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Tämä kuoppa-asumus esiintyy yhtä lukuun ottamatta tällä alueella tervahautojen läheisyydessä
tai aivan vieressä. Etelä-Suomessa kutsuisin tätä tervapirtiksi. Tosin etelämpänä en ole havainnut
kuoppapirttejä, pelkkiä kiukaita (monesti Pirttikankailla) tervahautojen vieressä.
Christian Carpelanin mukaan (pers. comm. lokakuussa 2007) hän on dokumentoinut lukuisia tupasijoja Utsjoelta Kuusamoon ulottuvalla alueella, jossa niitä esiintyy yksittäin, muutaman ryhmissä, että Kyläselän talvikylän paikalla (nyk. Savukoskella) parinkymmenen ryppäänä. Niissä
lattia, tavallisesti noin 3,5 x 3,5 -- 4 x 4 m (harvoin jopa 5 x 5 m), on suunnilleen ympäröivän
maanpinnan tasalla. Voi päätellä, että tuolla alueella neliseinäinen, piisillä varustettu tupa tuli vähitellen käyttöön 1600-luvun keskivaiheilta alkaen (Carpelan op. cit.).
Nämä nyt havaitut asumuksenpohjat poikkeavat kuitenkin Itä-Lapin tupasioista siten että ovat
maahan kaivettuja – lattia on kuopan pohjalla, ovat pienempiä ja piisi tai uuni on seinällä – luultavasti vielä osin ulkopuolella tai että hormi olisi ulkona. Carpelanin mukaan kyse saattaa olla mahdollisista paikallisista erikoisuuksista joista hänellä ei ole omakohtaisia havaintoja. Carpelan ehdottaa että voisi alustavasti olettaa kuitenkin, että kyse voi olla Tornionlaakson saamelaisten talviasumuksista ehkä juuri 1600-luvulta mutta ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että kyse olisi tervanpolttajien - tai varsinkin miilunpolttajien kenttäasumuksista. Mielenkiintoista että seudulla
(Hannukaisissa) on pirtti -nimistöä. Se voisi kenties viitata suomalaisiin, ehkä karjalaisiin (Carpelan op. cit.).

Espoossa 5.11.2007
Timo Jussila
Lähteitä:
Oksala Hilkka 1996: Muinainen Muonio, inventointituoksia vuodelta 1995. Meteli, Oulun yliopiston
arkeologian laboratorion tutkimusraportti 17.
Johansson Peter 2001 : Eskers and bedrock gorges (tunnel valleys) in the Pakasaivo area, western Finnish Lapland. Bulletin of the Geological Society of Finland, Vol. 75 (1–2) pp.
5–15
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Paikannuskartta

Yleiskartta, tutkimusalueet

Tutkimusalueet rajattu vihreällä. Hannukaisissa suunniteltu maankäyttöalue rajattu vaalean vihreällä. Vihreät pallot muinaisjäännöksiä ja havaintopaikkoja.
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Kartta: Hannukainen, muinaisjäännökset

Tutkimusalueen raja vihreällä viivalla, suunniteltu maankäyttöalue vaalean vihr. viivalla.
Löytöpaikat ja epäm. jäännökset (eivät suojelukohteita) harmaa neliö ja numero.
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Kartta: Äkäsjokisuu, muinaisjäännökset

