviite 26, sivut 713–715
28
Matkakertomus, Suomussalmi, ”Lönnrotin polku ja muut historiallisen ajan muinaisjäännökset Kivi-Kevätin, Kevättijärven ja Koljatinjärven eteläpuolella” Museoviraston arkistossa Museoviraston lausunnon 235/304/2004 liitteenä Marianna Niukkanen. 20.9.2004. Kohdassa Muut muinaisjäännöskohteet.
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4.1.2 Aittokankaan seutu
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus: ei ole

Nimi: Aittokangas

Ajoitus: historiallinen

Kohteen tyyppi: työ- ja valmistuspaikat

Tarkenne: tervahaudat

Laji: muu arkeologinen kulttuuriperintökohde

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: viedään muinaisjäännösrekisteriin tiedoksi
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 42 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: Aittokankaan eteläosassa ja Vuokin reitin eteläpuolella sijaitseva tervahauta hakkuualueella. Tervahauta on ympäröity tekopökkelöillä. Sen koillispuolella on säästöpuumetsä ilmeisesti luontaiseen painanteeseen
liittyen.
Sijaintikoordinaatit:
N: 7184092.644
E: 633581.482
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: GPS-laite
Peruskartta: 442312 (Malahvianvaara)

Kartta 4.2 Aittokankaan arkeologiset kohteet Metsähallituksen ja Museoviraston paikkatietojen mukaan.
Tarkastetun kohteen paikka on merkitty punaisella nuolella. Museokarttaote 30.12.2015.
Aittokankaan seudulla löydettiin 9.9.2015 ennestään tuntematon tervahautakohde metsäkuvion 217.1 tarkastamisen yhteydessä (kuvaliite 6.3.9, kuvat 4-7). Kohde oli huomioitu metsänkäsittelyssä. Siitä oli poistettu puusto ja se oli merkitty tekopökkelöin. Tervahaudan halkaisija oli noin 8 m, missä valli oli noin 3 m
leveä, sitä ympäröivä oja noin 70–100 cm ja keskellä oleva syvennys noin 4 metriä. Aivan haudan keskellä
oli pieni kuoppa, jonka halkaisija oli 60 cm ja syvyys 30 cm. Haudasta vei koilliseen noin 4 m pitkä ja 70 cm
leveä kanava eli halssi noin 9 m halkaisijaltaan olevaan painanteeseen (koordinaatit: 7184105.639 /
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633595.477). Painanne voi olla luonnonmuodostuma, mitä ihminen on muokannut kaivamalla. Painanteeseen oli jätetty säästöpuuryhmä. (Kartta 4.2.)
Havaitusta tervahaudasta 450 luoteeseen on sähköisellä kartalla merkintä toisesta tervahaudasta (koordinaatit: 7184468.000 / 633329.000, Maanmittauslaitos, Karttapaikka). Lisäksi noin kilometrin päässä Aittokankaasta lounaaseen Saarisuon länsipuolella sijaitsee tervahauta (koordinaatit: 7183396.000 /
633230.000, Maanmittauslaitos, Karttapaikka), samoin siitä edelleen lounaaseen (koordinaatit:
7183068.000 / 632674.000, Maanmittauslaitos, Karttapaikka). Näitä kohteita ei tarkastettu maastossa.

4.1.3 Tornionsärkän seutu
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus: ei ole

Nimi: Tornionsärkkä tervahaudat

Ajoitus: historiallinen

Kohteen tyyppi: työ- ja valmistuspaikat

Tarkenne: tervahaudat

Laji: muu arkeologinen kulttuuriperintökohde

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: viedään muinaisjäännösrekisteriin tiedoksi
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 49 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: Tornionsärkän itäosassa ja Vuokin reitin eteläpuolella on kolme tervahautaa iältään vaihtelevassa
mäntymetsässä vapaa-ajan asumuksen länsipuolella. Peruskartassa paikalla on merkintä Tervahauta paikalla,
missä on kaksi hautaa (nro 1 ja 2) aivan vierekkäin. Kolmas (nro 3) sijaitsee niistä lounaaseen lähellä Tornionjärven
rantaa.
Sijaintikoordinaatit:
N:
E:
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
7184283.566
639776.980
Nro 1
7184278.568
639786.976
Nro 2
7184195.602
639727.000
Nro 3
Koordinaattien tarkenne: GPS-laite
Peruskartta: 442312 (Malahvianvaara)

Tornionsärkällä löydettiin 10.9.2015 tervahautoja Esa Suomisen kanssa (kuvaliite 6.3.9, kuvat 8-12). Kaksi
haudoista sijaitsi vierekkäin mäntymetsässä vapaa-ajan asunnon pihapiirin länsilaidalla. Toinen oli halkaisijaltaan noin 12 m ja syvyydeltään 1 m (nro 1). Sen halssi oli pohjoiseen ja se oli vallillinen. Itäisempi tervahauta (nro 2) oli halkaisijaltaan noin 8 m ja senkin halssi oli pohjoiseen. Valutuslaitteisto oli kaivettu pois.
Myös tämä hauta oli vallillinen ja sen syvyys oli noin 1 m. Lounaassa lähellä Tornionjärven rantaa sijaitsi lisäksi kolmas tervahauta (nro 3). Sekin oli vallillinen ja halkaisijaltaan noin 7 m. Halssi oli etelään ja noin 50
cm syvä. (Kartta 4.3)
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Kartta 4.3 Tornionsärkän ja Myllysärkän arkeologiset kohteet Museoviraston paikkatietojen mukaan. Tervahaudat nro 1 ja 2 ylemmän punaisen nuolen kohdalla. Tervahauta nro 3. alemman punaisen nuolen kohdalla. Pyyntikuopat merkitty vihreillä nuolilla. Pyyntikuoppa-alueet Suomussalmi Tornionsärkkä on merkitty
punaisella viivoituksella. Museokarttaote 30.12.2015.

4.2 Pyyntikuopat
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus: 777010298

Nimi: Tornionsärkkä

Ajoitus: ajoittamaton

Kohteen tyyppi: työ- ja valmistuspaikat

Tarkenne: pyyntikuopat

Laji: rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: lisätään muinaisjäännösrekisteriin tiedoksi kolme havaittua pyyntikuoppaa esimerkiksi muinaisjäännöksen alakohteina (sijoittuvat rekisterissä rajattujen pyyntikuoppa-alueiden ulkopuolelle).
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 49 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: Tornionsärkkä on samaa luode-kaakko -suuntaista särkkäjonoa kuin Kaartojärvensärkkä ja Keräsensalmen läpi kulkeva Aittojärven särkkäkin. Tornionsärkkä rajoittuu pohjoisessa Porrasjokeen ja etelässä Isojokeen, jotka yhtyvät särkän itäpäässä. Tornionsärkältä on rekisteröity yhteensä 11 pyyntikuoppaa. Kuopat eivät muodosta varsinaisesti mitään selviä ryhmiä, vaan kahdeksan kuoppaa sijaitsee särkän länsipäässä harvahkona ryhmänä. Kolme muuta kuoppaa sijaitsee idempänä harjulla. Kuopat ovat hyvin tasakokoisia. Halkaisija vaihtelee kahdesta kolmeen metriin, syvyys noin puolesta yhteen metriin. Harjun maasto on huomattavan kuivaa mäntykangasta,
joka kasvaa lähinnä puolukkaa ja jäkälää. Maasto on helppokulkuista. Särkän länsipäädyssä näyttäisi olevan ihmiskäden muotoilema vetotaival, itäpäädyssä puolestaan on kymmenkunta kaivantoa, jotka mitä ilmeisimmin ovat perua sota-ajoilta. (Muinaisjäännösrekisterin kohdekuvaus 30.12.2015 hieman lyhennettynä.)
Sijaintikoordinaatit:
N: 7184182
E: 640165
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: muinaisjäännösrekisterin koordinaattitiedot
Peruskartta: 442312 (Malahvianvaara)
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Tornionsärkällä tarkastettiin läntisempää pyyntikuoppa-aluetta 10.9.2015 Esa Suomisen kanssa. Itäisempää
pyyntikuoppa-aluetta tarkastettiin 11.9.2015 alueella yksin liikuttaessa. Esa Suomisen kanssa havaittiin yhteensä neljä kuoppaa 10.9.2015 särkällä kuljettaessa. Tarkastuksessa 11.9.2015 havaittiin neljä pyyntikuoppaa lisää. Tarkastuksessa dokumentointiin vain ne pyyntikuopat, jotka satuttiin havaitsemaan Vuokin reittiä
kulkiessa (ks. enemmän luku 3.5) eikä kuoppia pyritty etsimään lisää. Kuopat on inventoitu tarkemmin
vuonna 199829. (Taulukko 4.1, kuvaliite 6.3.10.)
Tarkastuksen raportointivaiheessa huomattiin, että havaituista pyyntikuopista kolme sijoittui aiemmin tunnettujen ja rajattujen pyyntikuoppa-alueiden ulkopuolelle (kartta 4.3).
Kuopan mitat:

Sijaintikoordinaatit:
(ETRS-TM35FIN) N
7184396.521

Sijaintikoordinaatit:
(ETRS-TM35FIN) E
639628.039

2: 50 cm syvä
halkaisija vaikea arvioida

7184430.507

639530.079

3: 80 cm syvä
halkaisija 3 m

7184438.504

639524.081

4: syvyys 50 cm
mitat 2 x 1,5 m

7184470.491

639403.130

5: syvyys 70 cm
halkaisija 3,5 m

7184353.538

639826.959

6: syvyys 60 cm
halkaisija 3,5 m

7184237.585

640111.845

7: syvyys 30 cm
halkaisija 2 m

7184127.629

640199.809

8: syvyys 60 cm
halkaisija 2 m

7184368.532

639762.985

1: 50 cm syvä
halkaisija 2,5-3 m

Muuta:
- valli, leveys noin 60 cm
- rajattujen pyyntikuoppa-alueiden
ulkopuolella
- puunajoreitillä
- osittain tuhoutunut
- läntisen pyyntikuoppa-alueen rajauksen sisäpuolella
- valli
- läntisen pyyntikuoppa-alueen rajauksen sisäpuolella
- suorakaiteen muotoinen, ei vallia
- läntisen pyyntikuoppa-alueen rajauksen sisäpuolella
- valli, leveys noin 50 cm
- rajattujen pyyntikuoppa-alueiden
ulkopuolella
valli, leveys noin 60 cm
reitti kulkee kuopan läpi
- itäisen pyyntikuoppa-alueen rajauksen sisäpuolella
- matala valli
- reitti kulkee kuopan läpi
- itäisen pyyntikuoppa-alueen rajauksen sisäpuolella
- matala valli
- reitti leikkaa kuopan
- osittain tuhoutunut
- rajattujen pyyntikuoppa-alueiden
ulkopuolella

Taulukko 4.1 Kohteessa Suomussalmi Tornionsärkkä havaitut kuopat

29

Suomussalmi, Osainventointi. Oili Räihälä. 1998. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx

Kertomus Vienan reittien tarkastusmatkasta Suomussalmen Vuokin reitillä 7-11.9.2015, Päivi Maaranen, Museovirasto 4.3.2016

36

4.3 Myllykohteet
Myllykohteita tarkastettiin kahdessa paikassa. Toinen tarkastetuista kohteista oli Rautiaisen mylly Koljatinjärven luona. Toinen tarkastettu kohde oli Hyryn talon kaakkoispuolella Porrasjoen varrella.

4.3.1 Rautiaisen mylly
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus: ei ole

Nimi: Rautiaisen mylly

Ajoitus: historiallinen

Kohteen tyyppi: työ- ja valmistuspaikat

Tarkenne: puromyllyt

Laji: muu arkeologinen kulttuuriperintökohde

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: viedään muinaisjäännösrekisteriin tiedoksi
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 39 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: myllypaikka sijaitsee Myllysärkkien pohjoispuolella olevassa joen uomassa. Myllyä on kunnostettu,
sille johtaa raivattu uoma ja uoman varressa on mahdollisesti rantautumispaikka tai muu rakenne.
Sijaintikoordinaatit:
N: 7181426.714
E: 629346.201
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: GPS-laite
Peruskartta: 442309 Iso-Äylä

Kartta 4.4 Koljatinjärven arkeologiset kohteet Metsähallituksen ja Museoviraston paikkatietojen mukaan.
Tarkastettu kohde Rautaisen mylly on merkitty punaisella nuolella oikealla. Vasemmalla oleva punainen
nuoli osoittaa kivivallin paikkaa. Museokarttaote 30.12.2015.
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Rautaisen mylly tarkastettiin 8.9.2015, mutta kohteella käytiin myös 9.92015 (kuvaliite 6.3.11, kuvat 1-8).
Myllyllä oli käyty myös aiempien tarkastusten yhteydessä30. Rautiaisen myllyllä tarkasteltiin myllyn välitöntä
lähiympäristöä (kartta 4.4). Kohteen laajempaa ympäristöä on dokumentoitu Metsähallituksen inventoinnissa31. Kohde näkyy pitäjänkartalla (kartta 3.2b) ja 1930-luvun kartalla32. Mylly on korjattu 2000-luvulla ja
se on siten hyvässä kunnossa. Myllyssä on kiviset perustukset ja puinen rakennus. Vesilaitteet ovat myös
puuta. Myllyrakennuksen lisäksi paikalla on aitta, nuotiolaavu ja kompostoiva huussi. Myllylle tuo Koljatinjärven Myllylahdesta uoma, jota on ilmeisesti myllyn käyttöaikana suoristettu ja raivattu kivistä. Uoman raivauksesta syntynyt kivivalli näkyy paikoin uoman länsireunalla (koordinaatti: 7181431.712 / 629310.215).
Vuokin reitti kulkee vallissa olevan aukon läpi. Pidempi valli on mitoiltaan noin 19 x 1,5 metriä ja lyhempi 6
m x 1,5 m. Niiden välissä oleva aukko on noin 1,5 m pitkä. Uoman länsilaidassa on noin 2 x 4 m kokoinen
kaivanto, missä ei ole perustuksia. Mahdollisesti kyseessä on rantautumispaikka.

4.3.2 Porrasjoen mylly
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus: ei ole

Nimi: Porrasjoen mylly

Ajoitus: historiallinen

Kohteen tyyppi: työ- ja valmistuspaikat

Tarkenne: puromyllyt

Laji: rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: viedään muinaisjäännösrekisteriin
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 51 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: myllypaikka sijaitsee Myllysärkkien pohjoispuolella olevassa joen uomassa. Paikalla ei ole havaittavissa selviä myllyn rakenteita, mutta joen varressa on ihmisen kaivama uoma tai parantelema luonnonuoma. Lisäksi
joen rannassa on nelisivuinen kaivanto, joka voi olla rantautumispaikka mutta myös myllyrakennuksen paikka.
Sijaintikoordinaatit:
N: 7184216.593
E: 640233.795
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: GPS-laite. Kartalla piste sijoittuu joen uoman pohjoispuolelle eli koordinaattipiste heittää
jonkin verran. Myllypaikka on kuitenkin joen eteläpuolella. Karttapaikan koordinaattipiste on: 7184206.000 /
640220.000.
Peruskartta: 442312 (Malahvianvaara)

Tornionsärkkien läheinen myllykohde Porrasjoen varressa tarkastettiin 11.9.2015 (kuvaliite 6.3.11, kuvat 916). Tavoitteena oli käydä Akantörmän pohjoispuolisella myllykohteella, joka oli saatu tietoon jo aiemmassa
tarkastuksessa vuonna 201033. Tuolloin paikalle ei voitu pysähtyä tarkempaa tarkastusta varten. Akantör-

30

maininta sivulla 4, Kertomus Vienan reittien tarkastusmatkasta Suomussalmelle 14–16.6.2010 Museoviraston arkistossa. Päivi Maaranen. 21.6.2011. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
31
Etelä-Suomussalmi kulttuuriperintöinventointi 2013. Metsähallitus. Hanna Kelola-Mäkeläinen. 2014. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
32
kartta Itä-Karjala. Maanmittauslaitoksen kivipaino, Helsinki 1930
33
raportti Kertomus Vienan reittien tarkastusmatkasta Suomussalmelle 14–16.6.2010 Museoviraston arkistossa. Päivi
Maaranen. 21.6.2011. Sivut 8-9. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
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män myllypaikalle oli tultu vuonna 2010 pohjoisesta paikallisen oppaan kanssa. Tällä kertaa paikalle päätettiin kulkea lännestä. Kuultaessa kosken kohu se ohitettiin Vuokin reittiä kulkien ja paikkaa lähestyttiin itäpuolelta jokirantaan pitkin. Kohde oli tarkastuskohteista viimeinen, ja aikaa oli vain vähän tarkastamiseen.
Jälkityövaiheessa todettiin, että maastossa olikin käyty Porrasjoen yläjuoksulla, lähellä Hyryn taloa joen
mutkassa (kartta 4.5). Tarkastuksessa oli satuttu ennestään tuntemattomalle myllypaikalle, mistä paikallisillakaan ei ole ilmeisesti muistitietoa. Myllypaikka nimettiin Porrasjoen myllyksi. Myllypaikka näyttää merkityn pitäjänkarttaan Hyryn talosta koilliseen pienellä sakaraisella pisteellä (kartta 4.6)34. Akantörmän pohjoispuolella olevan myllypaikan kohdalla ei ole pitäjänkartalla myllyä osoittavaa merkkiä. Sen sijaan Särkänpolvessa joen mutkassa on merkitty myllypaikka sakaraisella tähdellä 1930-luvun kartalla35. (Taulukko 4.2.)

Kartta 4.5 Porrasjoen tarkastettu myllypaikka on merkitty punaisella nuolella. Akantörmän myllypaikka on
merkitty vihreällä nuolella. Museokarttaote 30.12.2015.
Nimi:
Porrasjoen mylly

Sijaintikoordinaatit:
(ETRS-TM35FIN) N
7184216.593

Sijaintikoordinaatit:
(ETRS-TM35FIN) E
640233.795

Muuta:

sijainti: GPS-lukema
näkyy pitäjänkartassa 1849–1865
Akantörmän mylly
7184420.000
641171.000
sijaintiarvio: Karttapaikan koordinaatti
ei näy historiallisissa kartoissa
Särkänpolki
7184814.000
642793.000
sijaintiarvio: Karttapaikan koordinaatti
näkyy pitäjänkartassa 1849–1865 ja
1930-luvun kartalla
Taulukko 4.2 Porrasjoen myllypaikat sijaintitietoineen. Akantörmä ja Särkänpolvi on hyvä selvittää paremmin36.

34

esim. Pitäjänkarttasivu 4423 12 Ia. Arkistolaitos, Digitaaliarkisto. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=632072
kartta Itä-Karjala. Maanmittauslaitoksen kivipaino, Helsinki 1930.
36
Rytkölä kirjoittaa vanhasta lastauspaikasta Särkänpolvessa (s. 8) julkaisussaan Vienan tiellä. Historiallista taustaa
Suomussalmen Vuokin reitille Venäjän Karjalaan. Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 5/2006. Heikki Rytkölä.
2006. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45095/KAIra_5_2006.pdf?sequence=1. Tämä havainto voi
liittyä myös Särkänpolven mahdolliseen myllyyn. Ks. myös luku 4.6 tässä raportissa: nk. Vienan retken purkusatama
35
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Porrasjoen kosken tarkastuksessa todettiin, että noin 3-4 m leveän joen lyhyehkön ja matalan kosken reunoilla on kiviä. Jokea vaikuttaa selvästi raivatun siten, että uoma on kivettömämpi. Joen partaat ovat melko
jyrkät ja tiheän metsä- ja pensaskasvillisuuden peitossa. Jokivarteen kosken kohdalle joen etelärannalle on
raivattu luonnonuomasta tai kaivettu erillinen kapea vesiuoma, joka on noin metrin leveä ja 8 metriä pitkä.
Joen ja uoman väliin jään noin 1.5 x 6 m pitkä maasaareke. Kyseessä voi ehkä olla myllyn vesiuoma tai sitten
kosken ohittamiseksi tehty kapea veneenvetouoma. Mahdollisen myllyrakennuksen paikkaa ei pystytty varmuudella löytämään. On mahdollista, että mylly on ollut kosken uoman päälläkin. Yläjuoksun puolella koskea ennen on eteläiseen jokipenkereeseen kaivettu nelisivuinen, noin 3 x 3 m kokoinen syvennys. On mahdollista, että se on veneiden rantautumispaikka tai myllyrakennuksen sijaintipaikka.

