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1. Jååʹđtummuš 

Museokoontâr lij čõõđtam väʹlddkååddlânji miârkteei arkeolooglaž paaiʹǩi (VARK) inventâsttmõõžž 

iiʹjji 2018–2022 ääiʹj. Inventâsttmõõžž täävtõssân lij vuâmmšed kulttuurhistoriallšânji da tuʹtǩǩummuž 

peäʹlnn miârkteei vueʹzz arkeolooglaž kulttuurääʹrbest, koon seeiltummuš lij mieʹrrmeâldlaž pukin 

åårrmõõžžin. Inventâsttmõõžžâst meäʹrtõllum päiʹǩǩvaʹlljummšin lij mieʹrren šõddâd primmum 

väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi meâldlaž inventâsttmõššân, kååʹtt oouʹdad mäddââʹnnem 

plaanummuž ǩeâllʼjeei naaʹlin vuuʹdid õhttneei äärvaid lokku vääʹldeeʹl. 

 

Kulttuurpirrõs-strategia toimmupiijjâmplaanâst 2014–2020 piʹjješ täävtõõzz, što ”Väʹlddkååddlânji 

miârkteei kulttuurpirrõõzzin käunnai õhttnaž da ääiʹjtässʼsiʹžžen õnnum teâtt, kååʹtt kätt 

kulttuurkueʹstlmid, rajjum pirrõõzz da arkeolooglaž kulttuurääʹrb.” Seämma plaanâst tuõđât še, što 

”Museokoontâr veekk čõõđ väʹlddkååddlânji miârkteei arkeolooglaž kulttuurpirrõõzzi 

meäʹrtõõllmõõžž eeʹjjest 2018 ääʹljeeʹl.”  VARK-inventâʹsttem mieʹrren lij tieuʹdded täid täävtõõzzid.  

 

Tän čiõlǥtõõzzâst ärvvtõõlât VARK-inventâʹsttem pirrõsvaaiktõõzzid. Ärvvtõõllâm vuâđđââvv plaani 

da prograammi pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmest uvddum lääʹjjest (SOVA-lääʹǩǩ, 200/2005) peäggtum 

takai seʹlvvtemõõlǥtemvuõʹtte. SOVA-lääʹjj 3 § mieʹldd plaanâst leʹbe prograammâst vaʹstteei 

veʹrǧǧneeʹǩǩest lij õõlǥtemvuõtt ââʹnned huõl tõʹst, što haʹŋǩǩõõzz pirrõsvaaiktõõzzid seʹlvvtet da 

ärvvtõõlât nokk valmštõõllmõõžž ääiʹj, jõs vueiʹtet ǩiõččâd, što plaan leʹbe prograamm čõõđ viikkmest 

lie miârkteei pirrõsvaaiktõõzz. 

 

VARK-inventâʹsttmest ärvvtõõllmõõžž leät čõõđtam SOVA-lääʹjj 3 § vuâđald tõn diõtt, ko 

inventâsttmõõžžâst da tõn puäđõõzzin jie leäkku jiõččna vuõiggâdvuõttvaaiktõõzz. Jõs 

inventâsttmõõžž priimât väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi meâldlaž inventâsttmõššân, 

puäʹtte tõn vaaiktõõzz ouʹdde väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi pääiʹǩ pannvuõiʹǧǧest 

kääʹvvtummuž da tuâlʼjõžmošttlääʹjj nuäjain ǩiõttʼtõõllâmvuâllsaž lååʹppaaʹšši pääiʹǩ. 

 

1.1 Arkeolooglaž kulttuuräʹrbb 

Arkeolooglaž kulttuuräʹrbb lij Lääʹddjânnam puärrsummus kulttuuräʹrbb. Tõõzz kuulli arkeoloogla 

pääiʹǩ lie jeeʹresnallšem ooumažtoiʹmmjummuž paaʒʒtõõzz, kook käʹtte ääiǥlânji nuʹtt 11 000 eeʹjj 

äiʹǧǧpââʹj puärrsummus jiõŋŋpââʹj mâŋŋa leämmaž aazztõõzzâst 1900-lååǥǥ aalǥ paaiʹǩid. 

 

Riikkan aazztõõzz ouddhistoriallaš pooddid lij vueiʹtlvaž tuʹtǩǩeed tåʹlǩ arkeolooglaž paaiʹǩi pääiʹǩ. 

Historiallaš ääiʹj aazztõõzzâst lie jäänab ǩeerjla teâttkääiv eman mââimõs viiđčueʹđ eeʹjj ääiʹjest. 

Historiallaš ääiʹj aalǥâst leämmaž kõskkääiʹj ǩeerjla teâttkääiv ǩiõttʼtâʹlle ââldmõsân 

vaaldšemvuõđlaž aaʹššid, lie toʹb tääiʹb seillam da käʹtte väʹlddvueʹzzin tåʹlǩ siõm jânnamtiõđlaž 

vueʹzz Lääʹddjânnmest. Historiallaš ääiʹj arkeoloogla pääiʹǩ âʹnne seʹst miârkteei ǩeeʹrjteǩani teâđ, 

kååʹtt ij leäkku vuällamnalla da tuʹtǩǩeemnalla ko täi paaiʹǩi pääiʹǩ. 

 
Arkeolooglaž kulttuuräʹrbben nõõmtet nuʹtt aunnsallaš ko še aunnsâʹttem ooumažtoiʹmmjummuž 
ǩiõjid mij pirrõõzzâst. Šuurmõs vueʹss arkeolooglaž paaiʹǩin lie tuâlʼjõžmošttlaaʹjjin (295/1963) 
rääuhtum põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz, kook lie tuâlʼjõž ooumažtoiʹmmjummuž šõddeem kueʹstlmest 
leʹbe määddast leʹddi ǩiõj, riâddõõvvmõõžž leʹbe raajâlm. Jeeʹres tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteera 
ruõkkum arkeoloogla pääiʹǩ lie väʹlddvueʹzzin oʹdinakai täʹvvri kaunnâmpääiʹǩ, vueiʹtlvaž 
tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz da jeeʹres kulttuuräʹrbbpääiʹǩ1. Tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹrest lie õhttsiʹžže nuʹtt 61 
000 arkeolooglaž päiʹǩǩed, koin nuʹtt 36 000 lie põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz. 