Tutkimusalueen raja vihreällä viivalla.
Löytöpaikat ja epäm. jäännökset (eivät suojelukohteita) harmaa neliö ja numero.
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Muinaisjäännökset
Termien ja sisällön selitys
Muinaisjäännöksen nimi (kunta, inventointinumero, paikannimi). Inventointinumero on kuntakohtainen juokseva numero. Tässä raportissa numerointi perustuu Kotivuoren v. 1988
inventointikertomuksen kohdenumerointiin. Museovirasto antaa paikoille oman muinaisjäännösrekisterinumeron, joka välttämättä ei ole saman kuin raportin paikkanumero.
Rauh.lk:
1,2,3. Museoviraston rauhoitusluokka: 1 = merkittävä muinaisjäännös, pyritään säilyttämään kaikissa tapauksissa - suojelukohde, 2 = suojeltava muinaisjäännös suojelukohde, 3 = tuhoutunut tai vähämerkityksinen muinaisjäännös. Uusien paikkojen osalta on kyseessä inventoijan antama rauhoitusluokkaehdotus jonka viranomainen yleensä sellaisenaan vahvistaa.
Ajoitus:
Esihistoriallinen = ennen 1150 jKr, Lapissa ennen ~1650 jKr., tarkempaa ajoitusta ei
ole.
Historiallinen noin. 1150 jKr., Lapissa ~1650 jKr. jälkeen nykypäivään.
Laji:
Asuinpaikka
tarkoittaa yleensä "asuinpaikkaa", mutta käytetty myös yleisterminä
kaikenlaisten paikkojen kohdalla jossa vaikuttaa olleen jatkuvaa toimintaa tai siihen
viittaavia rakenteita (erona satunnainen yksittäistapahtuma = löytöpaikka), ja joiden
tarkempi funktio ei ole tiedossa. Kiinteä muinaisjäännös, suojelukohde.
Röykkiö = kivirakennelma, jonka funktio ei ole tiedossa. Se voi olla hauta (lapinraunio) , kiuas tms. Yleensä kiinteä muinaisjäännös, suojelukohde.
Löytöpaikka = yksittäistapahtuma, johon ei näytä liittyvän rakenteita tai muuta havaittavaa toimintaa, ns. irtain muinaisjäännös joka ei ole suojelukohde.
Kartta:
Maastokarttalehden numero. KKJ 2 ja KKJ3 koordinaatit 10 m tarkkuudella (±5 m),
arvioitu z-koordinaatti sekä sen arvioitu tarkkuus.
Sijainti:
Paikan sijainnin sanallinen, orientoiva kuvaus
Tutkijat:
Tutkija vuosi toimenpide. Kansallismuseoon raportin jättänyt arkeologin toimittama
tutkimustapahtuma: kuka on paikalla käynyt, koska ja minkä toiminnan yhteydessä.
Vain kirjallisesti raportoidut tapahtumat on mainittu.
Löydöt:
Kokoelma kokoelmanumero : alanro. Kokoelmatunnukset: KM = Kansallismuseo,
Löytölaji (löytövuosi, löytäjä, löydön ja löytötapahtuman kuvaus).
Liitekartat: Karttoihin on merkitty siinä olevien paikkojen numerotunnukset, muinaisjäännöspaikkojen rajausarvio suoja-alueineen punaisella. Maastokarttaotteet ovat © Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta kopioitu syksyllä 2007. Kopiointilupa:
99/KP/07. Tällä luvalla ei voi karttoja julkaista tai monistaa Raporttiin kartat on tulostettu vaihtelevassa mittakaavassa, alkuperäiskartat CD:llä ovat 1:8 000 mittakaavatasolla. CD:llä on myös karttojen koordinaatistoon asemointitiedostot tfwformaatissa.
Rajaus
Muinaisjäännösten arvioitu rajaus on ±5 m tarkkuudella annettuina koordinaattipisteinä, CD:llä myös MapInfon .mif/mid tiedostossa 1 m:n tarkkuudella esitettyinä mittoina (todellinen tarkkuus arviolta keskimäärin ±5 m)
Valokuvat: kuvaaja T. Jussila ellei toisin kuvan yhteydessä mainittu. Työn tilaajalla on vapaa
kuvien käyttöoikeus. Alkuperäiskuvat digikuvia, jotka luovutettu CD-llä tilaajalle. Raporttiin on tulostettu alkup. kuvan pienennös. Kaikkia raportti-CD:n kuvia ei ole tulostettu paperiraporttiin.
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KOLARI 27 SAIVOJÄRVI
Rauh.lk:

2

Ajoitus:
Laji:

esihistoriallinen
asuinpaikka, pyyntikuoppa

Kartta:

2714 10
x: 7493 94 y: 2496 48 z: 175
p: 7497 21 i: 3368 53

Tutkijat:

Jussila T 2007 inventointi, Kotivuori H 1988 inventointi

Löydöt:

KM 37027, 34 g, 7 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2007. Metsätien pinnasta.