Kartta 4.6 Ote pitäjänkartasta 1849–1865, karttalehti 442312. Myllyn paikka merkitty punaisella nuolella.
Arkistolaitos, Digitaaliarkisto.
Koskia tiedetään raivatun vesillä kulkemisen helpottamiseksi ja tätä tehtiin myös Suomussalmella jo 1800luvun alkupuolella. Lisäksi koskien rantoja tasattiin ylävirtaan kulkua helpottamaan. Vuokin alueella koskia
perattiin ilmeisesti 1800-luvun alkuvuosikymmeniltä 1900-luvun alkuvuosiin saakka. On mahdollista, että
Porrasjoen myllyn kohdalta koskea ei vielä 1870-luvun alussa olisi raivattu, sillä Boreniuksen (1872) mukaan
vesireitti muuttui Hyryn talon luona kulkukelvottomaksi ja siirryttiin jalkaisin matkaamiseen.37 On kuitenkin
mahdollista, että Borenius tarkoittaa Tornionjärveltä eteenpäin vievää vesireittiä eikä Aittojoen-Porrasjoen
-vesireittiä. Porrasjoen myllyn kohdalla kosken raivaushetkeä ei voikaan kovin tarkasti ajoittaa, mutta todennäköisimmin se on tapahtunut jossakin vaiheessa 1800-luvulla. Raivaaminen vaikuttaa liittyvän vesillä
kulkemisen helpottamiseen.

37

Rytkölä kirjoittaa koskien perkauksista sivuilla 7, 31 ja 62 julkaisussaan Vienan tiellä. Historiallista taustaa Suomussalmen Vuokin reitille Venäjän Karjalaan. ks. tarkemmat julkaisutiedot edellinen viite 36.
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4.4 Veneenvetoura
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus: ei ole

Nimi: Tornionsärkkä veneenvetoura

Ajoitus: historiallinen

Kohteen tyyppi: kulkuväylät

Tarkenne: veneenvetourat

Laji: rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: viedään muinaisjäännösrekisteriin tiedoksi
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 49 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: veneenvetoura sijaitsee nuorta kuusta ja mäntyä kasvavassa metsässä Porraslammen ja Tornionjoen välissä ja kulkee poikittaissuuntaan Tornionsärkän ja Vuokin reitin yli. Se voi liittyä Vienan kauppaan, sillä se
risteää Vuokin reitin kanssa Hyryn talon lounaispuolella ja vie Tornionjärven rantaa kohti, johon liittyy tietoa nk. Tornion kaupungin olemassaolosta. Mainittu kaupunki oli venekaupan paikka Vienan kauppaan liittyen.
Sijaintikoordinaatit:
N:
E:
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
- pohjoispää särkän pohjois- 7184400.519
639711.006
rinteellä)
- uran keskivaiheilla särkän
7184348.540
639724.001
selällä
7184312.555
639741.994
- eteläpää särkän etelärinteellä
Koordinaattien tarkenne: GPS-laite
Peruskartta: 442312 (Malahvianvaara)

Matkan yhteydessä tarkastettiin myös yksi veneenvetouraksi nimetty kohde 11.9.2015 (kartta 4.7, kuvaliite
6.3.12). Sellaisena pidetään Vuokin reitin ylittävää Porraslammelta kohti Tornionjärveä kulkevaa uraa.
Kohde oli saatu tietoon jo aiemmin vuonna 2007 Suomussalmelle tehdyn maastokäynnin yhteydessä38.
Tuolloin paikalle ei voitu pysähtyä tarkempaa tarkastusta varten.
Veneenvetoura alkaa Porraslammen rannasta ja kulkee yli Tornionsärkän kohti Tornionjärven rantaa. Porraslammen puoleisella särkän rinteellä se on v-muotoiseksi uraksi kaivettu ja kaartuu hieman luoteeseen
särkältä järven rantaan laskeutuessaan. Rinteen alaosassa ura levenee tasannemaiseksi. V-muotoinen ura
kulkee läpi särkän korkeimman laen kohdalla olevasta notkanteesta. Uran leveys vaihtelee pohjan 0,5 metrin urasta laitojen 3 metriä leveään reunaan. Särkän pohjoispuolisen osan pituus on noin 40 metriä. Tornionjärven puoleisella särkän rinteellä vetoura on tasainen ja terassoitu, noin 3 metriä leveä väylä ja hieman
38

Kainuun matkakertomus: etäaluematkakuvaus 11–15.6.2007 Museoviraston arkistossa. Päivi Maaranen.
31.12.2007. Vetouraa ei kuvattu tai mainittu kertomuksessa, mutta käynti paikalla kuvataan liitteessä 9b. Vetoura mainitaan myös Esa Suomisen inventointikertomuksessa Suomussalmi 350 Vienan reitti, Vanhan kulkureitin inventointi
2007. Reittikuvaus: Kapeaselkä-Särkänpolvi. Kertomus on liitteenä selvityksessä Vienan reittien jäljillä – Katsaus Vienan kauppareittien historiaan, merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen. Jouni Toivanen. 2007. Museoviraston arkisto.
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kaakkoon kaartuva. Se kulkee Tornionsärkän etelärinnettä ja on noin 50 metriä pitkä. Vapaa-ajanasunnolle
vievän tien jälkeen uran loppupää näyttää seuraavan Tornionjärven rantaan venevalkamaan vievää tietä
(ks. myös luku 4.5).

Kartta 4.7 Tornionsärkän ja Myllysärkän arkeologiset kohteet Museoviraston paikkatietojen mukaan. Veneenvetouraa merkitty punaisin nuolin. Pyyntikuoppa-alueet Suomussalmi Tornionsärkkä on merkitty punaisella viivoituksella. Museokarttaote 30.12.2015.

4.5 Tornion kaupunki
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus: ei ole

Nimi: Tornionsärkkä Tornion kaupunki

Ajoitus: historiallinen

Kohteen tyyppi: kauppapaikat

Tarkenne: talonpoikaiskauppa

Laji: mahdollinen muinaisjäännös

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: viedään muinaisjäännösrekisteriin tiedoksi
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 49 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: raivattu tasanne ja venevalkama Tornionjärven pohjoisrannalla Tornionsärkän kaakkoisosassa,
missä maannoksessa on paikoin merkkejä tulenpidosta ja kaksoismaannosta. Iäkkäämpien puiden muodostaman
kapean rantavyöhykkeen jälkeen ympäristössä on nuorta mäntymetsää.
Sijaintikoordinaatit:
N: 7184193.602
E: 639772.981
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: GPS-laite, voimakkaan kaksoismaannoksen ja nokikerroksen omannut koekuoppa
Peruskartta: 442312 (Malahvianvaara)
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Matkan aikana selvitettiin myös nk. Tornion kaupungin paikkaa maastossa Esa Suomisen kanssa 10.9.2015
(kuvaliite 6.3.13). Asia oli tullut ajankohtaiseksi Metsähallituksen suunnitellessa hakkuita Tornionjärven eteläpuolisen Tornionkankaan alueelle syystalvella 2014.

3

2
1

5

4

Kartta 4.8 Ote pitäjänkartasta 1849–1865, karttalehti 442312. Mahdolliset Tornion kaupungin paikat osoitettu punaisella ympyrällä ja numeroinnilla 1-5. Arkistolaitos, Digitaaliarkisto.
Tarkastus pohjautui asiasta tehtyyn erilliseen selvitykseen, missä yhteydessä pyrittiin pohtimaan Tornion
kaupungin historiaa ja mahdollista sijaintipaikkaa maastossa39. Selvityksessä tarkasteltiin, millaisia Tornion
kaupungista kertovat lähteet ovat ja mitä ne kertovat mahdollisesta sijaintipaikasta. 1800-luvun tietojen
mukaan Tornion kaupungissa oli Mikkelin päivän aikoihin myyty veneitä Venäjän karjalaisille, jotka tulivat
syystöiden jälkeen kauppamatkalle Suomeen. Vuosittain myytiin noin 40 venettä ja ranta oli täynnä veneitä.40 Näiden tietojen perusteella tehtiin arvio paikoista, joista Tornion kaupunkia voi etsiä ja suositettiin
Metsähallitusta pidättäytymään hakkuista ennen arkeologisen kulttuuriperinnön tarkempaa selvitystä. Selvitysvaiheessa hahmoteltiin viisi mahdollista sijaintipaikkaa Tornionjärven ympäristössä (kartta 4.8). Maastossa tarkastettiin paikoista Tornionjärven pohjoisranta (nro. 3 kartalla 4.8) ja eteläranta (nro. 5 kartalla
4.8). Lisäksi tarkastettiin paikasta nro. 5 itään rantaa niemen kärkeen saakka (kartta 4.9, kartta 4.12).
39

Suomussalmi Vienan reitti (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000007300). Taustaselvitys (digitaaliarkisto, kirjallisuus):
Suomussalmi Tornionkangas Museoviraston arkistossa. Päivi Maaranen. 17.12.2014.
40
Rytkölä kirjoittaa asiasta selvityksessään sivulla 7 kansanrunouden kerääjä A.A. Boreniuksen vuodelta 1872 antaman
tiedon ja Kiannon perusteella (s. 59) julkaisussa Vienan tiellä. Historiallista taustaa Suomussalmen Vuokin reitille Venäjän Karjalaan. Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 5/2006. Heikki Rytkölä. 2006. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45095/KAIra_5_2006.pdf?sequence=1
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Etelärannalla paikan nro. 5 kohdalla ja vuoden 1974 peruskartan rantaan päättyvän kulkureitin seudulla ei
havaittu venekauppaan sopivankaltaista ympäristöä (koordinaatit: 7183706.000 / 639769.000, Maanmittauslaitos, Karttapaikka). Järven rantavyöhyke oli alava ja kosteahko, ja ranta nousi paikassa melko jyrkästi
kohti Tornionkangasta. Rannan yläpuolisella tasanteella oli useita tuulenkaatojen kantoja. Niiden maaperää
tarkkailemalla ei havaittu merkkejä tulenpidosta tai muusta ihmisen toiminnasta.
Etelärannalla paikasta numero 5 itään oli loivasti pohjoiseen viettävä niemekkeen kärki, mitä pidettiin topografialtaan mahdollisena rantautumispaikkana (koordinaatit: 7183637.825 / 639880.940). Niemenkärki vaikutti suurimittaisempaankin venekauppaan liittyvän mahdollisen odottelun ja kaupanteon kannalta sopivahkolta. Esa Suominen teki paikalle joitakin koepistoja, mutta niissä oli normaali maannos. Päivi Maaranen
tarkasti tuulenkaatojen multaiset juurakot, mutta niissäkin oli normaali maannos. Rannan lähellä havaittiin
noin 1x1 m kokoinen kuopanne, ilmeisesti luontainen. Siihen tehdyssä koekuopassa oli myös normaali
maannos. Lisäksi tarkistettiin iäkkäät puut merkintöjen varalta, mutta merkki- tai pilkkapuita ei löydetty41.
Tornionjärven pohjoisrannalla kohdalla nro. 3 tarkastettiin venevalkama ympäristöineen. Paikalle vie kulkureitti 1800-luvun pitäjänkartalla. (Kartta 4.8). Lisäksi 1800-luvun historiallisen lähteen mukaan hiekkaharju
erotti kylän Tornionjärvestä ja Vuokin reitti päättyi harjun länsirannalla, mitä nimitettiin Tornion kaupungiksi (ks. alaviite 40 edellisessä kappaleessa). Jos lähteen mainittu kylä on Hyry, voi Tornion kaupungin sijaintiseutuna pitää Tornionsärkän eteläpuolisen rinteen juuren ja Tornionjärven pohjoisen rannan välistä
aluetta. Porraslammelta tuo mahdollinen veneenvetoura Tornionjärven rantaa kohti (ks. enemmän luku
4.4).

Kartta 4.9 Tornionsärkän ja Myllysärkän arkeologiset kohteet Museoviraston paikkatietojen mukaan. Tornion kaupungin mahdollinen paikka merkitty punaisella nuolella. Pyyntikuoppakohde Suomussalmi Tornionsärkkä on merkitty punaisella viivoituksella. Museokarttaote 30.12.2015.
Tarkastuksessa paikalle havaittiin vievän edelleen kapean ja kuhmuraisen tien rantaan saakka. Alueella on
nuorta metsää ja vain harvoja iäkkäämpiä puita rannan tuntumassa. Rannan lähellä on vaja. Paikoin rantavyöhyke on kivistä, mutta venevalkaman kohdalla on laajempi tasainen alue. Se vaikuttaa raivatulta ja tasatulta. Myös ranta vesirajassa on valkaman seudulla raivattu avoimeksi. Valkamaan vievän tien varressa
41

pilkkapuulla tarkoitetaan tässä kertomuksessa puuta, joka on merkitty lyömällä yksi tai useampia kuorettomia kohtia puuhun kirveellä pilkoiksi. Merkkipuulla tarkoitetaan puuta, jonka pilkkaan on veistetty kuvioita, kirjaimia tai numeroita.
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raivatun alueen reunalla vaikutti olevan raivauskivikasa (koordinaatit: 7184193.602 / 639772.981). Rannan
lähellä on siirtolohkare, jonka yhden kyljen alla vaikutti pidetyn tulta tai kivi oli muuten rapautunut pinnasta
hilseillen (koordinaatit: 7184207.597 / 639760.986). Lohkareen edustalla kulki itä-pohjoinen suuntainen
tieura rannan törmän päällä. Törmänä päällys vaikutti myös tasatulta, mutta kyseessä voi olla myös luontainen muoto. Iäkkäät puut tarkastettiin alueella, mutta pilkka- tai merkkipuita ei havaittu.
Venevalkaman luona olevalle tasatulle alueelle ja siirtolohkareen edustalla olevalle tasanteelle tehtiin tusina koepistoja. Osassa niistä oli selvästi nokikerroksia ja kaksinkertainen maannos 42. Osassa oli normaalimaannos. Maannoksen ikää ei tarkastuksessa lähdetty tarkemmin arvioimaan. Koepistojen maata ei seulottu tai käyty läpi tarkemmin. Silmin havainnoiden maassa ei ollut löytöjä. Kohdetta olisi ollut hyvä kairata
T-piikillä laajemmin, mutta sellaista ei ollut käytettävissä. T-piikillä olisi todennäköisesti saanut selvitettyä
paremmin nokisen ja hiilisen maan esiintymisen laajuus ja sijoittuminen. Kohteessa olisi mahdollisesti hyvä
käyttää tarkastuksen apuna myös metallinilmaisinta. Tällä kertaa sellaista ei ollut käytettävissä.
Tarkastuksen perusteella arvioitiin, että venevalkaman seudulla on selvästi merkkejä ihmisen toiminnasta
eri aikoina. Toiminnan ajoittaminen on kuitenkin vaikeaa tarkastuksessa saadun tiedon perusteella. Kohteen luonteen ja iän luotettava selvittäminen edellyttää tarkempia arkeologisia tutkimuksia. Paikkaa pidettiin kuitenkin hyvin mahdollisena Tornion kaupungin sijaintialueena. Lähellä olevan Hyryn talon todettiin
olevan hyvä yöpymispaikka. Sieltä myös tiedetään Vuokin reitin tuoneen Tornionsärkille 1800-luvun pitäjänkartan perusteella. Tuolla kartalla polku haarautuu Tornionsärkällä etelään Tornionjärven rantaan tuovaan reittiin ja länteen kohti Aittojärveä (kartta 4.8). Kulkureitti Hyryn talolle on edelleen säilynyt (ks. tarkemmin luku 3.5). Lisäksi Tornionsärkän leikkaa veneenvetourana pidetty rakenne (ks. tarkemmin luku 4.4).
Veneenvetoura voisi selittyä venekaupalla Tornionjärven rannassa, sillä Aittojärveltä päin venettä tuovat
eivät silloin joutuisi kiertämään Särkänpolven kautta Tornionjärvelle.

4.6 Särkänpolvi ja Vuokin reitti Särkänpolvessa
Matkan yhteydessä tarkastettiin myös Suomussalmi Särkänpolvi 9.9.2015 (kartta 4.10). Kohde oli saatu tietoon jo aiemmin vuonna 2010 Suomussalmelle tehdyn maastokäynnin yhteydessä43. Tuolloin paikalle ei
voitu pysähtyä tarkempaa tarkastusta varten. Sen vuoksi kohteella haluttiin käydä uudestaan, eritoten kun
Porrasjoen ylittävä silta oli valmistunut. Lisäksi haluttiin tarkastaa hoidon ja käytön vaikutus kohteeseen.
(Ks. tarkemmin kartta 4.11 ja kuvaliite 6.3.14).
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maannoksen syntymisajoista Suomessa ollaan vaihtelevaa mieltä. Tutkijat ovat ehdottaneet 200–500 vuoden ja
500–1000 vuoden syntyaikoja. Maannoksen syntymiseen vaikuttavat enemmän kuitenkin maaperän luonne ja vesiolosuhteet. Eri maaperäolosuhteissa maannostuminen tapahtuu eri tavoin. Ks. esim. sivu 48 artikkelissa Maannos, maaperä ja niiden tutkimuksen menetelmät; arkeologin näkökulma. Mika Lavento. 2004. Julkaisussa Luonnontieteelliset
menetelmät ja GIS arkeologiassa, Arkeologipäivät 2003, 46–60. http://www.sarks.fi/ap/ap2003/ap2003_08_lavento.pdf
43
kohde mainitaan myös: Esa Suomisen inventointikertomuksessa Suomussalmi 350 Vienan reitti, Vanhan kulkureitin
inventointi 2007. Reittikuvaus: Kapeaselkä-Särkänpolvi. Kertomus on liitteenä selvityksessä Vienan reittien jäljillä –
Katsaus Vienan kauppareittien historiaan, merkitykseen Kainuun asutuksessa sekä kartografinen johdatus aiheeseen.
Jouni Toivanen 2007. Museoviraston arkisto; Raportti Kertomus Vienan reittien tarkastusmatkasta Suomussalmelle
14–16.6.2010 Museoviraston arkistossa. Päivi Maaranen. 21.6.2011. Sivu 8. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx.; Tarkastus Kaarlo Katiskoski 29.5.2012 muinaisjäännösrekisterissä; Suomussalmi, Osainventointi. Oili Räihälä. 1998. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
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Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus: 1000020400

Nimi: Särkänpolvi

Ajoitus: historiallinen, 1900-luku

Kohteen tyyppi: puolustusvarustukset

Tarkenne: -

Laji: rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 51 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: Malahvianvaaran kohdalla kulkevan pitkän ja kapea harjumuodostelman, Tornionsärkän -Myllysärkän itäpään katkoskohdassa, Särkänpolvessa, sijaitsevia kaivantoja. Paikalla on useampia, ehkä kymmenkunta,
hiekkaharjanteen laelle kaivettua poteroa, juoksuhautaa ym. kaivantoa. Ne sijaitsevat strategisella paikalla jyrkän
harjun päädyn laella, jonka juurella itäpuolella Porrasjoen-Isojoen uoma katkaisee harjun. Särkänpolvessa harjun
pohjoispuolella itää kohti virtaava Porrasjoki kääntyy etelään puhkaisten harjun jatkaakseen laskuaan kohti länttä
harjun eteläpuolella. Joen takana särkkä jatkuu edelleen kohti Venäjän rajaa, aluksi Vehkasärkkinä. Kaivannot liittynevät I maailmansodan ja kansalaissodan aikaiseen ns. Vienan retkeen sekä myös Vienan reittiin. Kyse lienee puolustusasemasta ja vartiopaikasta. Heti Särkänpolven pohjoispuolella 2000-luvulla rakennettu Vienan reitin silta ylittää Porrasjoen uoman. Joen itäpuolella on myös Vienan retken aikoihin sijainnut jokea pitkin Kajaanista kuljetettujen
retkitarvikkeiden purkusatama. Molemmin puolin harjua on laajat jokivarsiniityt, joilla heinää niitettiin vielä 1950-luvulla. Pari-kolme niittylatoa on myös osin säilyneinä. (Muinaisjäännösrekisterin kuvaus 30.12.2015.) Huom: Ko. Vienan reitin nimi muinaisjäännösrekisterissä on ”Vuokin reitti”.
Sijaintikoordinaatit:
N: 7184758
E: 642654
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: muinaisjäännösrekisterin paikkatieto 30.12.2015
Peruskartta: 442312 (Malahvianvaara)

Tarkastuksen perusteella muinaisjäännöksen kaivantomaiset rakenteet ovat maastossa hyvin havaittavissa.
Kaivantokokonaisuuksia on ainakin neljä (taulukko 4.3). Osa niistä on kooltaan yksittäisiä suurempia rakenteita, ja osa koostuu useamman pienemmän kaivannon yhdistelmistä. Lisäksi alueella on ilmeisesti yksittäisiä pienempiä kaivantoja, joita ei tämän tarkastuksen yhteydessä etsitty ja dokumentoitu tarkemmin ajan
puutteen vuoksi.
Kaivantokokonaisuus 1 koostuu kahdesta suorakaiteenomaisesta ja yhdestä neliömäisestä kaivannosta. Kaivantokokonaisuus 2 muodostuu yhdestä suorakaiteenmuotoisesta ja yhdestä neliömäisestä kaivannosta.
Kaivantokokonaisuus 3 muodostuu yhdestä L:n muotoisesta kaivannosta. Kaivantokokonaisuus 4 muodostuu viidestä erimuotoisesta kaivannosta. (Ks. mitat ja muut tiedot liite 6.1a.)
Nimi:

Sijaintikoordinaatit: Sijaintikoordinaatit:
(ETRS-TM35FIN) N
(ETRS-TM35FIN) E
Kaivantokokonaisuus 1
7184778.4
642708.8
Kaivantokokonaisuus 2
7184786.4
642738.8
Kaivantokokonaisuus 3
7184772.4
642686.8
Kaivantokokonaisuus 4
7184763.4
642660.8
Taulukko 4.3 Kaivantokokonaisuudet Särkänpolvessa.