 

 
1 Tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr jeeʹres ko põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõssân kuulli pääiʹǩ lie še jaukkuum põõšši 
tuâlʼjõžpaaʒʒtõs (ij rääuhtum), luâttsââʹjj da jeeʹres päiʹǩǩ. 
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Fiʹttõs Meäʹrtelm 

põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõs tuâlʼjõž ooumažtoiʹmmjummuž šõddeem kueʹstlmest, määddast leʹbe 
čääʹʒʒest leʹddi tuâlʼjõžmošttlääʹjj (295/1963) rääuhtem ǩiõj, 
riâddõõvvmõõžž leʹbe raajâlm 

kaunnâmpäiʹǩǩ täʹvver kaunnâmpäiʹǩǩ, kååʹtt ij õhttân leʹbe koon jeät leäkku veâl 
pâsttam õhtteed põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzid leʹbe jeeʹres 
arkeolooglaž paaʒʒtõʹsse  

vueiʹtlvaž tuâlʼjõžpaaʒʒtõs teâđees peäʹlnn täʹrǩsteǩani leʹbe pannčiõlgg päiʹǩǩ; ouddmiârkkân 
oummi iʹlmmtem pääiʹǩ, koid arkeoloog ij leäkku veâl täʹrǩstam 
luâđast 

jeeʹres kulttuuräʹrbbpäiʹǩǩ õõuʹdmõssân 1800-lååǥǥast da 1900-lååǥǥ aalǥâst leämmaž 
paaʒʒtõõzz, kooi seeiltummša lij mäinn tõi miârktõõzz da 
kulttuuräʹrbbäärvai diõtt 

 

 

Håʹt arkeolooglaž paaiʹǩid ââʹnet takainalla jeäʹrben materiaalʼlaž kulttuur jeeʹresnallšem 

paaʒʒtõssân, vueʹss põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzin ooudast aunnsâʹttem kulttuurääʹrb. Näkam pääiʹǩ 

lie ouddmiârkkân luâttpääiʹǩ, koid õhttne åskkmõõžž leʹbe pääiklaž maainâsäʹrbbvuõtt 

(maainâspääiʹǩ, palvvpääiʹǩ, palvvǩieʹđj). 

 

Arkeoloogla pääiʹǩ lie oʹdinakai da rännʼjeäkkaz. Õʹhttešt pråppääm pääiʹǩ jeät ni kuäʹss vuåittu 

maaccted. Täujja kuäivvmivuiʹm tuʹtǩǩuum kuâsttjeei rajjsid mâʹte ouddmiârkkân äuʹddmuʹvrrmid 

sääʹttet oouʹdabnalla tuʹtǩǩummši mâŋŋa, da teʹl tuʹtǩǩummšest tuõttvuõđâst pråppääm arkeolooglaž 

rajjâz põõrǥât maaccted vuâkka, koʹst tõn õhttvuõđ pirrõõtti kueʹstlma vueiʹtet šeäʹštted. 

 

1.2 Pirrõsärvvtõõllmõõžž čõõđtummuš 

SOVA-lääʹjj (lääʹǩǩ veʹrǧǧniiʹǩǩi plaani da prograammi pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmest) meâldlaž 

pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmin oudlkââʹstet VARK-inventâʹsttmest šõddi pirrõsvaaiktõõzzid da puuʹtet 

ouʹdde jeeʹresnallšem tõid õhttneei ǩiõččâmkuuʹlmid. Seämmast uuʹdet teâđ inventâsttmõõžž čõõđ 

viikkmest da veeideet takai teâttmõõžž arkeolooglaž kulttuurääʹrb luândast di tõõzz õhttneei äärvain. 

Vaaiktõõzz, koid ärvvtõõlât, lie SOVA-lääʹjj 2 §:st jurddum pirrõsvaaiktõõzz jm. oummid, õutstõõzzid 

da tallu. 

 

Pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmõõžž plaaneen jäʹrjsteš pirrõsministeriain saǥstõõllmõõžž, koʹst VARK-

inventâʹsttemhaʹŋǩǩõõzz puʹhtteš ouʹdde ministeria oudsteeʹjid da mõʹnneš čõõđ 

pirrõsärvvtõõllmõõžž tääʹrǩmõs vueʹzzid tõi čõõđ viikkâmnaaʹlivuiʹm. Såbbrest tuõʹtteš, što 

haʹŋǩǩõõzz SOVA-ärvvtõõllmõõžž lij vueiʹtlvaž čõõđted SOVA-lääʹjj 3 § meâldlânji. 

 

Pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmest lij vaʹsttääm Museokoontâr da tõn lij leämmaž ohjjeʹmmen joukk, 

koʹst lie leämmaž oudsteei mättʼtõs- da kulttuurministeriast, pirrõsministeriast, Meäʹcchalltõõzzâst, 

Kåʹddleettast, vooudlaž vasttõsmuseoin da Lääʹddjânnam arkeolooglaž sieʹbrest.  

 

 

2. VARK-inventâʹsttem 

2.1. Siiskõs, täävtõõzz da kõskkvuõtt jeeʹres plaanid 

Tuâlʼjõžmošttlääʹjj (MML 195/1963) 1 § nuäjain põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz lie vuõiʹǧǧest lääʹjj nuäjain 

rääuhtum. Tuâlʼjõžmošttlääʹjj lââʹssen tääʹrǩmõs arkeolooglaž kulttuurääʹrb seillmõʹšše vaaikteei 
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lääʹǩǩ lij mäddââʹnnem- da raajjâmlääʹǩǩ (MRL 132/1999), kååʹtt ooudald tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi lokku 

välddmõõžž da tõi seillmõõžž staanummuž mäddââʹnnem plaanummšest. 