Sijainti:

Kolarin kirkosta n. 23 km pohjoiskoilliseen ja Hannukaisen taloryhmästä n. 2 km länteen. Saivojärven eteläpuolella, sen ja Kolarin-Äkäslompolon tien välissä.

Huomiot:

Paikalla on aiemmin havaittu yksi maatunut kuoppa jota pidetty pyyntikuoppana. V.
2007 inventoinnissa paikalla havaittiin yksi isompi kuoppa ja toinen hieman pienempi
sen läheisyydessä. Kuoppien koot olivat 3 x 3 m ja 1 x 1 m. Kuopista kaakkoon havaittiin tieuralla tulisijan jäänteet ja kvartseja. Paikan tarkastivat Schulz & Rostedt.

Kartta seuraavalla sivulla.

Kolari 27 Saivojärvi, idästä, lapion kohdalla liesi tiellä.
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Kolari 27 Saivojärvi, kuoppa kuvattu kaakosta
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KOLARI 29 HANNUKAINEN 1 A
Rauh.lk:

2

Ajoitus:
Laji:

esihistoriallinen
asuinpaikka

Kartta:

2714 10
x: 7494 49 y: 2498 26 z: 170
p: 7497 68 i: 3370 33

Tutkijat:

Jussila T 2007 inventointi, Kotivuori H 1988 inventointi.

Löydöt:

Km 25311:1, palanut luu. Kotivuori 1988.

Sijainti:

Kolarin kirkosta n. 25 km pohjoiskoilliseen ja Hannukaisten taloryhmästä n. 500 m
koilliseen, Äkäsjoen itärannalla.

Huomiot:

Kotivuori 1988: Äkäsjoen itäpuolisella tasaisella hiekkatörmällä erottuu pienellä alalla
asuinpaikkamerkkejä ja palaneita kiviä. Hannukaisesta Lupsujärvelle haarautuvan
tien Äkäsjoen ylittävästä sillasta etelään n. 400 m on palanutta luuta, tervahautoja
sekä rakennuksenpohjia.
V. 2007 inventoinnissa ei havaittu luulöytöpaikalla asiaa tarkemmin valaisevaa. Lähistöllä rak. pohjia ja tervahautoja.

Kartta sivulla 21

KOLARI 30 HANNUKAINEN 2
Rauh.lk:

2

Ajoitus:
Laji:

esihistoriallinen
asuinpaikka

Kartta:

2714 10
x: 7495 00 y: 2498 80 z: 175 ±2 m
p: 7498 15 i: 3370 89

Tutkijat:

Jussila T 2007 inventointi, Kotivuori H 1988 inventointi.

Löydöt:

Km 25311:2-4, kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta. Kotivuori 1988.

Sijainti:

Kolarin kirkosta n. 25 km pohjoiskoilliseen ja Hannukaisten taloryhmästä n. 500 m
koilliseen. Äkäsjoen itäpuolisella tasaisella hiekkatörmällä.

Huomiot:

Kotivuori 1988: paikalla erottuu pienellä alalla asuinpaikkamerkkejä ja palaneita kiviä.
Jussila 2007: Paikka on nyt vesijohtolinjalla, jossa palanutta luuta sekoittuneessa
hiekassa. Kotivuoren 1988 mainitsema pienialainen asuinpaikka lienee tuhoutunut
ainakin osittain ellei suurimmaksi osaksi. Paikan tarkastivat Schulz & Rostedt.