Muuta: sijainti kartalla 4.11
toiseksi itäisin nuoli kartalla
itäisin nuoli kartalla
toiseksi läntisin nuoli kartalla
läntisin nuoli kartalla
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Tarkastuksessa havaittiin lisäksi, että muinaisjäännöksen rakenteisiin ja niiden lähellä oli kaivettu kuoppia44.
Kaivantokokonaisuuden 1 pitkänomaisen vallillisen kaivannon valliin oli kaivettu yksi kuoppa noin 25 x 30
cm. Pintaturvetta oli kuopan lähellä juuripuoli ylöspäin maan pinnalla. Lisäksi vallin pintamaata oli ilmeisesti kaiveltu laajemminkin rikki irtonaisesta hiekasta päätellen. Kuoppa oli jätetty peittämättä.
Kaivantokokonaisuuden 2 pohjoispuolelle oli tehty kaksi peittämätöntä kuoppaa, kooltaan noin 25 x 35 cm
ja 25 x 25 cm. Toinen kuoppa oli pienemmän kaivannon numero 1 pohjoispuolella ja toinen suuremman
kaivannon numero 2 vallin ulkopuolella. Nämäkin oli jätetty peittämättä ja toisen kuopan (länsipuolisen)
vieressä oli pintaturve juuripuoli ylöspäin maan pinnalla. Itäpuolisessa kuopassa puiden juuret olivat estäneet maan kaivamista syvemmälle.

Kartta 4.11 Kaivantoalueiden sijainti kartalla GPS-tietojen perusteella. Läntisin punainen nuoli on kaivantoalue 4, siitä itään sijaitsevat alue 3, 1 ja 2. Museokarttaote 30.12.2015.
Kaivetut kuopat ovat luonteeltaan samanlaisia, kuin metallinetsinnän harrastuksen yhteydessä muinaisjäännösalueilla on havaittu kaivetun. Kuopat on ilmeisesti kaivettu vuoden 2015 kesäaikana, sillä maanpinta
niissä ei ollut kasvittunut eivätkä kuopat olleet erodoituneet reunoistaan voimakkaasti esimerkiksi sateen
vuoksi. Muualla alueella ei havaittu kaivamisen jälkiä tämän tarkastuksen yhteydessä. Kohteesta mahdollisesti löydetyt esineet tai niiden katkelmat voisivat kertoa tärkeää tietoa Särkänpolven muinaisjäännöksen
rakenteista ja niiden iästä. Löytötietoja paikkaa koskien ei ole kuitenkaan ilmoitettu Museovirastoon tai
maakuntamuseoon.
Maastoon merkitty Vuokin reitti on Särkänpolven muinaisjäännösalueella ja siitä länteen täysikäisen mäntymetsän alueella erittäin hyvin säilynyt. Paikoin reitin varressa on harvakseltaan vanhoja pilkkapuita, jotka
ovat täysin umpeen kylestyneitä.

44

tarkempi selvitys lomakkeelle laaditulla Vahingoittuneen kiinteän muinaisjäännöksen tarkastus: Suomussalmi Särkänpolvi (1000020400) Museoviraston hallinnon arkistossa. Päivi Maaranen. 18.9.2015.
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4.7 Vuokin reitin sivureitit: Tornionkangas
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus: ei ole

Nimi: Tornionkangas

Ajoitus: historiallinen

Kohteen tyyppi: kulkuväylät

Tarkenne: polut

Laji: muu arkeologinen kulttuuriperintökohde

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: viedään muinaisjäännösrekisteriin tiedoksi
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 43 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: Tornionjärven eteläpuolisen Tornionkankaan tasaisessa maastossa heikosti näkyvä kulkureitti, ilmeisesti iältään melko nuori kuopanne, yksi pilkkapuu ja yksi merkkipuu.
Sijaintikoordinaatit:
N: ks. taulukko 4.4
E:
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: GPS-laite maastotarkastuksessa
Peruskartta: 442312 (Malahvianvaara)

Sivureitteihin liittyviä asioita selvitettiin tarkastuksessa 10.9.2015 Esa Suomisen kanssa Tornionkankaalla
liikuttaessa (kartta 4.12 ja kuvaliite 6.3.15). Selvitystarve liittyi Metsähallituksen alueella suunnittelemiin
hakkuisiin. Tarkastuksessa keskityttiin selvittämään suunniteltua metsänkäyttöaluetta ja sen länsipuoleisia
alueita. Samassa yhteydessä selvitettiin myös mahdollista Tornion kaupungin sijaintia Tornionkankaan alueella (ks. luku 4.5).

Kartta 4.12 Tornionkankaan arkeologiset kohteet Metsähallituksen ja Museoviraston paikkatietojen mukaan. Vihreä viivamainen merkintä on mahdollinen Vuokin reitin sivureitti (Metsähallituksen kartoittama).
Pilkkapuu (oikeanpuoleinen nuoli) ja merkkipuu merkitty punaisilla nuolilla. Polun kulkua merkitty sinisillä
nuolilla. Kuopanne on merkitty vihreällä nuolella. Museokarttaote 31.12.2015.
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Kohde:
Koordinaatit (heitto +- 3-5 m) (ETRS-TM35FIN):
Polku, maastossa havaittavissa
7183455.9
639693.0
Polku, maastossa havaittavissa
7183523.9
639733.0
Koekuoppa
7183656.8
639748.0
Kuopanne
7183635.8
639695.0
Pilkkapuu
7183627.8
639552.1
Merkkipuu
7183629.8
639500.1
Taulukko 4.4 Tornionkankaalla havaittujen arkeologisten jäännösten sijaintikoordinaatit.
Tornionkankaan tarkastuksessa havaittiin useita arkeologisia kulttuuriperintökohteita (liite 6.1b). Metsänkäsittelyalueella oli maastoon merkitty sinisellä nauhoituksella mahdollinen Vuokin reitin sivureitti, joka oli
melko vaikeasti maastossa havaittavissa. Polku-ura ei ollut selkeästi tallattu. Hakkuualueella oli lisäksi noin
100 x 80 cm kokoinen nelisivuinen kuoppa, jossa oli matala palle eteläsivulla, leveydeltään noin 50 cm ja
korkeudeltaan 20 cm. Kuoppaan tehdyssä koepistossa oli nokimaata ja häiriintynyt maannos. Lisäksi löydettiin metsänkäsittelyalueen ulkopuolelta yksi pilkkapuu ja yksi merkkipuu. Pilkkapuussa oli voimakkaasti kylestynyt pilkka ja puu oli keloutunut. Merkkipuun pilkka oli myös kylestynyt ja siinä oli veistomerkkejä.
Myös pilkan alla oli erillinen veistomerkki. Merkkipuu oli keloutunut. Vuokin reitin mahdollinen sivureitti on
tarkastettu ja kuvattu Metsähallituksen inventoinnissa45.

4.8 Nuolivaara
Nuolivaara tarkastettiin 8.9.2015 metsänkäsittelyn vaikutusten selvittämiseksi kohteessa (kuvaliite 6.3.16).
Koska kohde on rajavyöhykkeellä, tarkastusta varten oli haettu lupa rajavartiolaitokselta. Esa Suominen on
tehnyt kohteella arkeologisia kaivauksia vuosina 1987-198946. Lisäksi kohde on metsähallituksen tarkastama ja tarkemmin kartoittama (kartta 4.13)47.
Kunta: Suomussalmi

Muinaisjäännösrekisteritunnus: 1000008840

Nimi: Nuolivaara

Ajoitus: historiallinen

Kohteen tyyppi: asuinpaikat

Tarkenne: talonpohjat

Laji: rauhoitettu kiinteä muinaisjäännökset

Hoitorekisteritunnus: -

Toimenpide-ehdotus: pilkkapuiden vienti muinaisjäännösrekisteriin muina arkeologisia kulttuuriperintökohteina tai
Nuolivaaran alakohteita
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 60 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon

45

Pohjois-Suomussalmi kulttuuriperintöinventointi 2014. Metsähallitus. Hanna Kelola-Mäkeläinen. Sivut 30–32, 236–
241. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
46
Esa Suominen, kaivausraportit arkeologisista kenttätöistä vuosina 1987–1989 Museoviraston arkistossa
47
Etelä-Suomussalmi kulttuuriperintöinventointi 2013. Metsähallitus. Hanna Kelola-Mäkeläinen 2014. Sivut 160–163.
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
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Sijaintikuvaus: Nuolivaara sijaitsee Karsikkojärven lounaispuolella. Se on noin kilometrin pituinen, itä-länsi -suuntainen mäki. Valtakunnanraja kulkee Nuolivaaran poikki; Suomen puoleinen länsiosa on kokonaan rajavyöhykkeellä.
Vaaraa pitkin kulkee neuvostoliittolaisten välirauhan jälkeen tekemä Rykmentintie. Nuolivaaralla on perimätiedon
mukaan asunut Kuivajärven ensimmäinen asukas 1700-luvun lopulla. Rykmentintiestä 15 m etelään ja 9 m polusta
9 itään on 2,5 m:n läpimittainen ja 0,5 m korkea kivikasa, joka on todennäköisesti peltoraunio. Tästä noin 27 m etelään on kaksi peräkkäistä, 6 m:n etäisyydellä toisistaan olevaa kivikkoa. Läntisen pituus on 16 m, itäisen 10 m, niiden leveys on 2-3 m. Kivikot lienevät pellon reunaan raivattuja kiviä. Rykmentientien ja polun haarasta 40 m etelälounaaseen on melko hiekosti erottuva rakennuksenpohja 1. Se on neliön muotoinen, sivut ovat 4 m:n pituiset ja 0,5
m leveät kohoumat. Alempana rinteessä, rakennuksenpohja 1:stä 8 m etelään sijaitsee rakennuksenpohja 2. Se on
kooltaan 4,2x 5,8 m. Pohja jakautuu kahteen osaan. Koillispäässä on väliseinällä erotettu 2 m:n pituinen osa, jonka
seinät erottuvat heikkoina kohoumina maassa. Koillispäästä 1,2 m länteen on 0,9 m:n läpimittainen ja 0,5 m:n syvyinen kuoppa. Pohjan lounaisosa on hyvin selvä. Ulkosivuilla on noin 1,5 m leveät ja 0,4 m korkeat vallit ja niiden sisällä noin 0,5 m syvä kuoppa. Kuoppa on ehkä ollut lattian alainen säilytystila. Lounaisosan luoteisnurkassa on turpeen alla kiviröykkiö, ilmeisesti rauennut kiuas. Alinna rinteessä on hyväkuntoinen hirsikehikkoinen kaivo. Kaivo on
tehty 150 cm pitkistä, 17-20 cm paksuista halkaistuista hirsistä.. Kaivon sisämitta on 120x120 cm ja syvyys 140 cm.
Rykmentintiestä 60 m etelään ja 15 m polusta itään on turpeen alla kiuas, jota tutkittiin. Kiukaan pohjan koko on ollut
noin 2x2-2,5 m ja sen suuaukko lännessä. Pesä on ollut 1,5 m pitkä ja runsaat 0,5 m leveä. (Muinaisjäännösrekisterin kuvaus 31.12.2015 lyhennettynä.)
Sijaintikoordinaatit:
N: 7169628
E: 646738
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: muinaisjäännösrekisterin 31.12.2015 mukaan
Peruskartta: 444102 Kuivajärvi

Kartta 4.13 Nuolivaaran arkeologiset kohteet Metsähallituksen ja Museoviraston paikkatietojen mukaan.
Pilkkapuiden sijainti merkitty punaisilla nuolilla. Oikeanpuoleisen nuolen kohdalla kaksi pilkkapuuta. Museokarttaote 31.12.2015
Metsänkäsittely oli lausunnolla Kainuun museossa vuonna 2012 (Metsähallituksen lausuntopyyntö
10.2.2012). Museon lausunnossa 14.3.2012 todettiin, että ”Muinaismuistolain perusteella metsän korjuulle
Nuolivaaran asuinpaikalla ei ole estettä. Työt on kuitenkin tehtävä niin, että asutusjäännöksiä ei vahingoiteta. Ennen töiden aloittamista näkyvät jäännökset on selkeästi merkittävä yhdessä museon edustajan
kanssa. Maan pintaa ei saa muokata ja muutenkin koneilla ajo ja muut työt on suunniteltava niin, että
maastoon jää niistä mahdollisimman vähän jälkiä. Mikäli ympäristö hakataan paljaaksi, on suositeltavaa,
että myös muinaisjäännöksen kohdalla olevat puut poistetaan. Rykmentintie ei taas ole muinaismuistolain
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suojaama kohde ainakaan niiltä osin, kuin se on nykyisin liikenteen käytössä. Tien muilta osilta Kainuun Museolla ei ole riittävästi tietoja asian ratkaisemiseksi. Maastokäynti paikalla saattaisi selventää asiaa. Tiellä
on joka tapauksessa mielenkiintoinen historia. Muinaismuistolain ohella on otettava huomioon, että Nuolivaara ja Rykmentintie ovat osa Suomussalmen vienalaiskylien maisema-aluetta. Sen hoito- ja käyttösuunnitelmassa on annettu ohjeita myös kyseessä oleville kohteille. Nuolivaarasta todetaan, että: ”Tässä vaiheessa alue säilytetään esim. metsätaloudellisilta toimenpiteiltä. Vaihtoehtoisesti kohde voidaan raivata
paremmin näkyville Kainuun Museon tutkijoiden läsnäollessa, jotta tutkiminen ja alueen hahmottaminen
helpottuisi.” Rykmentintiestä puolestaan sanotaan, että tavoitteena on “tien (= polun ja avoimen linjan sen
ympärillä) säilyminen näkyvissä”. Tämän johdosta Kainuun Museo esittää lausuntonaan, että paikalla noudatetaan maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman ohjeita ja siellä ei tehdä muita, kuin kohteiden säilymistä ja arvoa kohentavia toimenpiteitä.”
Rykmentintiestä Kainuun museon lausunnossa tuodaan esiin seuraavaa: ” Nuolivaaraa pitkin kulkee itä–
länsi -suuntainen Rykmentintie. Tie on puna-armeijan tekemä vuonna 1944 rauhanteon jälkeen. Joukkojen
tarkoitus oli ahdistaa perääntyviä saksalaisia. Tietä pitkin tuli ilmeisesti noin 1500 miestä ja jonkin verran
ajoneuvoja sekä tykkejä. Paikalle on merkitty polku jo vuonna 1941 painettuun taloudelliseen karttaan, joten kyseessä näyttää olleen vanhan kulkureitin parantaminen armeijan käyttöön sopivaksi. Kainuun Museon tiedossa ei ole, kuinka merkittävästä kulkureitistä on aikoinaan ollut kyse. Rykmentintietä on sittemmin parannettu metsänkorjuuta varten ja paikoin tien linjaustakin on muutettu. Viimeiset 0,4 kilometriä ennen rajaa se kulkee vuonna 2005 otetun ilmakuvan mukaan avohakkuualueella. Kuvista ei pysty varmuudella päättelemään, onko maanpinta muokattu myös tien kohdalta. ”
Rykmentintietä edeltävien reittien ikää ja luonnetta on kartta-aineistojen perusteella hieman vaikea hahmottaa. 1800-luvun puolivälin pitäjänkartta-aineisto ei kata Nuolivaaran aluetta. 1930-luvun kartalla tälle
alueelle Karsikkojärven luoteispuolella ei myöskään ole merkitty kulkureittiä48. 1920-luvun kartassa Kuivajärven alueelle ei ole merkitty minkäänlaisia maakulkureittejä, vaikka niitä on merkitty 1800-luvun puolivälin pitäjäkarttaan49. Historiallisten karttojen antama tieto ihmisen toiminnasta ei olekaan koskaan aukotonta ja sellaisenaan täysin luotettavaa. Kartoittamisen aikana tieto voi muuttua tai jäädä pois monessa vaiheessa. Kartoittaja ei ehkä alun perinkään näe jotakin ilmiötä tärkeäksi ja merkitse sitä kartalle. Puhtaaksipiirto- ja/tai kopiointivaiheessa kartalta voidaan jättää pois tietoa.50 Tässä tapauksessa reittien iästä antaa
ehkä parhaiten vinkkiä asutuksen ikä ja luonnonolosuhteet. Nuolivaaraan ja sieltä pois on pitänyt voida kulkea ainakin silloin, kun se on ollut asuttu. Koska vesireitit eivät ole soveliaat kulkemiselle, todennäköisin
kulku on tapahtunut kesäaikaan polkuja ja talviaikaan talviteitä pitkin. Asutuksen ikä huomioon ottaen kulkureitit Nuolijärven asutukseen liittyen ovat iältään todennäköisimmin viimeistään 1700-luvulla syntyneitä.
Maastotarkastuksessa Nuolivaarassa todettiin, että paikalla ja sen ympäristössä on tehty laaja avohakkuu
(kuvaliite 6.3.16). Alueelle oli jätetty yksittäisiä puita, keloja ja säästöpuuryhmiä. Maaperä oli laikutettu
noin 1 x 1 metrin verkostossa. Laikutusjäljissä oli paikoin hiiltä. Laikun koko oli keskimäärin 50 x 80 cm ja
syvyys 30–40 cm.
Alueen läpi kulkeva, loivasti pohjoisesta itään kaartava ja metsätien eteläpuolella sijaitseva polku oli huomioitu ja säilytetty hakkuussa ja maanpinnan käsittelyssä selkeästi. Laikuttamaton polun suojavyöhyke oli 2-3
metriä polun kummallakin puolella. Se oli myös merkitty maastoon seipäin ja sinisin nauhoin. Polku vaikutti
käytetyltä ja kuljetulta. Polun yhtymäkohdassa metsään avohakkuun länsilaidassa havaittiin yksi miltei umpeen kylestynyt pilkkapuu (pilkkapuu 3). Puu oli merkitty sinisellä nauhalla (kuvaliite 6.3.16, kuvat 17–18).
Lisäksi metsätien molemmin puolin havaittiin kaksi umpeen kylestynyttä pilkkapuuta Nuolivaaran laen län-

48

kartta Itä-Karjala Maanmittaushallituksen kivipaino, Helsinki, 1930.