 

Väʹlddkååddlânji miârkteei arkeolooglaž paaiʹǩi inventâʹsttem vuâđđââvv väʹlddkååddlaž 

vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzid (MRL 24 §), kook lie vueʹssen mäddââʹnnem- da raajjâmlääʹjj meâldlaž 

vuuʹdiâânnmõõžž plaaneemriâžldõõǥǥâst. Tõi vuõss-sâjjsaž mieʹrren lij ainsmâʹtted, što 

väʹlddkååddlânji miârkteei aaʹššid vääʹldet lokku kääʹvvtummšest da jeeʹres mäddâânnmõõžž 

plaanummšest. VARK-inventâʹsttem täävtõssân lij leämmaž viikkâd čõõđ väʹlddkååddlaž 

inventâsttmõõžž, koon puäʹđet eʹtǩǩeed väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi juʹrddem 

veʹrǧǧneǩinventâsttmõššân. Inventâsttmõõžž priimmʼmõõžžâst väʹlddkååddlaž 

vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi meâldlaž inventâsttmõššân tuʹmmai riikksuåvtõs. 

 

VARK-inventâʹsttmest leät meäʹrtõõllâm Lääʹddjânnam miârkteei arkeolooglaž paaiʹǩid lokku 

vääʹldǩani Ålaand mäddkååʹdd, koon vuuʹdest toiʹmmjet Ålaand jiõččvaaldâšmlääʹjj (1144/1991) da 

mäddkåʹddlaaʹjji meâldlânji. Täävtõssân lij leämmaž vuâmmšed kulttuurhistoriallšânji da 

tuʹtǩǩummuž peäʹlnn ärvvsaž arkeolooglaž paaiʹǩid, kooi pääiʹǩ Lääʹddjânnam jeeʹres vuuʹdi 

ouddnummuš da jiiʹjjesnallšemvuõđ lie identifiâʹsttemnalla. Täävtõõzzi meâldlânji VARK-pääiʹǩ 

tuejjee ääiǥlânji, vooudlânji da tuâlʼjõžpaaʒʒtõstyyppi mieʹldd nuʹtt kaʹtti koov ko vueiʹtlvaž riikkan 

arkeolooglaž kulttuurääʹrbest. 

 

Paaiʹǩi ärvvtõõllmest leät smiõttâm tõn, mii lij pääiʹǩ arkeolooglaž leʹbe kulttuurhistoriallaš miârktõs, 

leʹbe mõõn puârast juõʹǩǩ päiʹǩǩ pohtt ouʹdde jiijjâs äiʹǧǧpââʹj eettmõõžžid, proseeʹssid da 

šõddmõõžžid. Ärvvtõõllmest leät välddam lokku pääiʹǩ seillamvuõđ, tuʹtǩǩummša vuâđđõõvvi äärv 

da potentiaal, päiʹǩǩtyypp vooudlaž leʹbe väʹlddkååddlaž takaivuõđ di pääiʹǩ arkeolooglaž 

määŋghämmsažvuõđ. Vuâmmšummuž leät ǩiddääm še pääiʹǩ miârktõʹsse vueʹssen âʹlddpirrõõzzâst 

da kueʹstlmest. 

 

Miârkteeʹjen meäʹrtõllum arkeoloogla pääiʹǩ lie õõut leʹbe määŋg arkeolooglaž pääiʹǩest tuejjuum 

VARK-vuuʹd, kook hiâlpte da jåʹttlâʹtte tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi suõjjlummuž ohjjeei veʹrǧǧniiʹǩǩi tuâj. Tõi 

mieʹrren lij ohjjeed mäddâânnmõõžž nuʹtt, što VARK-vuuʹdi da tõin leʹddi arkeolooglaž paaiʹǩi 

kovvõõzzin čuäʹjtum väʹlddkååddlânji miârkteei jiõččvuõđid da äärvaid vueiʹtet staaneed da seeilted 

pueʹtti puõlvvõõǥǥid. Väʹlddkååddlânji miârkteei arkeoloogla pääiʹǩ da VARK-vuuʹd, koin täk pääiʹǩ 

lie, poʹhtte mäddâânnmõõžž plaanummša oudlkâʹsttemvuõđ. 

 

Vaʹstteei väʹlddkååddlaž veʹrǧǧneǩinventâsttmõõžžid leät juʹn ääiʹjben tuejjääm rajjum 

kulttuurpirrõõzzin (RKY, eeʹjjest 2010) da ärvvsaž kueʹstelmvuuʹdin (VAMA 2021). Inventâʹsttmid 

âlgg väʹldded lokku da tõin ouʹdde puhttum äärvai seillmõõžž âlgg oouʹdeed mäddkooʹddi 

plaanummšest, kooʹddi kääʹvvtummšest da riikk veʹrǧǧniiʹǩǩi toiʹmmjummšest. Čiõlǥtõõzzâst 

meäʹrtõllum vuuʹdid âlgg puʹhtted ouʹdde mäddkåʹddkaaʹvin da tõid âlgg ǩiõttʼtõõllâd 

vuuʹdiâânnmõõžž plaanummuž vuâlggsââʹjjen. 

 

VARK-inventâʹsttem koʹrvvad čiõlǥtõõzz ouddhistoriallaš suõjjlemvuʹvddobbvuõđin, koon 

siiʹsǩaaʹššiministeria tuejjti eeʹjj 1983 (Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset 

suojelualuekokonaisuudet. Siiʹsǩaaʹššiministeria, kääʹvvtem- da raajjâmjuâǥǥas, teâđtummuž 

3/1983).   

 

VARK-inventâʹsttem tiuddad jeeʹres kulttuurärbba õhttneei väʹlddkååddlaž inventâsttmõõžžid 

puuʹteeʹl tõõzz ǩiõččâmkuuʹlm, kååʹtt kätt âlddsin 11 000 eeʹǩǩed Lääʹddjânnam mõõnnâmääiʹj. 

Arkeoloogla pääiʹǩ ääʹvee kuâsttmõõžžid tõõzz, mäʹhtt da mõõzz rajjum kulttuuräʹrbb da 

kulttuurkueʹstelm lie siõmmnai šõddâm da mottjam nåkmen ko tõk ânnʼjõžääiʹj lie.  
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VARK-inventâʹsttem vuâlggsââʹjjen da täävtõssân lij puuʹtʼted väʹlddkååddlaž 

vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi meâldlaž väʹlddkååddlaž inventâsttmõõžž. Nuʹtt Lääʹddjânnmest ko še 

meeraikõskksânji mäddâânnmõõžž veâhssmõš lij tuejjääm vieʹltʼteʹmmen meäʹrtõõllâd arkeolooglaž 

kulttuurääʹrb miârkteei da jeäʹrben seeiltem ärvvsaž vueʹzzid, kooi seillmõõžž staanummuž âlgg 

väʹldded vuâlggsââʹjjen puk mäddââʹnnemplaanummšest. 

European Archaeological Council (EAC) leʹbe euroopplaž arkeolooglaž kulttuurääʹrb valdšmest 

vaʹstteei organisaatioi suåvtõs lij välddam õhttân njoonašhaʹŋǩǩõssân tuejjeed paaiʹǩi äärvtummša 

õhttneei vuäʹpstummuž. VARK-inventâʹsttem lij mieʹldd haʹŋǩǩõõzzâst da tõʹst vuåǯǯum 

ǩiõččlâsttmõõžžid puuʹtet ouʹdde veiddsab euroopplaž äärvtemtuâj vueʹssen.  

VARK-inventâʹsttem tuärjjad še Euroopp suåvtõõzz arkeolooglaž kulttuurääʹrb suõjjlummuž kuõskki 

õõlmâs-suåppmõõžž (riikksuåppmõš 26/1995) tiuʹddepiijjmõõžž. Tõn mieʹldd suåppivueʹsspeäʹl 

čõnnâʹtte suåvted õʹhtte da õhtteed arkeolooglaž da mäddâânnmõõžž plaanummuž taarbid. VARK-

vuuʹdi vuâmmšummuš pohtt tääzz oudlkâʹsttemvuõđ da sojlvâtt haʹŋǩǩõõzzi plaanummuž da čõõđ 

viikkmõõžž. 

2.2. Inventâsttmõõžž vuâđ da tuejjumuš 

Väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi meâldlânji haʹŋǩǩõs lij nõõmtum inventâsttmõššân, leâša 

takainallšem arkeolooglaž inventâsttmõõžžâst čoʹrsteeʹl tuâjast jeät leäkku ooccâm ođđ 

arkeolooglaž paaiʹǩid luâđast. VARK-inventâʹsttmest leät mõõnnâm čõõđ da äärvtam juʹn ouddâl 

tobddum paaiʹǩid. Reâuggamvuâđđan leät âânnam Museokonttâr tuõʹllʼjem väʹlddkååddlaž 

tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr, koozz leät ruõkkâm taarbšum päiʹǩǩmeâldlaž teâđaid da ärvvtõõllmõõžžid 

pääiʹǩ miârkkâlvuõđâst vuâđđtõõllmõõžžeesvuiʹm. 

Museokonttrest haʹŋǩǩõõzz projeʹkttjoukk vaʹsttii inventâʹsttempoodd čõõđ viikkmest õhttsažtuâjast 

Museokonttâr Kulttuurpirrõskääzzkõõzz-juâkksin da vooudlaž vasttõsmuseoi kulttuurpirrõstuâjain 

vaʹstteei arkeoloogivuiʹm. Meäʹcchalltõõzz arkeoloog vuässõʹtte inventâʹsttma Meäʹcchalltõõzz 

vaaldšmem vuuʹdin leʹddi paaiʹǩi vueʹzzeld. 

Inventâʹsttemtuâjj da paaiʹǩi vaʹlljeemproseʹss ouddne vasttõsmuseoi tåimmvuuʹdi meâldlânji. 

Tåimmvuuʹd vaʹsttee mäddkooʹddid peʹce Uusimaa-vuuʹdest da Lappist, koin vasttõs lij juõkkum 

määŋg vasttõsmuseo kõõsk. 

Vuâđđ Paaiʹǩi mieʹrr Čiõlǥtõs 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr rääuhtemklass 1 nuʹtt 3700 klasstõõllmõõžž ââʹnnmest 
luõʹppeš eeʹjj 2014 

Maiseman muisti – valtakunnallisesti merkittävät 
muinaisjäännökset -čõõđtõõzz pääiʹǩ 

351 Museokoontâr 2001 

Haag õõlmâs-suåppmõõžž meâldlaž meersânji 
miârkteei kulttuurjällmõõžž loǥstõõǥǥ pääiʹǩ 

134 HAAG – 2013, loǥstõk lij 
õinn valmštõõllâm vueʹlnn 

Unesco maaiʹlmäʹrbbpääiʹǩ 4 - 

Mäddkåʹddkaaʹvid mieʹrǩǩuum mäddkååddlânji 
ärvvsa pääiʹǩ 

nuʹtt 600 - 

Haʹŋǩǩõõzz aalǥâst tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr paaiʹǩin noʹrreš vuâđđaunstõõzz, koon ääiʹjab paaiʹǩi 

äärvtum aunstõõzz tuejjee: tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr rääuhtemklaass 1 pääiʹǩ (klasstõõllmõõžž 

ââʹnnmest luõʹppeš eeʹjj 2014), Maiseman muisti – valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset 

-čõõđtõõzz pääiʹǩ (Museokoontâr 2001), Haag õõlmâs-suåppmõõžž meâldlaž meersânji miârkteei 
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kulttuurjällmõõžž loǥstõõǥǥ pääiʹǩ, Unesco maaiʹlmäʹrbbpääiʹǩ da mäddkåʹddkaaʹvid mieʹrǩǩuum 

mäddkååddlânji ärvvsa pääiʹǩ. 

Määŋg pääiʹǩ lie mieʹldd määŋg vuâđđaunstõõzzâst. Pukveeʹzz inventâsttmõõžž siʹllʼjum 

vuâđđaunstõs lij âânnam seʹst 4024 põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõssâd. Tät 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 vuâđald. Obbvuõđstes 

haʹŋǩǩõõzz äärvtemproseeʹssest leʹjje mieʹldd 14 % (n = 4783) pukin rekisterõsttum põõšši 

tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzin. Äärvtemtuõjju vuässõʹtte pâʹjjel 50 arkeoloog, kook oudste jeeʹres 

organisaatioid. 

2.3 Inventâsttmõõžž puäđõõzz vuäʹnkânji 

Inventâsttmõõžž puäđõssân meäʹrteš 1011 VARK-vuʹvdded, koin lie õhttsiʹžže 1392 VARK-päiʹǩǩed. 

Pääiʹǩ lie leämmaž ââʹnnmest jiõŋŋpââʹj mââipeäʹlnn pueʹtti pioneeʹraazztõõzz ääiʹjest (ääʹljeeʹl 

9000–8000 oäa.) 1900-lååǥǥ aalǥ räjja (mäa.). Mieʹldd leʹddi arkeoloogla pääiʹǩ lie väʹlddvueʹzzin 

tuâlʼjõžmošttlaaʹjjin (MML 295/1963) rääuhtum põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz. Mieʹldd lie täi lââʹssen nellj 

jeeʹres arkeolooglaž kulttuuräʹrbbpääiʹǩ, kook jie leäkku nuõrr ââʹjjez diõtt tuâlʼjõžmošttlaaʹjjin 

rääuhtum. 

Inventâsttmõõžžâst meäʹrtum VARK-pääiʹǩ oudste 2,3 % pukin tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteera ruõkkum 

arkeolooglaž paaiʹǩin. 

VARK-vuuʹd 1011 kpl 
VARK-pääiʹǩ 1392 kpl 
VARK-vuuʹdi õʹhttelaʹsǩǩuum vuʹvddšorradvuõtt 8214 ha 
VARK-vuuʹdi vuʹvddšorradvuõtt, kõskkärvv 8,13 ha 
VARK-vuuʹdi vuʹvddšorradvuõtt, mediaan 1,14 ha 
VARK-vuuʹdi vuʹvddšorradvuõtt, vaajtõõllâmkõskk 0,002–2334 ha 

Taullõk: VARK-vuuʹdi vuâđđteâđ da tobdldõklååǥǥ. 

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 - - 

õhttsiʹžže 1011 100 % 1392 

Meäʹrtum VARK-vuuʹd vaʹsttee väʹlddvueʹzzin tõin leʹddi põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi vuʹvddrajjõõzzid. 

24 VARK-vuʹvdded, koin lie 24 arkeolooglaž päiʹǩǩed, lie meäʹrtum uuʹccben ko tuâlʼjõžmošttlääʹjj 

rääuhtem põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz vuuʹd lie. 29 VARK-vuʹvdded, koin lie 132 arkeolooglaž 

päiʹǩǩed, lie meäʹrtum veiddsubun ko tuâlʼjõžmošttlääʹjj rääuhtem põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi vuuʹd 

lie. Mââibuž VARK-vuuʹdin lij kõõččmõõžžâst määŋgain palddlõs VARK-paaiʹǩin šõddi obbvuõtt leʹbe 
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VARK-pääiʹǩ õõuti mieʹldd, kooi õhttvuõđâst obbvuõđ leʹbe õõut pääiʹǩ äärvai staanummuš kaiʹbbai 

veiddsab âʹlddpirrõõzz lokku välddmõõžž ko arkeolooglaž pääiʹǩ tuâlʼjõžpaaʒʒtõsvuʹvdd lij. 

 

 

3. Vaaiktõõzzi ärvvtõõllmõõžž täävtõõzz da tuejjummuš 

3.1 Ärvvtõllum pirrõsvaaiktõõzz 

Pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmest täävtõssân lij seʹlvvted tõn, lie-a VARK-inventâʹsttem čõõđ viikkmest 

pirrõsvaaiktõõzz da jõs tõid vuâmmšet, de seʹlvvtet tõn, mõõn miârkteei täk vaaiktõõzz lie. 

Vuâlggsââʹjjen lij leämmaž analyys tõʹst, mäʹhtt ânnʼjõžvueʹǩǩ (vaajtõsmäinn 0) mottai, jõs 

inventâsttmõõžž tuejjeet (vaajtõsmäinn 1). 

 

VARK-vuuʹdin lie mieʹldd õhttsiʹžže 1392 arkeolooglaž päiʹǩǩed. Täin 1388 lie tuâlʼjõžmošttlääʹjj 

juʹrddem da rääuhtem põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz. Täin paaiʹǩin lij raʹvves vuõiggâdvuõđlaž sââʹjj juʹn 

jeäʹrab sââʹjtää, mõõn väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzz poʹhtte mieʹldez. Tuâlʼjõžmošttlääʹjj 

rääuhtem paaiʹǩi lââʹssen VARK-inventâʹsttem paaiʹǩin lie mieʹldd nellj väʹlddkååddlânji miârktõõzzâz 

peäʹlnn ärvvsiʹžžen meäʹrtõllum jeeʹres arkeolooglaž kulttuuräʹrbbpääiʹǩ, kook jie leäkku nuõrr ââʹjjez 

diõtt tuâlʼjõžmošttlääʹjj rääuhtem.  Täin paaiʹǩin kueʹhtt lie čäcca vuäjjam käärab, õhtt muõrriil 

tuejjummuž vääras rajjum mäddäuʹddvuʹvdd da õhtt meäʹccvesttmõʹšše õhttneei määŋgain 

skoottääidain šõddi ǩeäʹdǧǧraajâsobbvuõtt. 

 

Måtam VARK-vuuʹdid leät meäʹrtam veiddsab vuʹvddrajjõõzz ko mõõn tuâlʼjõžmošttlaaʹjjin lij 

rääuhtum. Näkam VARK-vuuʹd lie õhttsiʹžže 29 da tõin lie 132 arkeolooglaž päiʹǩǩed. Täin veiddsab 

vuʹvddrajjõõzz õhttee takainalla määŋgid palddlõs seämma obbvuõʹtte kuulli arkeolooglaž paaiʹǩid, 

da teʹl paaiʹǩi tuâlʼjõžpaaʒʒtõsvuuʹdi kõʹsǩǩe paaʹcci vuuʹd seillmõš obbvuõttân lij miârkteei obb 

VARK-vuuʹd äärv seillmõʹšše. Ooudpeäʹlnn kovvuum nelljan arkeolooglaž kulttuuräʹrbbpääiʹǩest da 

29 tuâlʼjõžmošttlääʹjj rääuhtem vuʹvdded veiddsab VARK-vuuʹdest puäʹtte leeʹd ânnʼjõžvuâkka 

veʹrddeeʹl mäddâânnmõʹšše õhttneei ođđ rääʹjtõõzz. Tõin vuäiʹtte leeʹd še tällõõzzla vaaiktõõzz. 

Nuuʹbb peäʹlnn VARK-vuuʹd vuäiʹtte seämmast šõddeed ođđ vuäittmõõžžid jeäʹrbi mieʹldd 

virkkõõvvâmâânnmõʹšše. Vaaiktõõzz lie kuuitâǥ ooccanj paaiʹǩi siõm vuʹvddšorradvuõđi diõtt. 

 

 

 VARK-vuuʹd, 
kpl 

Arkeoloogla 
pääiʹǩ, kpl 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõsvuuʹd uuʹccben rajjuum VARK-
vuʹvdd 

24 24 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõsvuuʹd veiddsubun rajjuum 
VARK-vuʹvdd 

29 132 

 

 

 

SOVA-lääʹjj pirrõsvaaiktõsfiʹttõs lij veeidas kääʹtteeʹl äʹrbbvuõđlânji fiʹttjum pirrõsvaaiktõõzzi lââʹssen 

še määŋgid jeeʹres jieʹllemvuuʹdid õhttneei vaaiktõõzzid. Lääʹjj mieʹldd pirrõsvaaiktõõzz vuäiʹtte 

ohjjõõvvâd tiõrvâsvuõʹtte, jieʹllemåårrmõõžžid, maaššâmvuõʹtte, narooʹde da aunnsallaš jällmõʹšše. 

Vaaiktõõzz vuäiʹtte leeʹd vuõigg leʹbe pannvuõigg vaaiktõõzz, da tõk vuäiʹtte leeʹd seämma-äiggsânji 

nuʹtt miõttlõs (ääuʹǩ) ko še ǩiõldla (hääit) vaaiktõõzz. Lââʹssen vaaiktõõzz vuäiʹtte leeʹd tääʹvtõllum 

leʹbe tääʹvtõõlǩani. 
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Väʹlddkååddlânji miârkteei arkeolooglaž paaiʹǩi inventâsttmõõžž vuõigg da pannvuõigg vaaiktõõzz 

pirrõʹsse leät ärvvtõõllâm kõskkvuõđâst: 

 

1. Oummi tiõrvâsvuõʹtte, jieʹllemåårrmõõžžid da maaššâmvuõʹtte 

2. Maddu, čaaʹʒʒid, aimmu, äimmõʹsse, šââddaid, jeälʼjid da luâđ määŋghämmsažvuõʹtte  

3. Aassâmkåʹddrajjsa, rajjum pirrõʹsse, kueʹstlma, gååradkoʹvve da kulttuurärbba 

4. Luâttväärai äuʹǩǩummša 

 

Vaaiktõõzz leät ärvvtõõllâm lââʹssen peäggtum tuejjeejai kõskknaž vuârrvaaiktemkõskkvuõđid da tõi 

õhttummšin šõddi nuʹtt sarnnum nårrjeei vaaiktõõzzid (SOVA-asetõs 4 § päiʹǩǩ 6). Vaaiktõõzzid leät 

ärvvtõõllâm kõskkvuõđâst tõõzz, tuejjeet-a inventâsttmõõžž (vaajtõsmäinn 1) avi kuâđčeš-a tõn 

tuejjeeǩani (vaajtõsmäinn 0).  

 

3.2 Ärvvtõõllmõõžž tuejjummuš 

Pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmõš vuâđđââvv ânnʼjõžvueʹjj täʹrǩstõõllma da ärvvtõõllma tõʹst, mäʹhtt 

VARK-vuuʹdi lokku välddmõš puätt pueʹttiääiʹj vaaikted tõi pirrõʹsse. VARK-inventâʹsttem 

pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmest leät jääʹǩǩtam jäänaš seämma maall, koon leät âânnam VAMA 2021 

-inventâʹsttmest. Tän čåuddmõʹšše šõʹddeš tõn diõtt, što tõk leʹčče kõskkneez veʹrddeemnalla. 

Vaaiktõõzzi ärvvtõõllmõõžž noʹrreš ǩeâđđa 2022, leâša tõn leät tuejjääm siõmmnai siõmmnai 

ǩeeʹjjmieʹldd haʹŋǩǩõõzz ääiʹj, ko leät vaʹlljääm paaiʹǩid. Tõn leät tuejjääm jeäʹrben tõn poodd, ko leät 

täʹrǩstõõllâm paaiʹǩi pirrõõzzid da kääʹvvtemvueʹjj. Museokonttâr VARK-tuâjj-joukk lij tuejjääm 

vaaiktõõzzi ärvvtõõllmõõžž. SOVA-čiõlǥtõõzz puäʹđet tiuddeed haʹŋǩǩõõzz looppâst, ko kuullmõõžž 

leät čõõđtam da tõn vueiʹtlvaž vaaiktõõzzid paaiʹǩi vaʹlljummšid leät čõõđtam.   

 

VARK-inventâʹsttem ärvvtõõllmest vaaiktõõzzid leät ärvvtõõllâm kvaliteettlânji. Ärvvtõõllmõõžž 

puäđõõzz lie raportõsttum taullõkkân nuʹtt, što leät klasstõõllâm jeeʹres vaaiktõõzzid tåimmsuõʹrji 

mieʹldd. Vaaiktõõzz muttâz da šorradvuõđ taullõõǥǥâst kovveet viiđpuärddsaž 

kvaliteʹttceäkkõkärvvtõõllmin (++, +, 0, −, −−), koon tiuddeet vuäʹnkõs säänlaž kovvõõzzin. Täi 

lââʹssen ärvvtõllum inventâsttmõõžž puuʹtʼtem pirrõsvaaiktõõzzin leät tuejjääm veiddsab säänlaž 

kovvõõzz tåimmsuõʹrji mieʹldd. Ärvvtõõllmest neutraal 0 uuʹdet vueʹjjest, koʹst muttâz ânnʼjõžvuâkka 

veʹrddeeʹl jie leäkku vueʹrddemnalla. Negatiivliʹžžen ärvvtõllum muttsid õlmmeet miinusmiârkin (−) 

da positiivlaž muttsid plusmiârkin (+). Õhtt miârkk kovvad vääʹnn muttâz da kueʹhtt miârk kovvee 

miârkteei muttâz. 

 

Pirrõõzz vueʹssvuuʹd, koid ärvvtõõlât, lie miâlggâd jiânnai, da ärvvtõõllmõõžž vuâđđan leät 

analysâsttam pirrõstyyppi mieʹldd pirrõõzzid, koʹst VARK-vuuʹd lie. VARK-vuuʹdi vueʹzzeld 

teâttkäivvan leät väʹlddvuâkkõõzz mieʹldd âânnam Museokonttâr tuõʹllʼjem tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹr 

da Museokaart karttaunstõõzzid (mäddkaart, äimmsnimldõõǥǥ, veʹnnčuõvvǩeeuʹnkallaš 

laserkovvummša vuâđđõõvvi õllâdvuõttmaall).  

 

3.3 Pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmõõžž pannaainâsvuõtt-tuejjeeja 

VARK-vuuʹdi jõnn lååkkmieʹrr, siõm vuʹvddšorradvuõđ da sâjjdõõttmõš jeeʹresnallšem pirrõõzzid pirr 

Lääʹddjânnam vaigsmâʹtte päiʹǩǩmeâldlaž ärvvtõõllmõõžž tuejjummuž. Tuejjeem tääʹzzest 

pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmõõžž tuejjeet takai tääʹzzest.  

 

Õõut VARK-vuuʹd vaaiktõs jiijjâs pirrõʹsse lij samai uʹcc. Lââʹssen väʹlddvueʹss VARK-vuuʹdin (97,6 

%) lij juʹn tuâlʼjõžmošttlääʹjj suejjeem, da tõn diõtt arkeolooglaž pääiʹǩ äärvtummuš VARK-päiʹǩǩen ij 

šõõddât ođđ pirrõsvaaiktõõzzid ko tõin vuõʹjjin, koin päikka leʹbe paaiʹǩid meäʹrtum VARK-vuʹvdd lij 

tuâlʼjõžmošttlääʹjj rääuhtem vuʹvdded veiddsab.  
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Ko pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmõš lij čõõđtum kvaliteʹttceäkkõõǥǥin, puäđõõzzid ij leäkku vueiʹtlvaž 

ärvvtõõllâd numeerlânji da vaaiktõõzzi ärvvtõõllmõš pääcc måtam mieʹrin panntäʹrǩǩen. 

Ärvvtõõllmõš lij leämmaž hiâlpmõs, ko leät mõõnnâm čõõđ VARK-vuuʹdi vaaiktõõzz veʹrddeeʹl tõid 

juʹn leʹddi vuâkka tõi vuuʹdi vueʹzzeld, koin VARK-vuʹvdd lij juʹn obbvuõđstes tuâlʼjõžmošttlääʹjj 

rääuhtem vuuʹdest (97,1 % VARK-vuuʹdin, 90,5 % VARK-paaiʹǩin). Täi meäʹrtõõllmõš VARK-

vuʹvdden ij šõõddât päikka ođđ vaaiktõõzzid, ko tõk lie juʹn ouddâl tuâlʼjõžmošttlaaʹjjin rääuhtum da 

mäddâânnmõš tõi vuuʹdest lij juʹn rääʹjtum. Vuõigg da seämmast šõddi vaaiktõõzz še jie luâttpirrõʹsse 

leäkku tõn diõtt, ko pääiʹǩ lokku välddmõš VARK-inventâʹsttmest ij šõõddât tok ni måkam muttsid. 

Kuʹǩes äiʹǧǧkõõskâst VARK-status vuäitt vieʹǩǩted seeilted še vuuʹdest vueiʹtlvânji leʹddi luâttäärvaid.  

 

 

4. Vaaiktõõzzi ärvvtõõllmõõžž kõskksa puäđõõzz 

Jeeʹres väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi kulttuurpirrõsinventâsttmõõžži paaiʹǩid veʹrddeeʹl 

VARK-vuuʹd lie šorradvuõđâz peäʹlnn uuʹcc da tõk lie mueʹdd čårstõõǥǥ lokku vääʹldǩani juʹn 

tuâlʼjõžmošttlaaʹjjin suõjjlum vuuʹdin. Tän diõtt haʹŋǩǩõõzz pääikla päiʹǩǩmeâldla vaaiktõõzz jie 

leäkku miârkteei da pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmõõžž leät tuejjääm haʹŋǩǩõõzz obbvaaiktõõzzid 

täʹrǩstõõleeʹl. 

 

4.1 Sosiaalʼla vaaiktõõzz 

VARK-inventâʹsttem sosiaalʼla vaaiktõõzz õhttne vuõss-sâjjsânji lââʹssarvvu, koon väʹlddkååddlânji 

miârkteeʹjen ärvvtõllum pääiʹǩ poʹhtte voudda, koʹst tõk lie. Lij viggâmnalla, što miõl ǩeässmõš täi 

vuuʹdi årra lâssan da toʹben jälsteei oummi äärvast âânnmõš jiijjâz pirrõõzz årra šâdd. Tieʹttemvuõtt 

vuuʹd tuâlʼjõžvuõđâst lââʹzzat še oummi čõnnõõttmõõžž jiijjâz pirrõʹsse da tõn ǩeâllʼjeei âânnmõʹšše.  

 

Takainalla ǩiõččât, što kulttuuräʹrbb oouʹdad obbvälddsânji oummi pueʹrrvââjjam da tiõrvâsvuõđ. 

VARK-pääiʹǩ lie jäänmõsân luâttpirrõõzzâst da tåʹlǩ kutt proseeʹnt tõin lie čõkkpaaiʹǩin. Luâđast 

liikkummuš vuäǯǯ oummin äigga positiivlaž tobddmõõžžid. Pääiʹǩ historiallaš da ouddhistoriallaš 

vuälladvuõtt pohtt ǩiõččlâsttmõʹšše lââʹzz, mâʹst tuâlʼjõžvuõtt puätt ânnʼjõžoummu ââlda da õhttad 

suu vueʹssen pääiʹǩ ääiʹjab šõddmõõžži kuällsest. 

 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi håiddamveäʹǩǩvuõtt vueiʹtlvâstt määŋgååʹblkallaš õhttsallašvuõđ da teâđ 

lââʹzzteei toiʹmmjummuž, kååʹtt seämmast pueʹrad pirrõõzz vueʹjj. Veäʹǩǩvuõđ vuäiʹtte ooccâd 

ouddmiârkkân sijddõhttõõzz, škooul da jeeʹresnallšem kruugg. Veäʹǩǩvuõđ vuäǯǯ paaiʹǩi seillmõõžž 

da vuâmmšummuž oouʹdeei kueʹstelmhoiddu da paaiʹǩi mieʹrǩǩummša. Õhttsallaš saʹtssjummuš 

paaiʹǩid šõddad vooudlaž identiteeʹtt da lââʹzzat paaiʹǩi suõjjlummša čõnnõõttmõõžž. 

 

Negatiivlaž sosiaalʼlaž vaaiktõõzzin pâstt hiâlpmõsân meäʹrtõõllâd vueiʹtlvaž kõʹllʼjeeʹji lâssnummuž 

paaiʹǩin, koin lij jeäʹrab miârktõs pirrõõzz jälsteeʹjid. Näkam lie jeäʹrbi mieʹldd säʹmmlai dommvuuʹd 

pääiʹǩ, kook lie miârkteei nuʹtt tuâlʼjõžpaaʒʒtõssân ko še õutstõõzzi jiijjâz kulttuur seeilteei sââʹjjen. 

Näkam paaiʹǩin kõʹllʼjummuš ooudald ciistâst õõʹnni jeällmõõžž, ij-ǥa tõid leäkku soovšum ohjjeed 

turiistid.  

 

4.2 Ekoloogla vaaiktõõzz 

VARK-inventâʹsttem ođđ ekoloogla vaaiktõõzz lie uuʹcc, leâša jäänmõsân positiivla. VARK-pääiʹǩ lie 

(nellj pääiʹǩ lokku vääʹldǩani) juʹn tuâlʼjõžmošttlääʹjj rääuhtem nuʹtt, što täi vueʹzzeld inventâʹsttem ij 

šõõddât ođđ vaaiktõõzzid luõttu. Tuâlʼjõžmošttlääʹjj rääuhtem paaiʹǩin juõʹǩǩnallšem määdd likktõõlli 

leʹbe muđoi pääiʹǩ tårmmai toiʹmmjummuš lij juʹn ǩiõlddum. 
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VARK-inventâʹsttem sätt vaaikted ekolooglaž åårrmõõžžid toʹben, koʹst VARK-vuʹvdd lij meäʹrtõllum 

veiddsubun ko tuâlʼjõžmošttlääʹjj rääuhtem vuʹvdd (29 VARK-vuʹvdded, koin lie õhttsiʹžže 132 VARK-

päiʹǩǩed). Täin VARK-vuuʹdin kulttuurhistoriallšânji õhttnaž da topograaflânji luânddsaž obbvuõʹtte 

leät välddam mieʹldd tuâlʼjõžpaaʒʒtõspaaiʹǩi kõõskid da tõi âʹlddpirrõõzz, koon seeiltummuž leät 

ǩiõččâm taarbliʹžžen pääiʹǩ äärvai seeiltem diõtt. 

 

 

 
Kartt. VARK-paaiʹǩi sââʹj jeeʹres VAT-inventâsttmõõžži vuuʹdin, luâttsuõjjlemvuuʹdin da 

äʹrbbvuõttbiotoppvuuʹdin. Tuâǥǥažkartt © Mäddmetteemstrooiʹtel 2022. 

 

Vueʹss jieʹllemvuõʹjjid da aunnsi haʹŋǩǩummša õhttneei VARK-vuuʹdin lij vaaiktam vuäʹnkõs leʹbe 

kuʹǩes äiʹǧǧpââʹj ääiʹj viõkkšânji pirrõõtti luõttu da tõn ekosysteeʹmid (ouddmiârkkân maal da 

tammraajâlm, kuåivvâz da roggâmsââʹj, muõrriil tuejjummuž vääras rajjum mäddäuʹddvuuʹd). Määŋg 

Saujj- da Lieʹtni-Lääʹddjânnam äʹrbbvuõttbiotoppvuuʹdid takai kåʹšǩǩjõlggõs-šlaajid kuulli šââdd lie 

leävvnam tok juʹn ruʹvddpââʹj aalǥâst, ko mäddšâddeem da skootthåidd taʹrjjee tõi leävvnummša 

suåppi šâddpaaiʹǩid. Nääiʹt ruʹvddpââʹj aalǥâst ääiