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VARK – väʹlddkååddlânji miârkteei arkeoloogla pääiʹǩ -haʹŋǩǩõs  
 

Haʹŋǩǩõõzz vueʹlǧǧemsââʹj 

Haʹŋǩǩõõzz vueʹlǧǧemsââʹjjen lie väʹlddkååddla vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzz (VAT), kook lie vueʹssen 
mäddââʹnnem- da raajjâmlääʹjj meâldlaž vuuʹdiâânnmõõžž plaaneemriâžldõõǥǥâst. Väʹlddkååddlaž 
vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi vuõss-sâjjsaž mieʹrren lij ainsmâʹtted, što väʹlddkååddlânji miârkteei aaʹššid 
vääʹldet lokku kääʹvvtummšest da jeeʹres mäddâânnmõõžž plaanummšest. VARK-haʹŋǩǩõõzz 
täävtõssân lij leämmaž čõõđted väʹlddkååddlânji miârkteei arkeolooglaž paaiʹǩi inventâsttmõõžž, 
koon puäđõõzz riikksuåvtõs vuäitt priimmâd vueʹssen väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzid. 

Museokoontâr lij čõõđtam väʹlddkååddlânji miârkteei arkeolooglaž paaiʹǩi (VARK) inventâsttmõõžž 
õhttsažtuâjast vooudlaž vasttõsmuseoivuiʹm da Meäʹcchalltõõzzin iiʹjji 2018–2022. Haʹŋǩǩõs kätt 
Lääʹddjânnam lokku vääʹldǩani Ålaand mäddkååʹdd. VARK-vuuʹdi vaʹlljeemvuâđain ouʹdde puhttum 
äärvai lokku välddmõʹšše lij tarbb, što vuuʹdi luând da jiiʹjjesnallšemvuõđid vueiʹtet puʹhtted ouʹdde 
da seeilted jeeʹres kääʹvvtaaʹzzi oudldem tääʹrǩesvuõđin.   

Inventâʹsttmin leät ärvvtõõllâm tuâlʼjõžmošttlääʹjj (295/1963) rääuhtem põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzid 
da jeeʹres arkeolooglaž kulttuuräʹrbbpaaiʹǩid. Täävtõssân lij leämmaž vuâmmšed ânnʼjõž teâđai 
vuâđald tõid arkeolooglaž paaiʹǩid, kook kovvee nuʹtt kaʹtti nalla ko vueiʹtlvaž Lääʹddjânnam 
mõõnnâmääiʹj vooudlânji, ääiǥlânji da temaattlânji. Kõskksaž teâttkäivvan leät âânnam 
Museokonttâr tuõʹllʼjem väʹlddkååddlaž tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr, tuʹtǩǩeemrapoortid da 
tuʹtǩǩeemǩeerjlažvuõđ. 

 

VARK-inventâsttmõõžž vuõiggâdvuõttvaaiktõõzz 

Väʹlddkååddlânji miârkteei arkeolooglaž paaiʹǩi inventâsttmõõžž tuejjeet mäddââʹnnem- da 
raajjâmlääʹjj (MRL) 22 §:st  jurddum väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi (VAT) meâldlaž 
väʹlddkååddlaž inventâsttmõššân.  

MRL nuäjain riikk veʹrǧǧneǩtoiʹmmjummšest da vuuʹdi âânnmõõžž plaanummšest âlgg väʹldded 
lokku väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzid da oouʹdeed tõi teâuddjummuž. Väʹlddkååddla 
vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzz konkretisâʹvve õõuʹdmõssân kääʹvvtummšest, tõin vueʹzzin da tõin naaʹlin 
ko koon-a kääʹvvhääʹm tuâjj da mieʹrr oudlde da vueiʹtlvâʹstte.  

Väʹlddkååddlaž vuuʹdiâânnmõõžž täävtõõzzin jie leäkku vuõigg vuõiggâdvuõđla vaaiktõõzz õõut 
raajjâmlååʹv, čoʹrstemlååʹv leʹbe plaaneemtarbbčåuddmõõžž miõttâmoudldõõzzid. VARK-vuuʹdi 
päiʹǩǩmeâldla vuõiggâdvuõttvaaiktõõzz õõut raajjâmhaʹŋǩǩõʹsse leʹbe mäddâânnmõʹšše muđoi 
šâʹdde MRL meâldlaž kääʹvvtemproseeʹssest da vuâđđâʹvve jeeʹres kääʹvvtaaʹzzi 
siiskõskaiʹbbjõõzzid di ko ǩiõttʼtõõlât põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzid tuâlʼjõžmošttlääʹjj (295/1963) 
meâldlânji. 

 

Inventâsttmõõžž vuâlggaunstõs 

Väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi meâldlânji haʹŋǩǩõs lij nõõmtum inventâsttmõššân, leâša 
takainallšem arkeolooglaž inventâsttmõõžžâst čoʹrsteeʹl tuâjast jeät ooccâm ođđ arkeolooglaž 
paaiʹǩid mieʹccest, peʹce čiõlǥtõs ohjjõõvi juʹn tobddum paaiʹǩid. Haʹŋǩǩõõzz reâuggamvuâlžen 
õʹnneš Museokonttâr tuõʹllʼjem väʹlddkååddlaž tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr. Rekisteera lââʹzzteš 
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haʹŋǩǩõõzz vääras pååđ VARK-vueʹzz, koozz leät ruõkkâm taarbšum päiʹǩǩmeâldlaž teâđaid da 
ärvvtõõllmõõžžid pääiʹǩ miârkkâlvuõđâst vuâđđtõõllmõõžžeezvuiʹm. 

Museokonttrest haʹŋǩǩõõzz projeʹkttjoukk vaʹsttii inventâʹsttempoodd čõõđ viikkmest õhttsažtuâjast 
Kulttuurpirrõskääzzkõõzz-juâkksin da vooudlaž vasttõsmuseoi kulttuurpirrõstuâjain vaʹstteei 
arkeoloogivuiʹm. Inventâʹsttemtuâjj da paaiʹǩi vaʹlljeemproseʹss ouddne vasttõsmuseoi tåimmvuuʹdi 
meâldlânji. Tåimmvuuʹd vaʹsttee takainalla mäddkooʹddid peʹce Uusimaa-vuuʹdest da Lappist, kook 
lie juõkkum kooum vasttõsmuseo kõõsk.  

Haʹŋǩǩõõzz aalǥâst tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr paaiʹǩid noʹrreš vuâđđaunstõõzz, koon tuejjee:  
 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹrest pukin miârkteei rääuhtemklaass nuʹtt 3700 päiʹǩǩed 
(rääuhtemklass 1). Rääuhtemklaassi ââʹnnmest luõʹppeš eeʹjj 2014.  
 
Kueʹstelm moštt – väʹlddkååddlânji miârkteei tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz -čõõđtõõzz 351 päiʹǩǩed 
(Museokoontâr 2001).  
 
Haag õõlmâs-suåppmõõžž meâldlaž meersânji miârkteei kulttuurjällmõõžž loǥstõõǥǥ 134 
päiʹǩǩed (HAAG – 2013). Loǥstõk lij õinn valmštõõllâm vueʹlnn. 
 
UNESCO maaiʹlmäʹrbbpääiʹǩ: Sammallahdenmäki, Struven ketju, Suomenlinna da Vanha 
Rauma. 
 
Mäddkåʹddkaaʹvid mäddkååddlânji täʹrǩǩen leʹbe ärvvsiʹžžen mieʹrǩǩuum nuʹtt 600 päiʹǩǩed. 

 

Määŋg pääiʹǩ lie mieʹldd määŋg vuâđđaunstõõzzâst. Pukveeʹzz inventâsttmõõžž siʹllʼjum 
vuâđđaunstõs õõʹni seʹst 4024 põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõssâd, mii vaʹsttad 11 % (n = 35299, 24.1.2022) 
pukin tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzin. Vuâđđaunstõõzzi lââʹssen 
äärvtemproseeʹssest mieʹldd leämmaž paaiʹǩin 13 % (n = 759) vaʹlddeš mieʹldd valmštõõllâmpoodd 
äʹšštobddjivuiʹm čõõđtum saǥstõõllmõõžži da äuʹǩǩuum tuâǥǥaunstõõzzi (jm. 
tuʹtǩǩeemǩeerjlažvuõtt) vuâđald. Obbvuõđstes haʹŋǩǩõõzz äärvtemproseeʹssest leʹjje mieʹldd 14 % 
(n = 4783) pukin rekisterõsttum põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzin. 

 

Paaiʹǩi miârkkâlvuõđ ärvvtõõllmõš 

Paaiʹǩi miârkkâlvuõđ ärvvtõõllmõõžžâst lie leämmaž mieʹldd Museokonttâr da vooudlaž 
vasttõsmuseoi arkeoloog (nuʹtt 50 ooumžed). Lââʹssen äärvtummšest leät vuäǯǯam vieʹǩǩ jeeʹres 
vuuʹdi äʹšštobddjin (Meäʹcchalltõs, universiteeʹtt, spesiaaläʹšštobddi). Ärvvtõõllmõõžž tuejjeeš 
kooumvuässʼsaž proseʹssen, koʹst saǥstõʹlleš paaiʹǩin da vâʹlljvuõđ käʹttemvuõđâst jeeʹres 
proseʹssvueʹzzi kõõskâst. 

Vuõssmõs vueʹzzest pukid äärvtum paaiʹǩid nõõmteš eeʹttǩeeʹjen. Vuâđđeei ärvvtõõllmõõžž mâŋŋa 
tõid juʹn-a heelǥeeš leʹbe siʹrddeš pääiʹǩ, koid eʹtǩǩeet -kategoriaaʹje. Eʹtǩǩuum paaiʹǩin tuejjeeš 
päiʹǩǩ-kovvõõzzid da ärvvtõʹlleš tõi miârkkâlvuõđ numeerlânji da säänlânji. Jõs pääiʹǩ väʹlddkååddlaž 
miârkkâlvuõđ ärvvtõʹlleš riʹjttjeeinallšeʹmmen, pääiʹǩ VARK-statuuzz muʹtteš vaʹlljuum päiʹǩǩen.  

Äärvtummuž lââʹssen saǥstõõllmõõžžin paaiʹǩid kaʹrsseš jeäʹrbi mieʹldd päiʹǩǩtyypp 
pâiʹloudstemvuõđ leʹbe meäʹcctäʹrǩstummšest tuõttum jiõččvuõđi diõtt (ouddmiârkkân pääiʹǩ hueʹnes 
vueʹǩǩ). Vâʹlljvuõđ še tiuddeeš saǥstõõllmõõžžin ouʹdde puättam paaiʹǩivuiʹm, kook leʹjje tääuʹjmõsân 
käunnʼjam haʹŋǩǩõõzz ääiʹj. 

Paaiʹǩi miârkkâlvuõđ ärvvtõõllmõõžž mieʹrǩǩeeš päiʹǩǩmeâldlânji Museokonttâr tuõʹllʼjem 
tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteera haʹŋǩǩõõzz vääras tuejjuum vuässa. Äärvtummšest õnnum kriteeʹrid 
tuejjeeš projeeʹkt aalǥâst tuâjjpääʹjest, koozz arkeoloog da mäddâânnmõõžž äʹšštobddi vuässõʹtte 
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jeeʹres organisaatioin. Kriteeʹrid põʹrǧǧeš tuejjeed nuʹtt, što tõk kovveʹče nuʹtt kaʹtti nalla ko vueiʹtlvaž 
paaiʹǩi jeeʹres jiõččvuõđid da ââʹnteʹče jeeʹresnallšem paaiʹǩi äärvtummša. 

Miârkkâlvuõđ ärvvtõõllmõš lij tuejjuum vaʹlljeeʹl juõʹǩǩ kriteeʹrest põõššiäärv, koon tiuddeeš frijj 
kovvõõllâmteeʹkstin. Õnnum kriteeʹr lie: 

• Kulttuurhistoriallaš miârkkâlvuõtt 

Ärvvtõõllmõš vuâđđââvv tõõzz, mõõn puârast päiʹǩǩ kovvad äiʹǧǧpââʹjstes eettmõõžžid, 
pooddid da šõddmõõžžid. Ärvvtõõllmõõžž vuâđđan lij leämmaž pääiʹǩest leʹbe tõn oudstem 
eettmõõžžâst vuåǯǯum tuʹtǩǩeemteâtt.  

0 = ij miârkkâlvuõtt, 1 = siõmmna miârkteei, 2 = miâlggâd miârkteei, 3 = samai miârkteei 

• Tuʹtǩǩummša vuâđđõõvvi ärvv 

Pääiʹǩ tuʹtǩǩummša vuâđđõõvvi ärvv vuâđđââvv tõn tuʹtǩǩeempotentiaaʹle nuʹtt juʹn vuåǯǯum 
ko še õinn vuäǯǯamnalla leʹddi teâđ vuâđald. 

0 = ij potentiaal, 1 = potentiaal lij vääʹnes, 2 = potentiaal miâlggâd jiânnai, 3 = potentiaal jiânnai 

• Takaivuõtt leʹbe härvvnažvuõtt  

Ärvvtõõllmõš päiʹǩǩtyypp vooudlaž takaivuõđâst leʹbe härvvnažvuõđâst vuâđđââvv juʹn leʹddi 
arkiiv- da ǩeerjlažvuõttaunstõʹsse.  

1 = takaivuõtt leʹbe härvvnažvuõtt ij leäkku priʹmeârlaž jiõččvuõtt, 2 = miâlggâd takai leʹbe härvvnaž, 3 
= samai härvvnaž leʹbe takai  

• Arkeolooglaž määŋghämmsažvuõtt 

Määŋghämmsažvuõđ ärvvtõõllmõš vuâđđââvv eettmõõžži vâʹlljvuõʹtte leʹbe kuʹǩes 
historiallaš juätkkjemvuõʹtte, koid vuâmmšet pääiʹǩest. 

0 = määŋghämmsažvuõtt ij leäkku, 1 = määŋghämmsažvuõtt lij siõmmna, 2 = määŋghämmsaž, 3 = 
määŋghämmsažvuõtt lij miârkteei 

• Pirrõs da kueʹstelm  

Arkeolooglaž pääiʹǩ kueʹstelm da sââʹj pirrõõzz seillamvuõđ vaaiktõs pääiʹǩ fiʹttjemvuõʹtte. 
Miârkkâlvuõtt sätt lâssned, jõs päiʹǩǩ lij väʹlddkååddlânji miârkteei rajjum pirrõõzzâst (RKY) 
leʹbe väʹlddkååddlaž kueʹstelmvuuʹdest leʹbe äʹrbbvuõttbiotoppvuuʹdest. 

0 = pirrõs da kueʹstelm obbnes mottjam, 1 = pirrõõzzâst leʹbe kueʹstlmest lie veeʹres elemeeʹnt leʹbe 
pååʹmh, 2 = pirrõõzzâst da kueʹstlmest lie tõn fiʹttjummuž tuärjjeei elemeeʹnt, 3 = pirrõõzzâst da 
kueʹstlmest lie veâl jiânnai tõn fiʹttjummuž tuärjjeei jiõččvuõđ da päiʹǩǩ lij vuuʹd kõskksaž 
kueʹstelmelemeʹntt  

• Seillamvuõtt 

Arkeolooglaž pääiʹǩ jiijjâsnallšemvuõđi, kook lie aiccâmnalla, seillamvuõtt. Tuʹtǩǩuum pääiʹǩ 
leät še vuäittam ärvstõõllâd puârast seillam, jõs tõt lij õll tässʼsânji sattum oouʹdabnalla. 

0 = pråppääm, 1 = miâlggâd pråppääm, 2 = miâlggâd puârast seillam, 3 = puârast seillam 

 

Paaiʹǩi täʹrǩstummuž 

Meäʹcctäʹrǩstummuž lie tuejjuum tåʹlǩ äärvtemprosessa mieʹldd valddum paaiʹǩid, kooi teâđ jie leäkku 
leämmaž riʹjttjeei inventâsttmõõžž meärra. Meäʹcctäʹrǩstummuš lij tuejjuum täin vuõʹjjin: 

• pääiʹǩ mââimõs meäʹcctäʹrǩstummuš lij tuejjuum ouddâl eeʹjj 2011  

• pääiʹǩ päiʹǩǩteâđ lie õõlǥtam tääʹrǩtummuž  
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• leät ärvvtõõllâm, što pääiʹǩ pirrõõzz mäddâânnmõš lij vaaiktam še pääiʹǩ vuâkka leʹbe 
oudstemvuõʹtte 

• pääiʹǩest jie leäkku leämmaž tän meärra suåvldeei snimldõõǥǥ 

Kuullâmaunstõõzz paaiʹǩi meäʹcctäʹrǩstummuž lie tuejjuum tännalla: 351 päiʹǩǩed (25 %) lie 
täʹrǩstum iiʹjji 2011–2018 da 1039 päiʹǩǩed (75 %) lie täʹrǩstum haʹŋǩǩõõzz ääiʹj iiʹjji 2019–2022. 
Uuʹcces vueʹss vaalljstõõǥǥ paaiʹǩin (12 päiʹǩǩed, vuâlla 1 %) paʹcce haʹŋǩǩõõzzâst tuejjuum 
meäʹcctäʹrǩstummši åålǥpeälla tõõi vaiʹǧǧes vuällamvuõđ diõtt (suõllu, jeäʹǧǧsuâllõõǥǥ, 
poostaijânnam). Täin 10 päikka lij tuejjuum haʹŋǩǩõõzz ääiʹj tåʹlǩ ougglõstäʹrǩstummuš 
kookkaskaartʼtemaunstõõzzi veäkka da 2 čääʹʒʒvuâlaž pääiʹǩ lie täʹrǩstum rapoorti mieʹldd ouddâl 
eeʹjj 2011. 

 

VARK-paaiʹǩi täʹrǩstummuž kpl % 

Ouddâl haʹŋǩǩõõzz 2011–2018 351 25 % 

Haʹŋǩǩõõzz ääiʹj 2019–2022 1039 75 % 

koin ougglõstäʹrǩstum 10 1 % 

Täʹrǩstum ouddâl 2011 2 0 % 

pääiʹǩ õhttsiʹžže 1392  
 

Puk VARK-vaalljstõõǥǥ pääiʹǩ lie še ougglõstäʹrǩstum haʹŋǩǩõõzz ääiʹj. Ougglõstäʹrǩstummuž lie 
tuejjuum võrrsummus kooum da kuuđ eeʹjj kõõski peeivtõõvvi kookkaskaartʼtemaunstõõzzi veäkka 
(ortokoov da laserkovveemaunstõõzz). Nääiʹt leät põrggâm ainsmâʹtted, što paaiʹǩi mäddâânnmõõžžâst 

jie leäkku šõddâm tõõi vueʹjj leʹbe äärvaid rââššeei tååim mââimõs meäʹcctäʹrǩstummuž mâŋŋa. 
Ougglõstäʹrǩstummši veäkka aunstõõzzâst põʹstteš jeärtõõllâd tõid iiʹjji 2011–2018 täʹrǩstum paaiʹǩid, koid 
mäddâânnmõõžž muttâz oudlde ođđ meäʹcctäʹrǩstummuž tuejjummuž. 

 

VARK-vuuʹd 

Inventâsttmõõžž aunstõʹsse siskkneei arkeolooglaž paaiʹǩin leät tuejjääm vuuʹdnalla rajjuum VARK-
vuuʹdid. VARK-vuʹvdd vuäitt nårrjed õõut leʹbe määŋg tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr pääiʹǩest 
leʹbe tõi vueʹzzin.  

Tääuʹjmõsân VARK-vuuʹdi sâjjõs- da jiõččvuõtt-teâđ lie seämmanallšeeʹm tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr 
vaʹstteei paaiʹǩi teâđaivuiʹm (vueʹǩǩ 13.10.2022). VARK-vuuʹdi sâjjõs- da jiõččvuõtt-teâđaid jeät 
peeiʹvtuku inventâsttmõõžž valmštõõvvmõõžž mâŋŋa, håʹt tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr vaʹstteei paaiʹǩi 
teâđ mottjeʹče. 

Juõʹǩǩ VARK-vuuʹdest lie jeärtõõlli VARK-tobdldõk, kååʹtt nårrai nââmrest da nõõmâst. VARK-vuuʹd 
lie vuâđđuum da nõõmtum kooumin jeeʹres naaʹlin: 

1. VARK-vuʹvdd nårrai õhttân tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr pääiʹǩest da tõn vuʹvddrajjõõzzâst 

• 843 VARK-vuʹvdded (83 %) 

• päiʹǩǩteâđ vaʹsttee tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr teâđaid 

• VARK-vuuʹd nõmm vaʹsttad tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr pääiʹǩ nõõm 
 

2. VARK-vuʹvdd nårrai määŋg tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr pääiʹǩest da tõi vuʹvddrajjõõzzin 

• 115 VARK-vuʹvdded (11 %) 

• päiʹǩǩteâđ vaʹsttee tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr teâđaid 

• âlddlõõžži leʹddi pääiʹǩ tuejjee temaattlaž obbvuõđ 

• VARK-vuuʹd nõmm lij kovveei (ouddmiârkkân Kärmeharju ǩeäʹdǧǧpââʹj jälstemsââʹj 
leʹbe Kukkokallio tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz) 
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3. VARK-vuʹvdd nårrai õhttân leʹbe määŋg tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr pääiʹǩest da tõʹst lij 
čoʹrsteei vuʹvddrajjõs 

• 53 VARK-vuʹvdded (5 %) 

• päiʹǩǩteâđ čoʹrste tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr teâđain, čoʹrstummuš lij iʹlmmtum da 
vuâđđtõllum VARK-teâđain 

• vuäitt nårrjed õhttân pääiʹǩest leʹbe temaattlaž obbvuõđâst 

• vuʹvddrajjõs vuäitt leeʹd rekisteeʹr teâđaid ǩeäʹʒʒab (24 VARK-vuʹvdded) leʹbe 
veiddsab (29 VARK-vuʹvdded):  

Ouddmiârkk 1 – Ǩeäʹʒʒab vuʹvddrajjõs  

Veiddsõs pääiʹǩest lij tåʹlǩ vueʹss puârast seillam da teâudd VARK-vuuʹdid pijjum kriteeʹrid. 
Teʹl meäʹrtum VARK-vuʹvdd lij ǩeäʹʒʒab ko tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr čuäʹjtem vuʹvddrajjõs.  

Ouddmiârkk 2 – Veiddsab vuʹvddrajjõs  

a) Väʹlddkååddlaž äärvai seeiltummuš ooudald veiddsab obbvuõđ lokku välddmõõžž vuuʹdi 
âânnmõõžž plaanummšest ko tuâlʼjõžmošttlääʹjj rääuhtem vuʹvdd ooudald. Kõõččmõõžžâst 
lij takainalla vuʹvdd, kååʹtt tuejjad pääiʹǩ fiʹttjem diõtt vieʹltʼteʹmes topograaflaž obbvuõđ mâʹte 
tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr rajjuum pääiʹǩ pirrõõtti njaarǥ, peälddsuâllõõǥǥ leʹbe viõr. 

b) VARK-vuʹvdd âânn seʹst määŋgid seämma eettmõʹšše kuulli paaiʹǩid, kook lie âlddlõõžži. 
Teʹl paaiʹǩi kõskksaž vuuʹd leät ǩiõččâm obbvuõđ fiʹttjummuž peäʹlnn vieʹltʼteʹmmen 
väʹlddkååddlaž äärvai staanummša. 

• "VARK-vuʹvdd" lij peäggtum VARK-vuuʹd nõõmâst (ouddmiârkkân Hakoisten 
VARK-alue) 

 

VARK-vuuʹd kpl % Arkeoloogla 
pääiʹǩ, kpl 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr meâldlaž VARK-vuʹvdd 958 95 % 1236 

õhtt arkeolooglaž päiʹǩǩ 843 - - 

määŋg arkeoloogla pääiʹǩ 115 - - 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹrest čoʹrsteei VARK-vuʹvdd 53 5 % 156 

õhtt arkeolooglaž päiʹǩǩ 28 - - 

määŋg arkeoloogla pääiʹǩ 25 - - 

VARK-vuuʹd õhttsiʹžže 1011 100 % 1392 
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