49

pitäjänkartta 4441 02 1a Suomussalmi, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=632084
ks. enemmän esimerkiksi julkaisu Kartta historian lähteenä. Rantatupa, H. (toim.). 2000. Jyväskylän ylioppilaskunnan
julkaisusarja 55. Kampus Kustannus.
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sipäässä (kuvaliite 6.3.16, kuvat 11–13). Toinen niistä sijaitsi metsäntie pohjoispuolella (pilkkapuu 1) ja toinen eteläpuolella (pilkkapuu 2). Pilkkapuita on mahdollisesti ollut enemmänkin, mutta niiden alkuperäistä
määrää ei voi jälkikäteen luotettavasti arvioida. Hakkuuaukean läpi rajalle kulkevaa metsätietä oli ajettu,
mutta se ei ollut vaurioitunut pinnaltaan merkittävästi. Kyseessä on ilmeisesti nk. Rykmentintie. (Taulukko
4.5.)
Nuolivaaran historiallinen asuinpaikka oli huomioitu hakkuussa ja ympäröity tekopökkelöillä. Siellä havaittiin joitakin kivikasoja, joista osa oli pitkänomaisia ja osa pyöreitä. Kaikkia muinaisjäännöksen rakenteita ei
pyritty etsimään. Yhteensä havaittiin kolme kiviröykkiötä ja yksi kiviaitamainen valli (taulukko 4.5). Kaksi
läntisintä röykkiötä oli ilmeisesti rakennusperustusten yhteydessä olevia tulisijojen perustoja tai tulisijoja.
Paikkaa ei tarkistettu yksityiskohtaisesti, sillä kaivausten lisäksi mm. Metsähallitus on tarkkuusinventoinut
kohteen.
Koordinaatit (heitto +- 3-5 m) (ETRSTM35FIN):
Kohde:
Polku, maastossa havaittavissa, alku
7169677.500
646805.174
Polku, maastossa havaittavissa, kaarre
7169705.489
646727.206
Polku, maastossa havaittavissa, loppu
7169820.442
646697.218
Rykmentintie, alku Tapionkangas (Maanmittauslaitos, Karttapaikka)
7170019.000
646572.000
Rykmentintie, loppu valtakunnan raja (Maanmittauslaitos, Karttapaikka)
7169615.000
647188.000
Pyöreä röykkiö (nro 1), 2,5 m halkaisija, 50 cm korkea
7169656.509
646748.198
Pitkänomainen valli, 7 x 1-1,5 m, korkeus 50–60 cm ja vallissa
olevan aukon jälkeen vielä 11 x 1-1,5 m, alkupää
7169641.515
646742.200
Pitkänomainen valli, 7 x 1-1,5 m, korkeus 50–60 cm ja vallissa 7169653.510
646713.212
olevan aukon jälkeen vielä 11 x 1-1,5 m, alkupää
Pyöreä röykkiö (nro 2), halkaisija 2 m, 30 cm korkea
7169633.518
646729.205
Pyöreä röykkiö (nro 3), halkaisija 2,5 m, 50 cm korkea
ks. edellinen röykkiö nro 2
Pilkkapuu 1
7169679.500
646822.168
Pilkkapuu 2 (koordinaatti sijoittuu kartalla näkyvän metsätien
pohjoispuolelle, mutta sen kuuluisi sijoittua eteläpuolelle)
7169673.502
646820.168
Pilkkapuu 3
7169782.457
646708.213
Taulukko 4.5 Nuolivaarassa havaitut rakenteet ja niiden sijainti.
Yhteenvetona voi todeta, että Metsähallitus on hakkuussa noudattanut Kainuun museon lausuntoa muinaismuistolain perusteella tapahtuvan metsänkäsittelyn osalta kiinteän muinaisjäännöksen alueella. Työ on
tehty siten, että muinaisjäännöstä ei ole vahingoittunut. Koska alueella on tehty avohakkuu, puut myös
avohakkuun keskelle jäävältä kiinteältä muinaisjäännökseltä on suositeltu poistamaan ja näin on tehty. Menettely on ison avohakkuun yhteydessä perusteltu, sillä tuulen voimasta kaatuvan puun pystyyn nousevat
juurakot olisi voinut tuhota kiinteän muinaisjäännöksen, jos sille olisi jätetty puusto.
Asuinpaikan läpi oli mahdollisesti ajettu metsänkäsittelyssä. Ajoura oli painunut maaperään, mutta maan
pinta ei ollut vaurioitunut. Ajo asuinpaikan läpi vaikutti hieman erikoiselta ratkaisulta ottaen huomioon,
että asuinpaikan voi helposti kiertää maastossa näin laajan hakkuun yhteydessä. Lausunnossa edellytettyä
maastoon merkintää yhdessä museon edustajan kanssa ei voida toteutumiseltaan tämän tarkastuksen yhteydessä arvioida. Alueella kulkevan polun osalta oli noudatettu yhdessä Tapion kanssa tehtyjä suosituksia.51 Polku näkyi hyvin maastossa ja oli säilynyt metsänkäsittelyssä.

51

Metsien hoito ja käyttö kulkutiemuinaisjäännöksillä. Museovirasto, MTK, Metsähallitus ja Tapio. Kesäkuu 2009.
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Rykmentintien osalta hakkuun toteuttamiseen ei tämän tarkastuksen perusteella oteta varsinaisesti kantaa,
kuten ei myöskään vienalaiskylien maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa annettujen ohjeiden
noudattamiseen. Tältä osin arvio on tehtävä alueellisessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.
Yleisesti voi kuitenkin todeta, että museon lausunnon mukaisen kohteiden säilymistä ja arvoa kohentavien
toimenpiteiden ja laaja-alaisen avohakkuun välillä voi maisemallisesta näkökulmasta olla havaittavissa ristiriitaa.

4.9 Raatteen tie Purasjoen asema
Kunta: Suomussalmi
Nimi: Purasjoki (nimi ollut rekisterissä 31.12.2015 asti ”Porrasjoki”) ja Purasjoen puolustusasema
Kohteen tyyppi: puolustusvarustukset
Laji: muu arkeologinen kulttuuriperintökohde

Muinaisjäännösrekisteritunnus: 1000019002 ja
1000019891
Ajoitus: moderni
Tarkenne: taistelukaivannot
Hoitorekisteritunnus: 999000387

Toimenpide-ehdotus: muinaisjäännösrekisterissä nyt olevan kahden kohdetta osoittavan tietueen (Purasjoki ja Purasjoen asema) korvaaminen yhdellä esimerkiksi poistamalla kohde Purasjoki tietoineen
Suunta ja etäisyys kirkosta: noin 60 kilometriä Suomussalmen kirkonkylästä itäkaakkoon
Sijaintikuvaus: Kohde sijaitsee Raatteentien ja Purasjoen yhtymäkohdassa Purasjoen länsipuolella ja pääosin
Raatteentien eteläpuolella. Kohteessa on korsuja, taistelu- sekä yhdyshautoja, tulipesäkkeitä ja panssariestettä. Linnoitustyöt on tehty loka-marraskuussa 1939 ja alueella on käyty taisteluja vuosina 1939–1940. Purasjoki on osittain
entisöity vuosina 1993–1994 Museoviraston ohjeiden mukaisesti. Kohde on talvisodan aikainen puolustusasema,
jota vahvistettiin välirauhan aikana. Se sijaitsee Purasjoen ympäristössä, Raatteentien molemmin puolin. Alueella on
runsaasti erilaisia kenttälinnoitteita, joita ovat rakentaneet suomalaiset ja Neuvostoliiton joukot. Alueella taisteltiin
talvisodan aikana. Jatkosodan lopussa asemissa oli saksalaisia joukkoja ja alue oli neuvostojoukkojen miehittämä
syyskuusta marraskuuhun 1944. Raatteentien läheisyydessä on entisöityjä linnoitteita sekä opaskyltti. Aluetta ei ole
tutkittu kauttaaltaan eikä sen laajuus ole selvillä. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. (Muinaisjäännösrekisterin kohdekuvauksien 31.12.2015 mukaan).
Sijaintikoordinaatit:
N: 7191887
E: 619279
Korkeus m mpy: (ETRS-TM35FIN)
Koordinaattien tarkenne: muinaisjäännösrekisterin 31.12.2015 mukaan
Peruskartta: 442404

Tarkastus Raatteen tien Purasjoen asemalle tehtiin 11.9.2015 (kuvaliite 6.3.17). Tarkastus liittyi valtion kiinteistövastuiden siirtoon liittyvän Museoviraston Kiva-työryhmän työhön (liittyvyys Museoviraston MUKItyöhön). Tarkastuksen jälkeen syyskuussa 2015 havaittiin kiinteistötietojen tarkistuksen yhteydessä Museovirastossa, että kiinteistö oli siirtynyt valtiolta Suomussalmen kunnalle ja merkintä siitä oli tehty kiinteistörekisteriin kesällä 2015. Marraskuussa 2015 selvisi, että kiinteistön luovutuksessa ei ollut menetelty luovutuslainsäädännön mukaisesti eikä asiassa ollut pyydetty lain mukaista lausuntoa Ympäristöministeriöltä tai
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Näin asiasta ei tiedetty Museovirastossa. Asiasta saatiin marraskuussa
2015 Metsähallitukselta selvitys sähköpostitse, missä yhteydessä saatiin nähtäväksi myös kauppakirja
(asianro MH 5431/2014/06.04.01).
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Purasjoen asema on Salpalinjan nk. huippukohde ja RKY-kohde. Sitä on inventoitu tarkemmin Metsähallituksen ja Museoviraston työnä.52 Tämän vuoksi nyt tehdyssä tarkastuksessa keskityttiin vain kohteen kunnon yleiseen arviointiin. Tarkastus kohdennettiin erityisesti kunnostettujen rakenteiden tarkasteluun. Mihinkään rakenteeseen ei menty sisälle turvallisuussyistä. Tarkastus ei ole kattava, vaan sen perusteella oli
tarkoitus arvioida tarkemmin kuntokartoituksen tarvetta kohteessa. Kohteeseen oli tehty myös aiemmin
hoidon ja käytön tarkastus vuonna 2010.53

Kartta 4.14 Raatteen tien arkeologiset kohteet Metsähallituksen ja Museoviraston paikkatietojen mukaan.
Metsähallituksen inventoinnissa ei ole ilmeisesti paikannettu entisöityjä rakennelmia. Museokarttaote
31.12.2015.
Maastotarkastuksessa kohteessa havainnoitiin erilaisia puurakentein tuettuja yhdys- ja taisteluhautoja, ampumapaikkoja, korsuja ja suojahuoneita. Alue on ilmeisesti melko suosittu käyntikohde, mikä näkyi erilaisena kävijöiden aiheuttamana kulumisena maaperässä. Paikalla on myös raivattu vesakkoa. Rakentamisessa
vaikuttaa käytetyn pääosin kestopuuta. Jokirannassa (joen länsipuoli) olevista kohteista todettiin, että ne
olivat kohtalaisen hyvässä kunnossa. Taisteluhautojen lisäksi paikalla on mm. ampumapesäkkeitä. Alue on
hyvin kuivaa ja valoisaa, mikä parantaa puurakenteiden säilyvyyttä. Jokitörmässä oleva panssarieste puusta
vaikutti paikoin heikkokuntoisemmalta. Sen yksityiskohtaisempaa kuntoa ei tämän tarkastuksen yhteydessä
lähdetty selvittämään.
Korsu 1 (koordinaatit: 7191857.452 / 619176.316) oli tarkastuksen perusteella kohtalaisessa kunnossa. Tarkastushetkellä korsussa ja paikoin sinne johtavassa haudassa oli vettä 20–30 cm. Yhdessä kohtaa hautaa
seinämää tukeva puurakenne oli liikkunut noin 6 metrin matkalla. Korsu 2 (koordinaatit: 7191891.439 /
619256.283) on joko romahtanut tai sitten se on rakenteeltaan kraaterimainen. Keskellä heikkokuntoiselta
vaikuttavaa puukattoa on kooltaan noin 40 x 40 cm aukko, jonka alla on 2 m pudotus. Aukko olisi perusteltua sulkea teräsverkolla. Korsu on aidattu ketjulla ja sisäänpääsy siihen on estetty. Varoitustaulun tekstiä ei
52

Salpalinja. Sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 2009–2012. John Lagerstedt. 2012. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx. Sivu 339; Metsähallituksen mahdollisesti asiaa
koskevaa raporttia ei löydetty Museoviraston Kulttuuriympäristön rekisteriportaalista matkakertomuksen laatimisen
yhteydessä.
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Kertomus Vienan reittien tarkastusmatkasta Suomussalmelle 14–16.6.2010 Museoviraston arkistossa. Päivi Maaranen. 21.6.2011. Sivut 14–15.
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voi lukea, joten taulu tulisi uusia. Suojahuoneen tai -komeron (koordinaatit: 7191892.438 / 619284.272)
katon yksi tukipalkki oviaukolla vaikutti olevan murtumassa tyvestä. Seinämissä ja tukipalkeissa on sammalta ja jäkälää.
Yhteenvetona voi todeta, että kohteen rakennelmien kunto vaikuttaa paikoin hyvältä. Paikoin rakennelmiin
liittyy kuitenkin vaaratekijöitä kävijöiden kannalta. Kohteen kunnostustyöt on paikallisten lähteiden mukaan tehty Museoviraston ohjeistusten mukaan Suomussalmen kunnan työnä 1993–1994. Ainakin osan rakenteista on tehnyt Kainuun prikaatin varusmiesryhmä vuonna 1989. Alue on siirtynyt 3.3.2014 päivätyllä
kauppakirjalla Metsähallitukselta Suomussalmen kunnan omistukseen. Kauppakirjassa todetaan mm. seuraavaa:

Vaikka kauppakirjassa ei ole erikseen sovittu vastuiden luovutusta valtiolta, voi kohdan 8 perusteella arvioida sen, että ostaja on hyväksynyt ja vastaanottanut kohteen sellaisessa kunnossa, kuin se on ollut maastokatselmuksessa syksyllä 2014. Kohde ei ole ilmeisesti ollut merkittävästi erilainen tuolloin, koska vuosina
2010 ja 2015 tehtyjen tarkastusten (P. Maaranen, Museovirasto) havainnot kohteen kuntoa koskien ovat
samansuuntaisia.
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5. Yhteenveto
5.1 Tarkastetut kohteet Kajaanissa
Matkan aikana tehtiin tarkastuksia Kajaanissa kolmessa kohteessa (taulukko 5.1). Kajaanin kohteista yksi oli
rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös ja Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä. Kaksi muuta kohdetta olivat rakennusperintökohteita. Toinen mainitaan Museoviraston rakennusperintörekisterissä ja toinen on osa
RKY-kohdetta. Rakennusperintökohteissa tarkastukset tehtiin valtion kiinteistövastuisiin liittyen. Niiden arvioitiin olevan kohtalaisen hyvässä kunnossa ja siksi vastuiden siirto sopimisella vaikutti mahdolliselta.
Tarkastettu kohde:

Kohteen rekisteritunnus
1000023441, muinaisjäännösrekisteri

Kohteen luonne:

Kohteen havaittu
tila:
Kajaani Kirkkoniemi
rauhoitettu kiinteä
- melko hyvässä kunmuinaisjäännös
nossa
- eroosiovaurioita
rantatörmässä
Kajaani Paltaniemi
200760, rakennuspe- rakennusperintö- kohtalaisen hyKeisaritalli
rintörekisteri
kohde
vässä kunnossa
- suojarakenteessa
pieniä kunnostamistarpeita
Kajaani Tervakanava Kajaaninjoen histori- rakennusperintö- kohtalaisen hyallinen kokonaisuus, kohde
vässä kunnossa
- rakenteissa pieniä
RKY-kohde
kunnostamistarpeita
Taulukko 5.1 Yhteenvetotaulukko Kajaanissa tarkastetuista kohteista.

Kohteen tyyppi:
hautapaikat

talousrakennukset

kanavat

5.2 Tarkastetut kohteet Suomussalmella
Suomussalmella tarkastuksia tehtiin 13 kohteessa. Yksi näistä oli Vuokin reitti, jolla tehtiin tarkastuksia kuudessa eri paikassa (taulukko 5.2). Vuokin reitti on pitkä muinaisjäännöskokonaisuus, jonka säilyneisyys on
vaihteleva. Tarkastetuista paikoista Vängänkylässä reitti on muuttunut myöhemmän käytön vuoksi
ajouraksi. Koljatinjärven seudulla kohde on säilynyt paikoin kohtuullisen hyvin polkumaisena tai kaksiuraisena. Aittokankaan seudulla kohteen säilyneisyys vaihtelee. Tornionsärkän, Myllysärkän ja Syntisenkankaan
seuduilla reitti on paikoin erittäin hyvin nähtävissä ja säilynyt. Särkänpolvella reitti on erittäin hyvin säilynyt
varttuneen metsän alueella.
Vuokin reitin tarkastuksissa havaittiin kohteen vaurioituneen metsänkäsittelyissä Koljatinjärven seudulla (1
kohta: metsäkuvion 355.2 käsittelyn ajouralla), Aittokankaan seudulla (4 kohtaa: metsäkuvioiden 284.1,
214, 217.1 ja 236 käsittelyjen yhteydessä ajouralla) ja Syntisenkankaalla (1 kohta: metsäkuvion 141.5 käsittelyn yhteydessä ajouralla). Lisäksi Syntisenkankaalla metsäkuvion 148.2 käsittelyn yhteydessä suoja-alue
oli vaurioitunut. Kaikissa tapauksissa vauriot olisi voitu välttää hyvällä ajoreittien valinnalla ja käyttämällä
oksa- ja latvusmassaa maanpintaa ajoreiteillä kattamassa. Tätä suositellaan käytettäväksi kaikilla muinaisjäännöksillä metsänkäsittelyn yhteydessä. Massa kerätään pois metsänkäsittelyn lopuksi. Vaihtoehtoisesti
vauriot olisi vältetty, jos metsänkäsittelyt olisi tehty talviaikaan ja maan ollessa roudassa ja lumen peittämä.
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Tarkastettu paikka:

Kohteen rekisteritunnus
1000007300, muinaisjäännösrekisteri

Kohteen luonne:

Suomussalmi Vuokinreitti Koljatijärven
seutu

1000007300, muinaisjäännösrekisteri

rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös

Suomussalmi Vuokinreitti Aittokankaan
seutu

1000007300, muinaisjäännösrekisteri

rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös

Suomussalmi Vuokinreitti Tornionsärkän ja Myllysärkän
seutu

1000007300, muinaisjäännösrekisteri

rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös

Suomussalmi Vuokinreitti Särkänpolven seutu

1000007300, muinaisjäännösrekisteri

rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös

Suomussalmi Vuokinreitti Vängänkylä

rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös

Kohteen havaittu
tila:
- ei ole säilynyt polkuna vaan muokkautunut myöhemmän
käytön yhteydessä
leveämmäksi
ajouraksi
- kohtuullisen hyvin
säilynyt, paikoin tuhoutunut tai vaurioitunut
- vaurioitunut metsäkuvion 355.2 metsänkäsittelyn yhteydessä yhdestä kohtaa
- säilyneisyys vaihtelee
- vaurioitunut metsäkuvion 284.1 metsänkäsittelyn yhteydessä yhdestä kohtaa
- vaurioitunut metsäkuvioiden 214 ja
217.1 metsänkäsittelyjen yhteydessä
kahdesta kohtaa
- vaurioitunut metsäkuvion 236 metsänkäsittelyn yhteydessä yhdestä kohtaa
- paikoin tuhoutunut
ja paikoin erittäin hyvin nähtävissä ja säilynyt
- Tornionsärkällä on
säilynyt eri-ikäisiä eli
eri aikaan syntyneitä
ja käytössä olleita
kulkureittejä
- terassimainen kulkuväyläosuus
- merkkipuu
- erittäin hyvin säilynyt

Kohteen tyyppi:
kulkuväylät, polut

kulkuväylät, polut

kulkuväylät, polut

kulkuväylät, polut

kulkuväylät, polut

Taulukko 5.2 Yhteenvetotaulukko Vuokin reitin tarkastuksista (jatkuu seuraavalle sivulle).
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Tarkastettu kohde:

Kohteen rekisteritunnus
1000007300, muinaisjäännösrekisteri

Kohteen tyyppi:

Kohteen havaittu
Kohteen tyyppi:
tila:
Suomussalmi Vuorauhoitettu kiinteä
- paikoin vaikeasti
kulkuväylät, polut
kinreitti Syntisenkanmuinaisjäännös
havaittavissa ja paikoin erittäin hyvin
kaan seutu
nähtävissä ja säilynyt
- vaurioitunut metsäkuvion 141.5 metsänkäsittelyn yhteydessä yhdestä kohtaa
- vaurioitunut metsäkuvion 148.1 metsänkäsittelyn yhteydessä suoja-alueella
yhdestä kohtaa
Taulukko 5.2 Yhteenvetotaulukko Vuokin reitin tarkastuksista (jatkuu edelliseltä sivulta).
Kulkuväyliin liittyviä havaintoja tehtiin myös Tornionsärkällä ja Tornionkankaalla. Tornion särkällä tarkasteltiin Vuokin reittiin hyvin todennäköisesti liittyvää terassimaista kulkuväylää ja merkkipuuta (taulukko 5.2).
Nämä arvioitiin rauhoitetuiksi kiinteiksi muinaisjäännöksiksi ja ehdotettiin merkittäväksi muinaisjäännösrekisteriin Vuokin reitin alakohteiksi. Lisäksi todettiin, että pitäjänkartoilla näkyvät reittilinjaukset Hyrystä etelään Tornionjärven rantaan ja länteen Aittojärveä kohti ovat edelleen nähtävissä maastossa. Tornionsärkällä tarkasteltiin myös veneenvetouraa (taulukko 5.3), joka voi myös liittyä Vuokin reitillä kulkemiseen. Ura
risteää Vuokin reitin linjauksen kanssa. Myös tämä kohde arvioitiin rauhoitetuksi kiinteäksi muinaisjäännökseksi ja se ehdotettiin merkittäväksi muinaisjäännösrekisteriin Vuokin reitin alakohteena.
Raportoinnin yhteydessä todettiin lisäksi, että pitäjänkartoilla näkyvä Hyrystä koilliseen vievä Vuokin reitin
linjaus saattaa olla vielä säilynyt Viianginjärven länsipuolella olevalla Kotilahden rannalla. Tämä osalta todettiin, että kohteen tarkastaminen maastossa olisi perusteltua.
Tornionkankaalla tarkasteltiin mahdollista Vuokin reitin sivureittiä (taulukko 5.3). Reitti todettiin maastossa
vaikeasti havaittavaksi. Reitin kulkua voi hahmottaa erityisesti metsäkasvillisuudessa olevan polun tunnun
perusteella. Alueelta löydettiin myös yksi aiemmin tuntematon merkkipuu, yksi pilkkapuu ja yksi kuopanne.
Viimemainittu vaikutti iältään modernilta siihen tehdyn koekuopan perusteella. Havaitut ilmiöt arvioitiin
kaikki muiksi arkeologisiksi kulttuuriperintökohteiksi. Niiden vientiin muinaisjäännösrekisteriin ei otettu tarkemmin kantaa.
Tarkastettu kohde:

Kohteen rekisteritunnus:
ei muinaisjäännösrekisterissä

Kohteen tyyppi:

Kohteen havaittu
Kohteen tyyppi:
tila:
Suomussalmi Tornirauhoitettu kiinteä
- kunnoltaan hyvä ja kulkuväylät, veneenonsärkkä veneenvemuinaisjäännös
pääosin säilynyt
vetourat
toura
kohde
Suomussalmi Torni- ei muinaisjäännösre- muu arkeologinen
- mahdollinen Vuokin kulkuväylät, polut
kulttuuriperintökohde reitin sivureitin osuus
onkangas
kisterissä
- yksi kuopanne
- yksi pilkkapuu
- yksi merkkipuu
Taulukko 5.3 Yhteenvetotaulukko muiden kulkuväylien kuin Vuokin reitin tarkastuksista.
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Suomussalmella tarkastettiin myös erilaisia työ- ja valmistuspaikkoja. Niihin lukeutui ensinnäkin kaksi myllykohdetta (taulukko 5.4). Toinen kohde on osittain kunnostettu ja kunnoltaan hyvä myllykokonaisuus Rautiaisen mylly. Tämä kohde arvioitiin muuksi arkeologiseksi kulttuuriperintökohteeksi. Myllyrakennuksen lisäksi paikalla on raivattua uomaa ja raivauskivikasa. Toisessa kohteessa ei ollut jäljellä kuin maarakenteita
ja se arvioitiin rauhoitetuksi kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Kohteessa on neliömäinen kaivanto rantapenkereessä ja kaivettu tai luonnonuomasta paranneltu vesiuoma. Koskesta oli lisäksi raivattu kiviä. Kumpikin
kohde on sellainen, että niiden vienti muinaisjäännösrekisteriin on perusteltua.
Raportoinnin yhteydessä todettiin, että seudulla on vielä ainakin kolme mahdollista myllypaikkaa Särkänpolvessa, Akantörmällä ja Kotijärven myllyahon kaakkoispuolella, jotka olisi hyvä tarkastaa. Niiden paikkatiedot vietiin matkakertomukseen tiedoksi.
Tarkastettu kohde:

Kohteen tyyppi:

Suomussalmi Rautiaisen mylly

Kohteen rekisteritunnus:
ei muinaisjäännösrekisterissä

Suomussalmi Porrasjoen mylly

ei muinaisjäännösrekisterissä

rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös

muu arkeologinen
kulttuuriperintökohde

Kohteen havaittu
tila:
- kunnoltaan hyvä
myllykokonaisuus
raivattuine uomineen, myllyrakennus
kunnostettu
- joen penkereeseen
kaivettu nelisivuinen
kaivanto ja pitkänomainen vesiuoma

Kohteen tyyppi:
työ- ja valmistuspaikat, puromyllyt

työ- ja valmistuspaikat, puromyllyt

Taulukko 5.4 Yhteenvetotaulukko myllykohteiden tarkastuksista.
Tarkastettuihin työ- ja valmistuspaikkoihin lukeutui myös kolme tervahautakohdetta (taulukko 5.5). Kohteista Sänkikangas oli ennestään muinaisjäännösrekisteriin merkitty rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
Rekisterissä kuvattua kohdetta ei voitu löytää maastosta. Sen sijaan löydettiin yksi tervahauta Sänkikankaan
muinaisjäännösrekisteriin merkitystä paikasta itäkaakkoon. Sänkikankaan tiedot muinaisjäännösrekisterissä
vaikuttavat kaipaavan tarkistamista. Aittokankaalla tarkastettiin yksi tervahauta, joka oli helposti maastossa
havaittavissa hakkuun jäljiltä. Tornionsärkällä tarkastettiin puolestaan kolme tarvehautaa särkän kaakkoisosassa. Näitä kaikkia peitti mäntymetsä. Kaikkia maastossa tarkastetut tervahaudat arvioitiin muiksi arkeologisiksi kulttuuriperintökohteiksi. Ne olisi myös hyvä viedä muinaisjäännösrekisteriin tiedoksi.
Raportoinnin yhteydessä sähköisiltä kartoilta havaittiin myös muita tervahautoja, joiden paikkatiedot vietiin
matkakertomukseen tiedoksi. Kohteita ei oltu tarkastettu maastossa.
Työ- ja valmistuspaikoista tarkastettiin myös pyyntikuopparyhmää osana Vuokin reitin tarkastamista (taulukko 5.6). Kohde oli muinaisjäännösrekisterissä oleva Tornionsärkkä, jonka pyyntikuopat sijoittuvat useaan
ryhmään pitkin Tornionsärkkää ja Myllysärkkää. Maastosta löydettiin kolme ennestään muinaisjäännösrekisteriin merkitsemätöntä pyyntikuoppaa. Nämä arvioitiin rauhoitetuiksi kiinteiksi muinaisjäännöksiksi. Niiden vienti kohteen Tornionsärkkä alakohteiksi vaikuttaa perustellulta ratkaisulta.
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Tarkastettu kohde:

Kohteen tyyppi:

Suomussalmi Sänkikangas

Kohteen rekisteritunnus
1000007303, muinaisjäännösrekisteri

Suomussalmi Aittokangas

ei muinaisjäännösrekisterissä

muu arkeologinen
kulttuuriperintökohde

Suomussalmi Tornionsärkkä tervahaudat

ei muinaisjäännösrekisterissä

muu arkeologinen
kulttuuriperintökohde

rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös

Kohteen havaittu
tila:
- rekisteritiedon mukaista kohdetta ei
löydetty maastosta
- sijaintipaikasta 130
m itäkaakkoon sijaitsee yksi tervahauta
(tarkastettu) ja 470 m
länsiluoteeseen yksi
tervahauta (ei tarkastettu). Tarkastettu
kohde kunnoltaan
hyvä.
- yksittäinen tervahauta
- kunto hyvä, tekopökkelöin merkitty
metsänkäsittelyalueella
- kohteesta 450 m
luoteeseen on ilmeisesti toinen tervahauta (ei tarkastettu)
- kohteesta lounaaseen noin 1 km
päässä on kaksi tervahautaa (ei tarkastettu)
- kohteessa on yksi
kahden tervahaudan
kokonaisuus ja yksi
yksittäinen tervahauta
- kunto hyvä

Kohteen tyyppi:
työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat

työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat

työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat

Taulukko 5.5 Yhteenvetotaulukko tarkastetuista tervahaudoista.
Tarkastettu kohde:
Suomussalmi Tornionsärkkä

Kohteen rekisteritunnus:
777010298, muinaisjäännösrekisteri

Kohteen tyyppi:

Kohteen havaittu tila:

Kohteen tyyppi:

rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös

- kaksi erillistä pyyntikuop- työ- ja valmistusparyhmää Tornionsärkän paikat, pyyntikuopat
laella
- löydettiin kolme ennestään tuntematonta pyyntikuoppaa läntisen pyyntikuopparyhmän itäpuolelta
Taulukko 5.6 Yhteenvetotaulukko tarkastetuista pyyntikuoppakohteesta.
Ihmisen asutukseen ja kaupankäyntiin liittyviä kohteita tarkastettiin Suomussalmella kaksi (taulukko 5.7).
Toinen niistä oli muinaisjäännösrekisterissä ollut rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös Nuolivaara. Kohde on
historiallinen asuinpaikka, jolla on tehty metsänkäsittely 2010-luvulla. Kohde todettiin säilyneeksi ja kunnoltaan pääosin hyväksi. Tarkastuksen yhteydessä Nuolivaarasta löydettiin kolme kylestynyttä pilkkapuuta ja
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polkureitti, joiden ikää ei voi tarkemmin määrittää. Pilkkapuiden osalta arvioitiin, että ne voisi viedä muinaisjäännösrekisteriin muina arkeologisina kulttuuriperintökohteina tai muinaisjäännöksen alakohteina.
Kaupankäyntiin liittyvää paikkaa jäljitettiin Tornionjärven seudulta. Sen pohjoisrannalta Tornionsärkän
kaakkoisosissa löydettiin paikka, joka vastaa kaupankäyntipaikan Tornion kaupunki kuvausta sijainniltaan
melko lailla hyvin. Lisäksi paikalla oli raivattuja tasanteita, raivauskivikasa ja koekuopissa hiiltä, nokea ja
kaksoismaannosta. Tämä paikka tulkittiin mahdolliseksi muinaisjäännökseksi, jonka tarkempi tutkimus vaikuttaa perustellulta.
Tarkastettu kohde:

Kohteen rekisteritunnus:
1000008840, muinaisjäännösrekisteri

Kohteen tyyppi:

Kohteen havaittu
Kohteen tyyppi:
tila:
Suomussalmi Nuolirauhoitettu kiinteä
- kunnoltaan pääosin asuinpaikat, talonvaara
muinaisjäännös
hyvä ja säilynyt
pohjat
kohde
- asuinpaikan läpi
kulkee metsätyökoneen ajoreitti
- asuinpaikan pohjoispuolella kulkee
reitti, jonka varrella
oli säilynyt kolme
pilkkapuuta
Suomussalmi Torni- ei muinaisjäännösre- mahdollinen muinais- - Tornionjärven poh- kauppapaikat, talonjoisrannalla Tornion- poikaiskauppa
onsärkkä Tornion
kisterissä
jäännös
kaupunki
särkän kaakkoisosassa on viitteitä
eri-ikäisestä ihmistoiminnasta, jonka laajuuden ja luonteen
selvittäminen edellyttää tarkempaa tutkimusta
Taulukko 5.7 Yhteenvetotaulukko asutukseen ja kaupankäyntiin liittyvistä tarkastetuista kohteista.
Muina kohteina Suomussalmella tarkastettiin vielä kaksi puolustusvarustusta (taulukko 5.8). Särkänpolvessa
tarkastettiin mahdollinen nk. Vienan retkeen liittyvä kaivantokokonaisuus Vuokin reitin tarkastamisen yhteydessä. Kaivantoalueista suurimmat dokumentointiin. Lisäksi osaan kaivannoista havaittiin kaivetun kuoppia, jotka muistuttavat metallinetsinnän yhteydessä muinaisjäännöksille kaivettuja kuoppia. Kohde todettiin muuten hyvin säilyneeksi. Sieltä avautuvat laajat näkymät ympäristöön. Havaittu kajoaminen muinaisjäännökseen dokumentoitiin tarkasti erilliselle vahingoittuneen muinaisjäännöksen tarkastuslomakkeella
välittömästi tarkastuksen jälkeen.
Toinen tarkastetuista puolustusvarustuksista oli Purasjoen varrella oleva toisen maailmansodan puolustusasema. Kohde on hyvin säilynyt ja osittain entisöity puolustusvarustus. Sen tarkastus tehtiin osana valtion
kiinteistövastuisiin liittyviä tarkastuksia. Kohteessa todettiin jonkin verran kävijöiden aiheuttamaa eroosiota
ja joidenkin kunnostettujen varustusten uudelleen kunnostamisen tarvetta. Raportointivaiheessa tuli esiin,
että kohde on muinaisjäännösrekisterissä kahdella eri tunnuksella ja nimellä. Toisen tunnuksen ja nimen
poistaminen vaikuttaisi perustellulta. Edelleen havaittiin, että kohde oli siirtynyt valtiolta kunnalle Metsähallituksen tekemän kaupan perusteella. Kauppakirjan teksti on sellainen, että valtion kiinteistövastuun voi
todeta päättyneen kohteessa.
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Tarkastettu kohde:

Kohteen rekisteritunnus:
1000020400, muinaisjäännösrekisteri

Kohteen tyyppi:

Kohteen havaittu
tila:
Särkänpolvi
rauhoitettu kiinteä
- kunnoltaan pääosin
muinaisjäännös
hyvä ja säilynyt
kohde
- kohteessa havaittiin
jälkiä kajoamisesta
Suomussalmi Puras- 1000019002, muimuu arkeologinen
- kunnoltaan pääosin
naisjäännösrekisteri
kulttuuriperintökohde hyvä ja säilynyt
joki
Suomussalmi Pukohde
rasjoen asema
- osittain kunnos1000019891, muitettu, kunnostetut
naisjäännösrekisteri
osat paikoin korjauksien tarpeessa
Taulukko 5.8 Yhteenvetotaulukko tarkastetuista puolustusvarustuksista.

Kohteen tyyppi:
puolustusvarustukset

puolustusvarustukset, taistelukaivannot

5.3 Museoviranomaisen lausuntojen vaikuttavuuden arviointi
Kohteiden kunnon ja tilan maastossa tarkastamisen lisäksi matkan tavoitteena oli Museoviraston ja Kainuun
museon lausuntojen vaikuttavuuden arviointi. Lausunnot koskivat Metsähallituksen tekemiä metsänkäsittelyjä Koljatinjärven, Aittokankaan, Syntisenkankaan ja Nuolivaaran alueilla. Lausunnot käytiin läpi vasta
maastotöiden teon jälkeen, jotta maastossa tehtyjä havaintoja voitaisiin vertailla lausuntoteksteihin mahdollisimman objektiivisesti.
Koljatinjärven seudulla todettiin, että Metsähallitus ei ole noudattanut Kainuun museon lausuntoa Koljatinjärven alueen metsänkäsittelyissä tarkastettujen metsäkuvioiden osalta. Reitin ja metsäkuvioiden väliin on
jätetty noin puolet vähemmän käsittelemätöntä vyöhykettä kuin museo on ehdottanut.
Aittokankaan hakkuista todettiin, että Metsähallitus vaikuttaa noudattaneen metsänkäsittelyssä Kainuun
museon lausuntoa Aittokankaalla metsäkuvion 284.1 osalta. Lisäksi muiden tarkastettujen metsäkuvioiden
osalta voi todeta metsänkäsittelyn toteutetun siten, että reitti on pääosin säilynyt.
Syntisenkankaan osalta todettiin, että viraston lausunnossa on annettu myös yleisiä ohjeita metsänkäsittelyyn muinaisjäännöksillä. Lisäksi arvioitiin, että yleensä ottaen Museoviraston ja Kainuun museon lausuntojen voitiin katsoa olevan linjassa toisiinsa. Edelleen todettiin, että Metsähallitus on metsänkäsittelyssään
noudattanut kuviolla 141.4 Museoviraston ja Kainuun museon lausuntoja. Edelleen todettiin, että Metsähallitus on noudattanut metsänkäsittelyissään Kainuun museon lausuntoa kuvioilla 141.5, 148.1 ja 196.
Nuolivaaran osalta todettiin, että Metsähallitus oli noudattanut Kainuun museon lausuntoa metsänkäsittelyn osalta muinaismuistolailla rauhoitetun kiinteän muinaisjäännöksen alueella. Työ oli tehty siten, että
muinaisjäännöstä ei ollut vahingoittunut.
Nuolivaaran Rykmentintien osalta hakkuun toteuttamiseen ei tarkastuksen perusteella otettu varsinaisesti
kantaa, kuten ei myöskään vienalaiskylien maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa annettujen ohjeiden noudattamiseen. Tältä osin todettiin, että arvio tulisi tehdä alueellisessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Kertomus Vienan reittien tarkastusmatkasta Suomussalmen Vuokin reitillä 7-11.9.2015, Päivi Maaranen, Museovirasto 4.3.2016

62
Syntisenkankaan ja Nuolivaaran metsänkäsittelyjen osalta päästiin myös vertailemaan eri aikoina 2000- ja
2010-luvulla toteutettujen hakkuiden ratkaisuja. Syntisenkankaan vanhimmassa hakkuussa Metsähallitus
oli jättänyt käsittelemättä laajemman alueen kuin lausunnossa oli edes ehdotettu. Kuvion sijoittaminen,
valittu käsittelytapa ja käsittelemättä jätetyn metsävyöhykkeen leveys vaikuttivat tarkastuksen perusteella
maisemallisesti onnistuneilta ratkaisuilta. Tuoreemmassa metsänkäsittelyssä oli omaehtoisen harkinnan
sijaan toimittu toisella tavalla ja käsittelyssä näkyi selvä ero aiempaan. Jälkikäteen arvioituna Metsähallituksen omaehtoinen ratkaisu metsäkuvion 141.4 suunnittelussa ja toteuttamisessa oli maisemallisesta näkökulmasta luontevampi ratkaisu kuin kuvion 141.5 ratkaisu. Viimemainitussa tapauksessa maisemassa näkymiseen vaikutti myös toisenlainen metsänuudistamisen tapa. Syntisenkankaan metsäkuvion 148.1 kohdalla
vaikuttivat painottuvan puolestaan erityisesti metsätalouden suunnittelijan ja toteuttajan omat valinnat ja
maisemalliset näkökohdat olivat jääneet vähemmälle miettimiselle. Käsittelyalueen reunalla kulkevan Vuokin reitin polun huomioinnissa oli päädytty toisen tyyppiseen ratkaisuun kuin esimerkiksi Suomussalmen
Nuolivaarassa polun säilyttämisen osalta oli tehty.

5.4 Lopuksi
Yhteenvetona voi todeta, että viiden maastopäivän aikana ehdittiin tarkastaa suhteellisen monta kohdetta
ja paikkaa. Yhteensä maastossa käytiin 16 kohteessa ja niissä tarkasteltiin yhteensä 21 paikkaa. Kohteista
kaksi oli rakennusperintökohteita, kahdeksan rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä, viisi muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita ja yksi mahdollinen muinaisjäännös.
Ennestään muinaisjäännösrekisterissä tai muissa rekisterissä kohteista oli yhdeksän. Tarkastuksen tulosten
perusteella muinaisjäännösrekisteriin ehdotettiin vietäväksi seitsemän paikkaa ja lisäksi ehdotettiin muutamia alakohteiden lisäyksiä jo rekisterissä oleviin kohteisiin. Lisäksi ehdotettiin yhden paikan osalta muinaisjäännösrekisterin tietojen päivittämistä ja yhden paikan osalta päällekkäisen rekisteritietueen poistamista.
Metsänkäsittelyihin liittyen todettiin Vuokin reitin ja sen suoja-alueen muuttuneen tai vahingoittuneen
metsäkoneella ajamisen vuoksi kuudessa kohtaa. Lisäksi todettiin suoja-alueen vahingoittuneen yhdessä
kohtaa. Nämä vauriot olisivat olleet vältettävissä hyvällä ajoreittien valinnalla ja käyttämällä oksa- ja latvusmassaa ajourien katteena Vuokin reitillä ja sen suoja-alueella ajettaessa.
Lausuntojen osalta todettiin, että Metsähallitus ei ollut noudattanut museoviranomaisen lausuntoja Koljatinjärvellä. Aittokankaalla ja Syntisenkankaalla Metsähallitus oli noudattanut museoviranomaisen lausuntoja, samoin Nuolivaarassa.
Matkakertomuksen laadinnan yhteydessä löydettiin pitäjänkartoilta, peruskartoilta ja sähköisiltä kartoilta
kohteita, joiden tarkastamista maastossa pidettiin perusteltuna. Erityisen kiinnostavilta vaikuttivat myllykohteita koskevat tiedot. Lisäksi kiinnostavalta vaikutti mahdollinen pitäjänkarttojen mukainen Vuokin reitin säilyminen Viianginjärven Kotilahden rannalla.

Helsingissä 4.3.2016

________________________
Päivi Maaranen, erikoistutkija, FL
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6. Liitteet
Liite 6.1a Suomussalmi Särkänpolvi kaivantokokonaisuudet
- kaavamainen esitys, ei mittakaavassa
Kaivantokokonaisuus 1:
- sijaintikoordinaatit: 7184778.4/642708.8, tarkkuus +- 3-5 m

N

- kokonaisuuden suurin pituus noin 9 m, suurin leveys noin 2 m, kaivannot nro. 2 ja 3 ovat vallillisia
- kaivanto 1: mitat 0,6 x 0,6 m, etäisyys kaivannosta nro. 2 noin 1,2 m
- kaivanto 2: mitat 4,6 x 2 m, vallin leveys 0,6 m, vallin rajaaman syvemmän osan leveys noin 0,7 m, etäisyys kaivannosta nro. 3 noin 1 m
- kaivanto 3: mitat noin 1,60 x 1,30 m, vallin rajaaman syvemmän osan leveys noin 0,70 m. Katkoviivalla merkitty osuudella sijaitsee kaivantoon tehty kuoppa ja hiekkaisen, mahdollisesti kaivellun pintamaan alue.

Kaivantokokonaisuus 2:
- sijaintikoordinaatit: 7184786.4/ 642738.8, tarkkuus +- 3-5 m

N

- kokonaisuuden suurin pituus 9,3 m, suurin leveys 3,2 m, kaivanto nro 2 on vallillinen
- kaivanto 1: mitat 0,5 x 0,6 m, etäisyys kaivannosta 2 noin 1,5 m. Katkoviivalla on merkitty kaksi kaivannon 1 pohjoispuolelle kaivettua kuoppaa
- kaivanto 2: leveys länsipäässä 2,20 m ja itäpäässä 3,20, koko pituus 7,40 m, vallin leveys 0,6 m, vallin rajaaman syvemmän osan mitat 1,0 x 1,0 m länsipäässä ja 1,0 x 2,0 itäpäässä, keskivaiheilla on kapeampi käytävämäinen osuus.
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Kaivantokokonaisuus 3:

N

- sijaintikoordinaatit: 7184772.4 / 642686.8, tarkkuus +- 3-5 m

- kokonaisuuden suurin pituus 3,5 m, suurin leveys 2 m, kaivannossa on hieman vallia.

Kaivantokokonaisuus 4:

N

- sijaintikoordinaatit: 7184772.4 / 642686.8, tarkkuus +- 3-5 m

- kokonaisuuden suurin pituus 10,5 m, suurin leveys 2 m
- kaivanto 1: mitat 1,0 x 1,5 m, etäisyys kaivannosta 2 noin 2,5 m.
- kaivanto 2: mitat 0,5 x 1 m, etäisyys kaivannosta 3 noin 2 m, kaivanto osittain tuhoutunut puun kaatuessa juurakoineen
- kaivanto 3: mitat 0,5 x 0,5 m, etäisyys kaivannosta 5 noin 2 m
- kaivanto 4: mitat 1,0 x 1,0 m, kaivanto osittain tuhoutunut puun kaatuessa juurakoineen
- kaivanto 5: mitat 1,5 m x 2 m
- viiden metrin päässä kaivannosta 1 länteen sijaitsee vielä yksi kuoppa, kooltaan noin 0,5 x 1,0 m
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Liite 6.1b Suomussalmi Tornionsärkkä, väliraportointi

Suomussalmi Tornionkangas
Tarkastuspäivä: 10.9.2015
Tarkastajat: Esa Suominen, Kainuun museo ja Päivi Maaranen, Museovirasto
Havainnot maastossa:
Polku (kartta 2):
- Metsähallitus/Hanna Kelola-Mäkeläinen tarkastanut aiemmin, merkitty kuitunauhalla maastoon hakkuuta
varten
- vaikeasti havaittavissa maastossa, ei selkeästi tallattua polku-uraa
= muu arkeologinen kulttuuriperintökohde

Kuoppa (kartta 1):
- kuoppa tulevan hakkuualan alueella harjanteen päällä
- kooltaan noin 100 x 80 cm, nelisivuinen muoto, kankaan puolella matala palle kuopan reunalla, noin 50
cm leveä ja 20 cm korkea
- kuopan yli menee metsäkoneen ajoura, kuoppa siten hieman painunut ja vaurioitunut
- kuopassa pohjalla ja reunoilla koekuopissa häiriintynyt maannos, pohjalla voimakas värjäävä nokimaa ja
likaista maata
- ei ilmeisesti kovin vanha (pohjalle ei muodostunut uutta maannosta)
= muu arkeologinen kulttuuriperintökohde.
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Pilkkapuu 1 (kartta 1):
- voimakkaasti kylestynyt pilkka keloutuneessa männyssä
= muu arkeologinen kulttuuriperintökohde
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Pilkkapuu 2 (kartta 1):
- kylestynyt pilkka keloutuneessa männyssä
- pilkassa veistomerkkejä
- pilkan alla erillinen veistomerkki
= muu arkeologinen kulttuuriperintökohde

Koordinaatit kohteille:
Kohde:
Polku, maastossa havaittavissa
Polku, maastossa havaittavissa
Koekuoppa
Kuoppa
Pilkkapuu 1
Pilkkapuu 2

Koordinaatit (heitto +- 3-5 m):
7183455.9

639693.0

7183523.9
7183656.8
7183635.8
7183627.8
7183629.8

639733.0
639748.0
639695.0
639552.1
639500.1

Karttaliitteet 1 ja 2 poistettu ja tiedot viety karttaan 4.1.2
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Liite 6.2 Vienan reittien tapaaminen: Vuokin reitti, kokousmuistio 20.5.2015
- Museoviraston arkiston printtiversiossa alkuperäinen, josta sivut 68-70 tähän skannattu
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Liite 6.3 Kuvaliitteet
6.3.1 Kuvaliite: Kajaani Kirkkoniemi
6.3.2 Kuvaliite: Kajaani Keisaritalli
6.3.3 Kuvaliite: Kajaani Tervakanava
6.3.4 Kuvaliite: Suomussalmi Vuokinreitti Vängänkylä
6.3.5 Kuvaliite: Suomussalmi Vuokin reitti Koljatinjärvi
6.3.6 Kuvaliite: Suomussalmi Vuokin reitti Aittokangas
6.3.7a Kuvaliite: Suomussalmi Vuokin reitti Tornionsärkkä
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6.3.1 Kuvaliite: Kajaani Kirkkoniemi

Kuva 1. Panoraama kääntöpaikalta Kirkkoniemeen. Kuvattu kaakosta.

Kuva 2. Panoraama kääntöpaikalta Kirkkoniemeen. Kuvattu etelästä.
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Kuva 3. Panoraama Kirkkoniemessä. Kuvattu kaakosta.

Kuva 4. Aidan kulkuaukolla olevan informaatiotaulun teksti. Kuvattu etelästä.
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Kuva 5. Vesakon raivauksen jälkiä Kirkkoniemessä. Alla matala kuoppa, ehkä hautakuoppa. Kuvattu
etelälounaasta.

Kuva 6. Kirkon muistomerkki ja sitä ympäröivä tasattu ja kivetty alue. Kuvattu itäkaakosta.
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Kuva 7. Iso kuoppa, ehkä kammiollinen hauta tai hiekanottokuoppa. Kuvattu idästä.

Kuva 8. Eroosiota Kirkkoniemen rannanpuoleisilla törmillä. Törmissä ei havaittu luita tai muita hautausten
merkkejä. Yhdellä kohtaa törmän laella oli myös nuotiopaikka. Kuvattu lounaasta.
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6.3.2 Kuvaliite: Kajaani Keisaritalli

Kuva 1. Keisaritalli kirkosta vasempaan kirkkomaan männikön takana (valkea nuoli). Kuvattu lännestä.

Kuva 2. Keisaritallin oven yläpuolella oleva kyltti. Kuvattu pohjoisesta.

77

Kuva 3. Keisaritalli edestä. Kuvattu pohjoisesta.

Kuva 4. Keisaritalli takaa. Kuvattu etelälounaasta.
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Kuva 5. Keisaritallia reunustavaa terassia tallin takana. Terassin on tallin seinässä kiinni ja rakoon kertyy
kariketta ja muuta kosteutta ylläpitävää eloperäistä ainesta. Terassi on paikoin rikki. Kuvattu idästä.
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Kuva 6. Tallin katon ja suojakatoksen yhtymäkohta. Suojakatos on tuettu tallin seinään kiinnitetyllä
rautatangolla. Paikoin näkyy pieniä vaurioita tallin seinämissä. Suojakatoksen laudoitus irvistää paikoin
tallin etupuolella. Kuvattu lounaasta.
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Kuva 7. Suojarakenteen maalipinnoissa on paikoin hilseilyä ja muita pieniä vaurioita. Kuvattu idästä.
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Kuva 8. Suojakatos on paikoin tiukasti kiinni tallin katossa ja voi mahdollisesti painaa tallin rakenteita.
Toisaalta suojakatos ja talli ovat kumpikin puuta, jotka elävät sään ja kosteuden mukaan. Kuvattu etelästä.
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Kuva 9. Tallin terassin alla tai ainakin sen reunalla on ilmeisesti sorastus. Tallin puurakenteiden
ilmastoitumisen kannalta olisi parempi, että ilma pääsisi eri puolilta runsaasti terassin alle ja tallin alimpia
hirsikertoja kuivaamaan eli sorastusta ei olisi. Kuvattu pohjoisesta.

Kuva 10. Tallin seinässä on paikoin runsaasti raapustuksia, nämä tallin itäpäädyssä. Kuvattu idästä.
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6.3.3 Karttaliite: Kajaani Tervakanava

Kuva 1. Yleiskuva Tervakanavasta. Kajaanin linna oikealla ja Tervakanava vasemmalla, valkealla aidalla
reunustettuna. Edessä kanavan johteena toimiva laituri. Kuvattu pohjoisesta.

Kuva 2. Yleiskuva Tervakanavasta. Kuvattu koillisesta.
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Kuva 3. Yleiskuva laiturista. Kuvattu lounaasta.

Kuva 4. Kanavan itäpää. Kuvattu idästä.
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Kuva 5. Kanavan itäpään kiveystä. Kuvattu pohjoisesta.

Kuva 6. Kanavan sulkulaitteistoa. Kuvattu idästä.
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Kuva 7. Kanavan keskiosa. Kuvattu idästä.
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Kuva 8. Kanavan keskiosa. Kuvattu idästä.

88

Kuva 9. Kanavan länsipää. Kuvattu idästä.
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Kuva 10. Kanavan länsipään toiset kiviportaat (toiset kiviportaat näitä hieman huonokuntoisemmat ja osin
puuston peitossa). Kuvattu kaakosta.
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Kuva 11. Kanavaa paikoin reunustava puuterassi, päällä suojapinnoitteen tummia jäänteitä. Kuvattu
lännestä.

Kuva 12. Yleiskuva kanavaa paikoin reunustavasta puuterassista. Kuvattu idästä.

ϵϭ


ϲ͘ϯ͘ϰ<ƵǀĂůŝŝƚĞ͗^ƵŽŵƵƐƐĂůŵŝsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝsćŶŐćŶŬǇůć



<ƵǀĂϭ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝŶĂůŬƵǀŝŝƚƚĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŝĚćƐƚć͘


<ƵǀĂϮ͘,ĞƉŽůĂͲWĞŚŬŽůĂŶƚŝĞůƚćŽŝŬĞĂůůĂǇůćŵćŬĞĞŶĞƌŬĂŶĞǀĂŶsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝŶƌŝƐƚĞǇƐ͘<ƵǀĂƚƚƵĞƚĞůćƐƚć͘

ϵϮ



<ƵǀĂϯ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćƉĂĂůƵŵĞƌŬŝŶƚƂŝŶĞĞŶsćŶŐćŶƚĂůŽŶůŽƵŶĂŝƐƉƵŽůĞůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůŽƵŶĂĂƐƚĂ͘

ϵϯ


ϲ͘ϯ͘ϱ<ƵǀĂůŝŝƚĞ͗^ƵŽŵƵƐƐĂůŵŝsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝ<ŽůũĂƚŝŶũćƌǀŝ



<ƵǀĂϭ͘WĂŶŽƌĂĂŵĂŬƵǀĂ<ŽůũĂƚŝŶũćƌǀĞŶŵĞƚƐćŬƵǀŝŽƐƚĂϯϱϱ͘Ϯ͘sĂƐĞŵŵĂůůĂsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝŶŬƵůŬƵͲƵƌĂĂ͘ĚƵƐƚĂůůĂ
ŬćƐŝƚƚĞůĞŵćƚƂŶƚćƉƵƵǀǇƂŚǇŬĞƚƚć͘<ƵǀĂƚƚƵŝƚćŬĂĂŬŽƐƚĂ͘



<ƵǀĂϮ͘WĂŶŽƌĂĂŵĂŬƵǀĂ<ŽůũĂƚŝŶũćƌǀĞŶŵĞƚƐćŬƵǀŝŽŶϯϱϱ͘ϮŚĂŬŬƵƵƐƚĂ͘KŝŬĞĂůůĂƉƵŶĂŝŶĞŶŵĞƌŬŬŝŶĂƵŚĂ
ƉƵƵƐƐĂŬƵǀŝŽŶƌĂũĂĂŽƐŽŝƚƚĂŵĂƐƐĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŝƚćŬĂĂŬŽƐƚĂ͘


ϵϰ



<ƵǀĂϯ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝŶƉŝŶŶĂŶũĂƐƵŽũĂͲĂůƵĞĞŶƌŝŬŬŽƵƚƵŵŝŶĞŶ<ŽůũĂƚŝŶũćƌǀĞŶŵĞƚƐćŬƵǀŝŽŶϯϱϱ͘ϮůćŚĞůůć͘
DĞƚƐćƚĂůŽƵƐŬŽŶĞŽŶǇůŝƚƚćŶǇƚƌĞŝƚŝŶƉŽŚũŽŝŶĞŶͲĞƚĞůćͲƐƵƵŶŶĂƐƐĂ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇƐŝŶŝƐĞůůć͘<ƵǀĂƚƚƵ
ůćŶŶĞƐƚć͘



<ƵǀĂϰ͘zůĞŝƐŬƵǀĂ<ŽůũĂƚŝŶũćƌǀĞŶŵĞƚƐćŬƵǀŝŽƐƚĂϯϱϱ͘ϳ͘KŝŬĞĂƐƐĂĂůĂŬƵůŵĂƐƐĂsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝć͘<ƵǀĂŶĞƚƵĂůĂůůĂ
ƌĞŝƚŝŶũĂŬƵǀŝŽŶǀćůŝŶĞŶŬćƐŝƚƚĞůĞŵćƚƂŶĂůƵĞ͘<ƵǀĂƚƚƵŬŽŝůůŝƐĞƐƚĂ͘

ϵϱ



<ƵǀĂϱ͘zůĞŝƐŬƵǀĂ<ŽůũĂƚŝŶũćƌǀĞŶŵĞƚƐćŬƵǀŝŽƐƚĂϯϱϱ͘ϳ͘sĂƐĞŵŵĂƐƐĂƌĞƵŶĂƐƐĂŵĞƚƐćŬƵǀŝŽŶƌĂũĂƉƵŶĂŝƐĞůůĂ
ŶĂƵŚĂůůĂƉƵŝŚŝŶŵĞƌŬŝƚƚǇŶć͕ƐĞŶƚĂŬĂŶĂŬćƐŝƚƚĞůĞŵćƚƂŶǀǇƂŚǇŬĞĞŶŶĞŶsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝć͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘



<ƵǀĂϲ͘zůĞŝƐŬƵǀĂ<ŽůũĂƚŝŶũćƌǀĞŶŵĞƚƐćŬƵǀŝŽƐƚĂϯϱϱ͘ϳũĂƐĞŶŵĞƚƐćŶŬćƐŝƚƚĞůǇƐƚć͘KŝŬĞĂƐƐĂƌĞƵŶĂƐƐĂ
ŵĞƚƐćŬƵǀŝŽŶƌĂũĂĂŵĞƌŬŝƚƚǇŶćƉƵŶĂŝƐĞůůĂŶĂƵŚĂůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŝĚćƐƚć͘

ϵϲ




<ƵǀĂϳ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćZĂƵƚĂŝƐĞŶŵǇůůǇŶůćŚĞůůć͘KŝŬĞĂůůĂƉƵƵƐƐĂƌĞŝƚŝŶŬƵŶŶŽƐƚƵŬƐĞƐƐĂƚĞŚƚǇƉŝůŬŬĂ͘<ƵǀĂƚƚƵ
ŝĚćƐƚć͘



<ƵǀĂϴ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŵĞƚƐćŬƵǀŝŽŶϯϱϱ͘Ϯ͘ŬŽŚĚĂůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘sĂƐĞŵŵĂůůĂƵŵƉĞĞŶŬĂƐǀĂŶƵƚ
ƉŝůŬŬĂƉƵƵ;ŬƐ͘ƐĞƵƌĂĂǀĂŬƵǀĂͿ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘

ϵϳ





<ƵǀĂϵ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝůůćǀĂƌƐŝůůĂŽŶ<ŽůũĂƚŝŶũćƌǀĞŶƐĞƵĚƵůůĂƐćŝůǇŶǇƚũŽŶŬŝŶǀĞƌƌĂŶƵŵƉĞĞŶŬǇůĞƐƚǇŶĞŝƚć
ƉŝůŬŬĂƉƵŝƚĂ͘KƐĂŶŝŝƐƚćŽŶǀĂŝŬĞĂŚĂǀĂŝƚĂ͘dćƐƐćƉƵƵƐƐĂƉŝůŬŬĂŽŶŬƵŝƚĞŶŬŝŶƐĞůŬĞćƐƚŝŶćŚƚćǀŝƐƐć
ƵŵƉĞĞŶŬĂƐǀĂŶĞĞŶĂŬŝŶ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘

ϵϴ



<ƵǀĂϭϬ͘<ǇůĞƐƚǇǀćƉŝůŬŬĂƉƵƵsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝŶǀĂƌƌĞůůĂDǇůůǇůĂŚĚĞŶŬŽŚĚĂůůĂ͘ZĞŝƚŝŶǀĂƌƌĞůůĂŽŶ<ŽůũĂƚŝŶũćƌǀĞŶ
ƐĞƵĚƵůůĂƐćŝůǇŶǇƚũŽŶŬŝŶǀĞƌƌĂŶŬǇůĞƐƚǇǀŝćǇŬƐŝͲũĂŬĂŬƐŝƉŝůŬŬĂŝƐŝĂƉƵŝƚĂ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝǀĂƐĞŵŵĂůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵ
ůćŶŶĞƐƚć͘


ϵϵ



<ƵǀĂϭϭ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŵĞƚƐćŬƵǀŝŽƐƚĂϯϱϱ͘ϮůŽƵŶĂĂƐĞĞŶŽůĞǀĂƐƐĂŶƵŽƌĞƐƐĂŵĞƚƐćƐƐć͘ZĞŝƚƚŝŵĞƌŬŝƚƚǇ
ƐŝŶŝƐĞůůć͘<ƵǀĂƚƚƵŝĚćƐƚć͘



<ƵǀĂϭϮ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŵĞƚƐćŬƵǀŝŽŶϯϱϱ͘ϳƉŽŚũŽŝƐƉƵŽůĞůůĂ͘ZĞŝƚƚŝŽŶŬĂŬƐŝƵƌĂŝŶĞŶ͘sĂƐĞŵŵĂůůĂ
ŬƵŶŶŽƐƚƵŬƐĞƐƐĂƚĞŚƚǇƉŝůŬŬĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŝĚćƐƚć͘


ϭϬϬ



<ƵǀĂϭϯ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŵĞƚƐćŬƵǀŝŽůƚĂϯϱϱ͘ϳůćŶƚĞĞŶƉćŝŶ͘ZĞŝƚƚŝŽŶŬĂŬƐŝƵƌĂŝŶĞŶũĂŵĞƌŬŝƚƚǇŵĂĂƐƚŽŽŶ
ƐŝŶŝƐŝŶŶĂƵŚŽŝƚƵŬƐŝŶ͘EĂƵŚŽŝƚĞƚƵƐƐĂƉƵƵƐƐĂŬƵŶŶŽƐƚƵŬƐĞƐƐĂƚĞŚƚǇƉŝůŬŬĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŝĚćƐƚć͘



<ƵǀĂϭϰ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŵĞƚƐćŬƵǀŝŽŶϯϱϱ͘ϳƉŽŚũŽŝƐƉƵŽůĞůůĂ͘ZĞŝƚƚŝŽŶŬĂŬƐŝƵƌĂŝŶĞŶũĂŵĞƌŬŝƚƚǇŵĂĂƐƚŽŽŶ
ƐŝŶŝƐŝŶŶĂƵŚŽŝƚƵŬƐŝŶ͘EĂƵŚŽŝƚĞƚƵƐƐĂƉƵƵƐƐĂŬƵŶŶŽƐƚƵŬƐĞƐƐĂƚĞŚƚǇƉŝůŬŬĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘

ϭϬϭ



<ƵǀĂϭϱ͘KƐŝƚƚĂŝŶŬǇůĞƐƚǇŶǇƚǀĂŶŚĂŬĂŬƐŽŝƐƉŝůŬŬĂŵĞƚƐćŬƵǀŝŽŶϯϱϱϳƉŽŚũŽŝƐƉƵŽůĞůůĂsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝŶǀĂƌƌĞƐƐĂ͘
^ĂŵĂŶůĂŝŶĞŶŽŶŵǇƂƐƌĞŝƚŝŶǀĂƌƌĞƐƐĂDǇůůǇůĂŚĚĞŶŬŽŚĚĂůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŝĚćƐƚć͘



ϭϬϮ


ϲ͘ϯ͘ϲ<ƵǀĂůŝŝƚĞ͗^ƵŽŵƵƐƐĂůŵŝsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝŝƚƚŽŬĂŶŐĂƐ



<ƵǀĂϭ͘zůĞŝƐŬƵǀĂŵĞƚƐćŬƵǀŝŽƐƚĂϮϴϰ͘ϭŵĞƚƐćƚŝĞůƚć͘<ƵǀĂŶƚĂƵƐƚĂůůĂŶćŬǇǀćƉƵƵǀǇƂŚǇŬĞŽŶsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝŶ
͟ƉƵƵŬćǇƚćǀćć͘͟<ƵǀŝŽũĂƚŬƵƵƐĞŶũćůŬĞĞŶĂǀŽŚĂŬŬƵƵŶĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŬĂĂŬŽƐƚĂ͘


<ƵǀĂϮ͘zůĞŝƐŬƵǀĂŵĞƚƐćŬƵǀŝŽƐƚĂϮϴϰ͘ϭ͘<ƵǀĂƚƚƵůŽƵŶĂĂƐƚĂ͘

ϭϬϯ



<ƵǀĂϯ͘zůĞŝƐŬƵǀĂĂŚĂŬŬƵƵƐƚĂũĂsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝƐƚćŵĞƚƐćŬƵǀŝŽůůĂϮϴϰ͘ϭ͘ZĞŝƚƚŝćŵĞƌŬŝƚƚǇƐŝŶŝƐŝŶŶĂƵŚŽŝƚƵŬƐŝŶ͘
<ƵǀĂƚƚƵŬŽŝůůŝƐĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϰ͘zůĞŝƐŬƵǀĂĂŚĂŬŬƵƵƐƚĂũĂsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝƐƚćŵĞƚƐćŬƵǀŝŽůůĂϮϴϰ͘ϭ͘ZĞŝƚƚŝćŵĞƌŬŝƚƚǇƐŝŶŝƐŝŶŶĂƵŚŽŝƚƵŬƐŝŶ͘
<ƵǀĂƚƚƵŬŽŝůůŝƐĞƐƚĂ͘


ϭϬϰ



<ƵǀĂϱ͘sĂƵƌŝŽŝƚƵŶƵƚsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝŶƐƵŽũĂͲĂůƵĞŵĞƚƐćŬƵǀŝŽůůĂϮϴϰ͘ϭ͕ZĞŝƚƚŝćŵĞƌŬŝƚƚǇƐŝŶŝƐŝŶŶĂƵŚŽŝƚƵŬƐŝŶ͘
<ƵǀĂƚƚƵŬŽŝůůŝƐĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϲ͘sĂƵƌŝŽŝƚƵŶƵƚsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝŶƐƵŽũĂͲĂůƵĞŵĞƚƐćŬƵǀŝŽůůĂϮϴϰ͘ϭ͕ZĞŝƚƚŝćŵĞƌŬŝƚƚǇƐŝŶŝƐŝŶŶĂƵŚŽŝƚƵŬƐŝŶ͘
<ƵǀĂƚƚƵŬŽŝůůŝƐĞƐƚĂ͘

ϭϬϱ



<ƵǀĂϳ͘sĂƵƌŝŽŝƚƵŶƵƚƚĂsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŵĞƚƐćŬƵǀŝŽůůĂϮϴϰ͘ϭ͕ZĞŝƚƚŝćŵĞƌŬŝƚƚǇƐŝŶŝƐŝŶŶĂƵŚŽŝƚƵŬƐŝŶ͘<ƵǀĂƚƚƵ
ŬŽŝůůŝƐĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϴ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝŬćƐŝƚƚĞůĞŵćƚƚćũćƚĞƚƚǇŝŶĞǇŵƉćƌŝƐƚƂŝŶĞĞŶǀĂƐĞŵŵĂůůĂũĂƐĞŶůćŚĞůůćŽůĞǀĂƉƵƵƌǇŚŵć
ŽŝŬĞĂůůĂ͘ZǇŚŵćŶƐŝũŽŝƚƚĂŵŝŶĞŶƌĞŝƚŝŶƉƵƵƐƚŽǀǇƂŚǇŬŬĞĞŶǇŚƚĞǇƚĞĞŶŽůŝƐŝŽůůƵƚŚǇǀćƌĂƚŬĂŝƐƵ͘<ƵǀĂƚƚƵ
ůŽƵŶĂĂƐƚĂ͘

ϭϬϲ



<ƵǀĂϵ͘DĞƚƐćŬƵǀŝŽϮϭϰǀćůŝƚƚƂŵćƐƚŝŵĞƚƐćƚŝĞŶǀĂƌƌĞƐƐĂ͘sƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇƌĞŝƚƚŝŬƵůŬĞĞ
ŵĞƚƐćŬŽŶĞŝůůĂĂũĞƚƵŶƚŝĞŶŬŽŚĚĂůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘



<ƵǀĂϭϬ͘DĞƚƐćŬƵǀŝŽϮϭϰǀćůŝƚƚƂŵćƐƚŝŵĞƚƐćƚŝĞŶǀĂƌƌĞƐƐĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘

ϭϬϳ



<ƵǀĂϭϭ͘DĞƚƐćŬƵǀŝŽϮϭϰ͕ŵŝƐƐćǇůŝƚĞƚƚǇsƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇƌĞŝƚƚŝŵĞƚƐćƚǇƂŬŽŶĞŝůůĂ͘DĂĂŶƉŝŶƚĂ
ƉĂŝŶƵŶƵƚũĂƉĂŝŬŽŝŶǀĂƵƌŝŽŝƚƵŶƵƚ͘KŝŬĞĂůůĂƉƵŽůĞůůĂŵĞƚƐćŬƵǀŝŽϮϭϳ͘ϭ͘<ƵǀĂƚƚƵůŽƵŶĂĂƐƚĂ͘



<ƵǀĂϭϮ͘DĞƚƐćŬƵǀŝŽϮϭϰ͕ŵŝƐƐćǇůŝƚĞƚƚǇsƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇƌĞŝƚƚŝŵĞƚƐćƚǇƂŬŽŶĞŝůůĂ͘DĂĂŶƉŝŶƚĂ
ƉĂŝŶƵŶƵƚũĂƉĂŝŬŽŝŶǀĂƵƌŝŽŝƚƵŶƵƚ͘sĂƐĞŵŵĂůůĂƉƵŽůĞůůĂŵĞƚƐćŬƵǀŝŽϮϭϳ͘ϭ͘<ƵǀĂƚƚƵŬŽŝůůŝƐĞƐƚĂ͘


ϭϬϴ



<ƵǀĂϭϯ͘DĞƚƐćŬƵǀŝŽϮϭϳ͘ϭ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝǀĂƐĞŵŵĂƐƐĂƌĞƵŶĂƐƐĂ͘DĞƚƐćŶŬćƐŝƚƚĞůǇĂůƵĞŵĞƌŬŝƚƚǇƉƵŶĂŝƐĞůůĂ
ŶĂƵŚĂůůĂũĂsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝƐŝŶŝƐĞůůć͘<ƵǀĂƚƚƵůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϭϰ͘DĞƚƐćŬƵǀŝŽϮϯϲŝƚćƉććƐƐććŶ͘KŝŬĞĂƐƐĂƌĞƵŶĂƐƐĂsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝƐŝŶŝƐĞůůćŶĂƵŚĂůůĂŵĞƌŬŝƚƚǇŶć͘
<ƵǀĂƚƚƵŝƚćŬŽŝůůŝƐĞƐƚĂ͘


ϭϬϵ



<ƵǀĂϭϱ͘DĞƚƐćŬƵǀŝŽϮϯϲŝƚćƉććƐƐććŶ͘sĂƐĞŵŵĂůůĂƌĞƵŶĂƐƐĂsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝƐŝŶŝƐĞůůćŶĂƵŚĂůůĂŵĞƌŬŝƚƚǇŶć͘
ƚƵĂůĂůůĂŵĞƚƐćŬŽŶĞĞŶƵƌĂ͕ũŽŬĂŬƵůŬĞĞǇůŝƌĞŝƚŝŶũĂƐĞŶƐƵŽũĂͲĂůƵĞĞŶ͘<ƵǀĂƚƚƵŝĚćƐƚć͘



<ƵǀĂϭϲ͘DĞƚƐćŬŽŶĞĞŶĂũŽƵƌĂsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝůůćŵĞƚƐćŬƵǀŝŽŶϮϯϲŝƚćŽƐĂƐƐĂ͘DĂĂŶƉŝŶƚĂŽŶƉĂŝŶƵŶƵƚũĂƉĂŝŬŽŝŶ
ƌŝŬŬŽƵƚƵŶƵƚƌĞŝƚŝůůćũĂƐĞŶƐƵŽũĂͲĂůƵĞĞůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘

ϭϭϬ



<ƵǀĂϭϳ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝŶŬƵůŬƵĂŽƐŽŝƚƚĂǀĂǀŝŝƚƚĂŝƚƚŽŬĂŶŬĂĂŶŵĞƚƐćƚŝĞŶǀĂƌƌĞƐƐĂ͘ZĞŝƚƚŝũĂƚŬƵƵǀŝŝƚĂƐƚĂ
ǀĂƐĞŵŵĂůůĞŬŽŚƚŝZĂƵƚŝĂŝƐĞŶŵǇůůǇćũĂ<ŽůũĂƚŝŶũćƌǀĞćũĂŽŝŬĞĂůůĞŬŽŚƚŝŝƚƚŽŬĂŶŐĂƐƚĂ͕ŝƚƚŽũćƌǀĞćũĂ
dŽƌŶŝŽŶƐćƌŬŬćć͘<ƵǀĂƚƚƵŬĂĂŬŽƐƚĂ͘


ϭϭϭ



<ƵǀĂϭϴ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŬŽŚƚŝZĂƵƚĂŝƐĞŶŵǇůůǇć͘<ƵǀĂƚƚƵŝĚćƐƚć͘



<ƵǀĂϭϵ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŬŽŚƚŝZĂƵƚŝĂŝƐĞŶŵǇůůǇć͘<ƵǀĂƚƚƵŝƚćŬŽŝůůŝƐĞƐƚĂ͘



ϭϭϮ



<ƵǀĂϮϬ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŬŽŚƚŝZĂƵƚŝĂŝƐĞŶŵǇůůǇćũĂƌĞŝƚƚŝćƌĞƵŶƵƐƚĂǀĂŬćƐŝƚƚĞůĞŵćƚƚƂŵćŶŵĞƚƐćǀǇƂŚǇŬĞ
ŵĞƚƐćŬƵǀŝŽůůĂϮϴϰ͘ϭ͘ZĞŝƚƚŝćŵĞƌŬŝƚƚǇƐŝŶŝƐŝŶŶĂƵŚŽŝƚƵŬƐŝŶ͘<ƵǀĂƚƚƵŬŽŝůůŝƐĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϮϭ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŵĞƚƐćƚŝĞůƚćŬŽŚƚŝŝƚƚŽŬĂŶŐĂƐƚĂ͘ZĞŝƚƚŝŬƵůŬĞĞŬĞƐŬĞůůćŵĞƚƐćŬƵǀŝŽƚĂϮϭϰ͘<ƵǀĂƚƚƵ
ćŶŶĞƐƚć͘

ϭϭϯ



<ƵǀĂϮϮ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŬŽŚƚŝŝƚƚŽŬĂŶŐĂƐƚĂŵĞƚƐćŬƵǀŝŽůůĂϮϭϰ͘DĞƚƐćŬƵǀŝŽϮϭϳ͘ϭ͘ŽŝŬĞĂůůĂƉƵŽůĞůůĂ͘ZĞŝƚƚŝ
ŬƵůŬĞĞŬƵǀĂŶŬĞƐŬŝŽƐĂŶǀĂƐĞŵŵĂůůĂƉƵŽůĞůůĂũĂǇŚĚĞƐƐćƉƵƵƐƐĂŶćŬǇǇƐĞŶŵĞƌŬŝŶŶćŬƐŝƚĞŚƚǇƉŝůŬŬĂ͘<ƵǀĂƚƚƵ
ůćŶŶĞƐƚć͘


<ƵǀĂϮϯ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŬŽŚƚŝŝƚƚŽŬĂŶŐĂƐƚĂŵĞƚƐćŬƵǀŝŽůůĂϮϭϰ͘ZĞŝƚƚŝŵĞƌŬŝƚƚǇƐŝŶŝƐĞůůćŶĂƵŚĂůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵ
ůćŶŶĞƐƚć͘


ϭϭϰ



<ƵǀĂϮϰ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝćŵĞƚƐćŬƵǀŝŽůůĂϮϯϲŬŽŚƚŝŝƚƚŽŬĂŶŐĂƐƚĂũĂŝƚƚŽũćƌǀĞć͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘






ϭϭϱ


ϲ͘ϯ͘ϳ<ƵǀĂůŝŝƚĞ͗^ƵŽŵƵƐƐĂůŵŝsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬŬć



<ƵǀĂϭ͘dŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶůćŶƐŝƉććŶŚŝĞŬŬĂŬƵŽƉƉĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘


<ƵǀĂϮ͘sƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇćƌĞŝƚƚŝćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶůćŶƐŝŽƐĂƐƐĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶƐŝůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘

ϭϭϲ



<ƵǀĂϯ͘sƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇćƌĞŝƚƚŝćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶůćŶƐŝŽƐĂƐƐĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶƐŝůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϰ͘dŽƌŶŝŽƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŶƚĂƐĞůŬććǀĞŶĞĞŶǀĞƚŽƵƌĂůƚĂůćŶƚĞĞŶ͘EǇŬǇŝŶĞŶĂũŽƌĞŝƚƚŝŶŽƵĚĂƚƚĞůĞĞƉććŽƐŝŶ
ƉŝƚćũćŶŬĂƌƚƚĂĂŶŵĞƌŬŝƚǇŶƉŽůƵŶůŝŶũĂƵƐƚĂ͘WŽůƵŶĂůƵƐƐĂĂũŽŬŽŶĞƵƉŽŶŶƵƚƐǇǀćůůĞŵĂĂƐƚŽŽŶũĂůŝƐćŬƐŝƉĂŝŬĂůůĂ
ŽŶŝůŵĞŝƐĞƐƚŝũŽŶŬŝŶůĂŝŶĞŶŚŝĞŬĂŶŽƚƚŽƉĂŝŬŬĂ͘<ƵǀĂĂũĂŶƐĞůćŶƚĂŬĂŶĂǀĞŶĞĞŶǀĞƚŽƵƌĂŶƉĂŝŬŬĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŝĚćƐƚć͘

ϭϭϳ



<ƵǀĂϱ͘dŽƌŶŝŽƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŶƚĂƐĞůŬććǀĞŶĞĞŶǀĞƚŽƵƌĂůƚĂůćŶƚĞĞŶ͘EǇŬǇŝŶĞŶĂũŽƌĞŝƚƚŝŶŽƵĚĂƚƚĞůĞĞƉććŽƐŝŶ
ƉŝƚćũćŶŬĂƌƚƚĂĂŶŵĞƌŬŝƚǇŶƉŽůƵŶůŝŶũĂƵƐƚĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶƐŝůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϲ͘dŽƌŶŝŽƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŶƚĂƐĞůŬććǀĞŶĞĞŶǀĞƚŽƵƌĂůƚĂůćŶƚĞĞŶ͘EǇŬǇŝŶĞŶĂũŽƌĞŝƚƚŝŶŽƵĚĂƚƚĞůĞĞƉććŽƐŝŶ
ƉŝƚćũćŶŬĂƌƚƚĂĂŶŵĞƌŬŝƚǇŶƉŽůƵŶůŝŶũĂƵƐƚĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŝĚćƐƚć͘

ϭϭϴ



<ƵǀĂϳ͘dŽƌŶŝŽƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂŶƐĞůćŶ;ǀĞŶĞĞŶǀĞƚŽƵƌĂůƚĂůćŶƚĞĞŶͿĂũŽƌĞŝƚŝŶĞƚĞůćƉƵŽůĞůůĂŬƵůŬĞǀĂ
ƚĞƌĂƐƐŝŵĂŝŶĞŶƉŽůŬƵ͘<ƵǀĂƚƚƵŝĚćƐƚć͘



<ƵǀĂϴ͘dŽƌŶŝŽƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂŶƐĞůćŶ;ǀĞŶĞĞŶǀĞƚŽƵƌĂůƚĂůćŶƚĞĞŶͿĂũŽƌĞŝƚŝŶĞƚĞůćƉƵŽůĞůůĂŬƵůŬĞǀĂ
ƚĞƌĂƐƐŝŵĂŝŶĞŶƉŽůŬƵ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶƐŝůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘


ϭϭϵ



<ƵǀĂϵ͘ƐĂ^ƵŽŵŝŶĞŶdŽƌŶŝŽƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂŶƐĞůćŶ;ǀĞŶĞĞŶǀĞƚŽƵƌĂůƚĂůćŶƚĞĞŶͿĂũŽƌĞŝƚŝŶĞƚĞůćƉƵŽůĞůůĂ
ŬƵůŬĞǀĂůůĂƚĞƌĂƐƐŝŵĂŝƐĞůůĂƉŽůƵůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŝĚćƐƚć͘


ϭϮϬ



<ƵǀĂϭϬ͘dŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶůćŶƐŝƉććŶŚŝĞŬŬĂŬƵŽƉƉĂ͕ƚƂƌŵćŶůŽƵŶĂƐͲŬŽŝůůŝŶĞŶʹƐƵƵŶŶĂƐƐĂŬĂƚŬĂŝƐĞǀĂƚŝĞũĂƐĞŶ
ũćůŬĞĞŶůćŶƚĞĞŶũĂƚŬƵǀĂƐćƌŬŬć͕ũŽƚĂƉŝƚŬŝŶsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝŶůŝŶũĂƵƐƉŝƚćũćŶŬĂƌƚĂƐƐĂũĂƚŬƵƵ͘<ƵǀĂƚƚƵŝƚćŬĂĂŬŽƐƚĂ͘



<ƵǀĂϭϭ͘DĞƚƐććdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶůćŶƐŝƉććƐƐć͘DĞƌŬŝƚƉŽůƵƐƚĂŚćǀŝćǀćƚǀćŚŝƚĞůůĞŶŚŝĞŬŬĂŬƵŽƉĂůůĞƚƵůůĞƐƐĂ͘
<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘


ϭϮϭ



<ƵǀĂϭϮ͘DĞƚƐććdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶůćŶƐŝƉććƐƐć͘/ƐŽŵĞƌŬŬŝƉƵƵŶƵŽƌĞƐƐĂŵĞƚƐćƐƐćƐćƌŬćŶƉććƐƐć;ŬƐ͘ŬƵǀĂůŝŝƚĞ
ϲ͘ϯ͘ϳďͿ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘



ϭϮϮ


ϲ͘ϯ͘ϳď<ƵǀĂůŝŝƚĞ͗^ƵŽŵƵƐƐĂůŵŝsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬŬćŵĞƌŬŬŝƉƵƵ



<ƵǀĂϭ͘DĞƌŬŬŝƉƵƵdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶĞƚĞůćŝƐŝŵŵćƐƐćƉććƐƐćŬƵǀĂƚƚƵŶĂŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚǇůƚćsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝůƚć
ƐćƌŬćŶũƵƵƌĞůƚĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůŽƵŶĂĂƐƚĂ͘


ϭϮϯ



<ƵǀĂϮ͘DĞƌŬŬŝƉƵƵŶƌƵŶŐŽŶĂůĂŽƐĂĂũĂƐĞŶƉŝůŬŬŽũĂ͕ŽŶƚĞůŽŝƚĂũĂƉĂůŽŬŽƌŽũĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŬĂĂŬŽƐƚĂ͘

ϭϮϰ



<ƵǀĂϯ͘DĞƌŬŬŝƉƵƵŶƌƵŶŐŽŶǇůćŽƐĂĂũĂƐĞŶƉĂůŽŬŽƌŽũĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŬĂĂŬŽƐƚĂ͘



ϭϮϱ



<ƵǀĂϰ͘DĞƌŬŬŝƉƵƵŶůŽƵŶĂĂŶƉƵŽůĞŝƐŝĂŬĂŝǀĞƌƌƵŬƐŝĂũĂƉŝůŬŬĂͬƉŝůŬŬŽũĂ͘WŝůŬĂƚŽǀĂƚǀŽŝŵĂŬŬĂĂƐƚŝŬǇůĞƐƚǇŶĞŝƚćũĂ
ƉĞŝƚƚćŶĞĞƚŬĂŝǀĞƌƌƵŬƐŝĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůŽƵŶĂĂƐƚĂ͘


ϭϮϲ



<ƵǀĂϱ͘DĞƌŬŬŝƉƵƵŶůŽƵŶĂĂŶƉƵŽůĞŝƐŝĂŬĂŝǀĞƌƌƵŬƐŝĂǇůĞŵŵćƐƐćƉŝůŬĂƐƐĂͬƉŝůŬĂŶǇůćŽƐĂƐƐĂ͘<ƵǀŝŽƚƉĞŝƚƚǇǀćƚ
ƌĞƵŶŽŝůƚĂĂŶ͘<ƵǀĂƚƚƵůŽƵŶĂĂƐƚĂ͘


ϭϮϳ



<ƵǀĂϲ͘DĞƌŬŬŝƉƵƵŶůŽƵŶĂĂŶƉƵŽůĞŝƐŝĂŬĂŝǀĞƌƌƵŬƐŝĂǇůĞŵŵćƐƐćƉŝůŬĂƐƐĂͬƉŝůŬĂŶǇůćŽƐĂƐƐĂ͘<ƵǀŝŽƚƉĞŝƚƚǇǀćƚ
ƌĞƵŶŽŝůƚĂĂŶ͘>ćŚŝŬƵǀĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůŽƵŶĂĂƐƚĂ͘


ϭϮϴ



<ƵǀĂϳ͘DĞƌŬŬŝƉƵƵŶůŽƵŶĂĂŶƉƵŽůĞŝƐŝĂŬĂŝǀĞƌƌƵŬƐŝĂĂůĞŵŵĂƐƐĂƉŝůŬĂƐƐĂͬƉŝůŬĂŶĂůĂŽƐĂƐƐĂ͘<ƵǀŝŽƚƉĞŝƚƚǇǀćƚ
ƌĞƵŶŽŝůƚĂĂŶ͘>ćŚŝŬƵǀĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůŽƵŶĂĂƐƚĂ͘


ϭϮϵ



<ƵǀĂϴ͘DĞƌŬŬŝƉƵƵŶůŽƵŶĂĂŶƉƵŽůĞŝƐŝĂŬĂŝǀĞƌƌƵŬƐŝĂĂůĞŵŵĂƐƐĂƉŝůŬĂƐƐĂͬƉŝůŬĂŶĂůĂŽƐĂƐƐĂ͘<ƵǀŝŽƚƉĞŝƚƚǇǀćƚ
ƌĞƵŶŽŝůƚĂĂŶ͘<ƵǀŝŽƐĂĂƚƚĂĂũĂƚŬƵĂƵƵƌƌŽŬƐĞŶĂƉŝůŬĂŶŬćƌũĞƐƚćĂůĂƐƉćŝŶ͘<ƵǀĂƚƚƵůŽƵŶĂĂƐƚĂ͘



ϭϯϬ



<ƵǀĂϵ͘DĂŚĚŽůůŝƐĞƐƚŝƵŵƉĞĞŶŬǇůĞƐƚǇŶĞŝƚćŚĂŬŬĂƵŬƐŝĂƚĂŝƵƵƌƌŽŬƐŝĂƉƵƵŶƉŝŶŶĂƐƐĂ͘<ƵǀĂƚƚƵĞƚĞůćƐƚć͘

ϭϯϭ



<ƵǀĂϭϬ͘DĞƌŬŬŝƉƵƵŶŬĂĂŬŬŽŝƐƉƵŽůŝƐĞƚŽŶŬĂůŽƚũĂŬǇůĞƐƚǇǀćƉĂůŽŬŽƌŽ͕ũŽƐƐĂƉŝŝƌƚŽũĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŬĂĂŬŽƐƚĂ͘

ϭϯϮ



<ƵǀĂϭϭ͘DĞƌŬŬŝƉƵƵŶŬĂĂŬŬŽŝƐƉƵŽůŝƐŝƐƚĂŽŶŬĂůŽŝƐƚĂǇůĞŵƉŝũĂƐĞŶĂůůĂƉŝŝƌƚŽͲƚĂŝŚĂŬŬĂƵƐŬƵǀŝŽƚĂŽƐŝƚƚĂŝŶ
ŬǇůĞƐƚǇǀćŶƌĞƵŶĂŶĂůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŬĂĂŬŽƐƚĂ͘


ϭϯϯ



<ƵǀĂϭϮ͘DĞƌŬŬŝƉƵƵŶŬĂĂŬŬŽŝƐƉƵŽůŝƐŝƐƚĂŽŶŬĂůŽŝƐƚĂǇůĞŵŵćŶĂůĂƉƵŽůĞůůĂŽůĞǀĂĂƉŝŝƌƚŽͲƚĂŝŚĂŬŬĂƵƐŬƵǀŝŽƚĂ
ŽƐŝƚƚĂŝŶŬǇůĞƐƚǇǀćŶƌĞƵŶĂŶĂůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŬĂĂŬŽƐƚĂ͘


ϭϯϰ



<ƵǀĂϭϯ͘DĞƌŬŬŝƉƵƵŶŬĂĂŬŬŽŝƐƉƵŽůŝƐŝƐƚĂŽŶŬĂůŽŝƐƚĂĂůĞŵƉŝũĂǇůćƉƵŽůĞůůĂŽůĞǀĂĂƉŝŝƌƚŽͲƚĂŝŚĂŬŬĂƵƐŬƵǀŝŽƚĂ
ŽƐŝƚƚĂŝŶŬǇůĞƐƚǇǀćŶƌĞƵŶĂŶĂůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŬĂĂŬŽƐƚĂ͘


ϭϯϱ


ϲ͘ϯ͘ϳĐ<ƵǀĂůŝŝƚĞ͗^ƵŽŵƵƐƐĂůŵŝsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬŬćͲDǇůůǇƐćƌŬŬć



<ƵǀĂϭ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝůƚć,ǇƌǇŶƚĂůŽŽŶŬŽŝůůŝƐĞĞŶǀŝĞǀć͕ŝůŵĞŝƐĞƐƚŝƉŝƚćũćŶŬĂƌƚĂƐƐĂŶćŬǇǀćƉŽůŬƵǇůćŽƐĂƐƚĂĂŶ͘
<ƵǀĂƚƚƵůŽƵŶĂĂƐƚĂ͘


<ƵǀĂϮ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝůƚć,ǇƌǇŶƚĂůŽŽŶǀŝĞǀćƉŽůŬƵĂůĂŽƐĂƐƚĂĂŶ͘<ƵǀĂƚƚƵůŽƵŶĂĂƐƚĂ͘

ϭϯϲ



<ƵǀĂϯ͘,ǇƌǇŶƚĂůŽŽŶǀŝĞǀćƉŽůŬƵǇůćŽƐĂƐƚĂĂŶ͘<ƵǀĂƚƚƵŬŽŝůůŝƐĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϰ͘,ǇƌǇŶƚĂůŽŽŶǀŝĞǀćƐŝůƚĂWŽƌƌĂƐůĂŵŵĞŶũĂWŽƌƌĂƐũŽĞŶǇŚƚǇŵćŬŽŚĚĂƐƐĂ͘<ƵǀĂƚƚƵWŽƌƌĂƐůĂŵŵĞŶ
ĞƚĞůćƌĂŶŶĂůƚĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶŶĞƐƚć͘


ϭϯϳ



<ƵǀĂϱ͘,ǇƌǇŶƚĂůŽŽŶǀŝĞǀćƐŝůƚĂWŽƌƌĂƐůĂŵŵĞŶũĂWŽƌƌĂƐũŽĞŶǇŚƚǇŵćŬŽŚĚĂƐƐĂ͘<ƵǀĂƚƚƵĞƚĞůćƐƚć͘


ϭϯϴ



<ƵǀĂϲ͘,ǇƌǇŶƚĂůŽŽŶǀŝĞǀćƉŽůŬƵŬŽŬŽŵĂƚŬĂůƚĂĂŶƐćƌŬćŶƉŽŚũŽŝƐƌŝŶƚĞĞůůć͘<ƵǀĂƚƚƵŬŽŝůůŝƐĞƐƚĂ͘


ϭϯϵ



<ƵǀĂϳ͘,ǇƌǇŶƚĂůŽůƚĂƚƵŽǀĂƉŽůŬƵŬŽŚƚŝdŽƌŶŝŽŶũćƌǀĞćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂŶƐĞůćŶĞƚĞůćƉƵŽůŝƐĞůůĂ
ũƵƵƌĞůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵŬĂĂŬŽƐƚĂ͘



<ƵǀĂϴ͘,ǇƌǇŶƚĂůŽůƚĂƚƵŽǀĂƉŽůŬƵŬŽŚƚŝdŽƌŶŝŽŶũćƌǀĞćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂŶƐĞůćŶĞƚĞůćƉƵŽůŝƐĞůůĂ
ůĂĞůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵĞƚĞůćƐƚć͘


ϭϰϬ



<ƵǀĂϵ͘,ǇƌǇŶƚĂůŽůƚĂƚƵŽǀĂƉŽůŬƵŬŽŚƚŝdŽƌŶŝŽŶũćƌǀĞćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂŶƐĞůćŶĞƚĞůćƉƵŽůŝƐĞůůĂ
ƌŝŶƚĞĞůůć͘<ƵǀĂƚƚƵĞƚĞůćƐƚć͘



ϭϰϭ



<ƵǀĂϭϬ͘,ǇƌǇŶƚĂůŽůƚĂƚƵŽǀĂƉŽůŬƵŬŽŚƚŝdŽƌŶŝŽŶũćƌǀĞćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂŶƐĞůćŶĞƚĞůćƉƵŽůŝƐĞůůĂ
ƌŝŶƚĞĞůůć͘<ƵǀĂƚƚƵƉŽŚũŽŝƐĞƐƚĂ͘



ϭϰϮ



<ƵǀĂϭϭ͘,ǇƌǇŶƚĂůŽůƚĂƚƵŽǀĂƉŽůŬƵŬŽŚƚŝdŽƌŶŝŽŶũćƌǀĞćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂŶƐĞůćŶĞƚĞůćƉƵŽůĞůůĂ
ŵƂŬŬŝƚŝĞŶƌŝƐƚĞǇŬƐĞŶũćůŬĞĞŶ͘<ƵǀĂƚƚƵƉŽŚũŽŝƐĞƐƚĂ͘




ϭϰϯ



<ƵǀĂϭϮ͘,ǇƌǇŶƚĂůŽůƚĂƚƵŽǀĂƉŽůŬƵŬŽŚƚŝdŽƌŶŝŽŶũćƌǀĞćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂŶƐĞůćŶĞƚĞůćƉƵŽůĞůůĂ
ŵƂŬŬŝƚŝĞŶƌŝƐƚĞǇŬƐĞŶũćůŬĞĞŶ͘<ƵǀĂƚƚƵĞƚĞůćƐƚć͘



<ƵǀĂϭϯ͘,ǇƌǇŶƚĂůŽůƚĂƚƵŽǀĂƉŽůŬƵŬŽŚƚŝdŽƌŶŝŽŶũćƌǀĞćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶĞƚĞůćƉƵŽůĞůůĂůćŚĞůůćũćƌǀĞŶƌĂŶƚĂĂ͘
dĂƵƐƚĂůůĂƐŝŝŶƚććdŽƌŶŝŽŶũćƌǀŝ͘<ƵǀĂƚƚƵƉŽŚũŽŝƐĞƐƚĂ͘


ϭϰϰ



<ƵǀĂϭϰ͘sƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇćƌĞŝƚƚŝćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂůůĂƐĞůćůůćǀĞŶĞĞŶǀĞƚŽƵƌĂƐƚĂũĂ,ǇƌǇŶ
ƚĂůŽŶƌŝƐƚĞǇŬƐĞƐƚćŝƚćŬĂĂŬŬŽŽŶ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶƐŝůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϭϱ͘sƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇćƌĞŝƚƚŝćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂůůĂƐĞůćůůćǀĞŶĞĞŶǀĞƚŽƵƌĂƐƚĂũĂ,ǇƌǇŶ
ƚĂůŽŶƌŝƐƚĞǇŬƐĞƐƚćŝƚćŬĂĂŬŬŽŽŶ͘,ŝĞŬŬĂŬƵŽƉĂůůĞǀŝĞǀćŶćĂũŽƚŝĞŶćŬćǇƚĞƚƚǇŽƐƵƵƐĞƌŬĂŶĞĞƚƂƌŵćŶůĂĞůƚĂũĂ
ůĂƐŬĞĞůŽŝǀĂƐƚŝŬĂĂŬŬŽŽŶ͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝũĂƚŬƵƵǀĂƐĞŵŵĂůůĞƐćƌŬćŶƐĞůŬćć͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶƐŝůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘

ϭϰϱ



<ƵǀĂϭϲ͘sƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇćƌĞŝƚƚŝćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂůůĂƐĞůćůůćǀĞŶĞĞŶǀĞƚŽƵƌĂƐƚĂũĂ,ǇƌǇŶ
ƚĂůŽŶƌŝƐƚĞǇŬƐĞƐƚćŝƚćŬĂĂŬŬŽŽŶŶƵŽƌĞŶŵĞƚƐćŶĂůƵĞĞůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůćŶƐŝůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϭϳ͘sƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇćƌĞŝƚƚŝćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂůůĂƐĞůćůůćŬŽŚƚŝDǇůůǇƐćƌŬŬŝćŶƵŽƌĞŶ
ŵćŶƚǇŵĞƚƐćŶŵƵƵƚƵƚƚƵĂǀĂŶŚĂŬƐŝ͕ŚĂŬŬĂĂŵĂƚƚŽŵĂŬƐŝŵĞƚƐćŬƐŝ͘<ƵǀĂƚƚƵůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘


ϭϰϲ



<ƵǀĂϭϴ͘sƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇćƌĞŝƚƚŝćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂůůĂƐĞůćůůćŬŽŚƚŝDǇůůǇƐćƌŬŬŝćǀĂŶŚĂŶ
ŵĞƚƐćŶĂůƵĞĞůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϭϵ͘sƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇćƌĞŝƚƚŝćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂůůĂƐĞůćůůćŬŽŚƚŝDǇůůǇƐćƌŬŬŝćǀĂŶŚĂŶ
ŵĞƚƐćŶĂůƵĞĞůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘

ϭϰϳ



<ƵǀĂϮϬ͘sƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇćƌĞŝƚƚŝćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂůůĂƐĞůćůůćŬŽŚƚŝDǇůůǇƐćƌŬŬŝćǀĂŶŚĂŶ
ŵĞƚƐćŶĂůƵĞĞůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϮϭ͘sƵŽŬŝŶŵĂĂƐƚŽŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇćƌĞŝƚƚŝćdŽƌŶŝŽŶƐćƌŬćŶŬŽƌŬĞŝŵŵĂůůĂƐĞůćůůćŬŽŚƚŝDǇůůǇƐćƌŬŬŝćǀĂŶŚĂŶ
ŵĞƚƐćŶĂůƵĞĞůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘


ϭϰϴ



<ƵǀĂϮϮ͘/ůŵĂŬƵǀĂDĂĂŶŵŝƚƚĂƵƐůĂŝƚŽŬƐĞŶ<ĂŶƐĂůĂŝƐĞŶŬĂƌƚƚĂƉĂŝŬŬĂͲƉĂůǀĞůƵƐƚĂϳ͘ϭ͘ϮϬϭϲ;ŵŵĂƚƚŝůĂŝƐĞŶ
ŬĂƌƚƚĂƉĂŝŬĂƐƚĂĞŝDƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽŶŬćǇƚƚƂŽŝŬĞƵŬƐŝůůĂƐĂĂƚƵǀĂƐƚĂĂǀĂĂŚǇǀććŝůŵĂŬƵǀĂĂͿ͘DĂŚĚŽůůŝŶĞŶ
sŝŝĂŶŐŝŶũćƌǀĞŶ<ŽƚŝũćƌǀĞŶůćŶƐŝƉƵŽůĞůůĂŽůĞǀĂŶǀĂŶŚĂƌĞŝƚƚŝůŝŶũĂƵƐƉƵŶĂŝƐĞůůĂƐŽŝŬŝŽůůĂŵĞƌŬŝƚƚǇŶć͘WƵŶĂŝƐĞůůĂ
ŶƵŽůĞůůĂŵĞƌŬŝƚƚǇǀĂŶŚĂŵǇůůǇƉĂŝŬŬĂŶćŬǇǀŝŝŶ͘





ϭϰϵ


ϲ͘ϯ͘ϴĂ<ƵǀĂůŝŝƚĞ͗^ƵŽŵƵƐƐĂůŵŝsƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝ^ǇŶƚŝƐĞŶŬĂŶŐĂƐŵĞƚƐćŶŬćƐŝƚƚĞůǇ



<ƵǀĂϭ͘DĞƚƐćŶŬćƐŝƚƚĞůǇŵĞƚƐćŬƵǀŝŽůůĂϭϵϲ͘<ƵǀĂƚƚƵůƵŽƚĞĞƐƚĂ͘



<ƵǀĂϮ͘<ćƐŝƚƚĞůĞŵćƚƂŶǀǇƂŚǇŬĞŵĞƚƐćŬƵǀŝŽŶϭϵϲũĂsƵŽŬŝŶƌĞŝƚŝŶǀćůŝƐƐć͘sǇƂŚǇŬŬĞĞůůćƉŽŚũŽŝƐƉććƐƐć
ƉĂŝŬŽŝŶŬŽŶĞĞŶũćůŬŝć͘sƵŽŬŝŶƌĞŝƚƚŝŽŝŬĞĂůůĂ͕ŵĞƚƐćŬƵǀŝŽǀĂƐĞŵŵĂůůĂ͘<ƵǀĂƚƚƵƉŽŚũŽŝƐĞƐƚĂ͘



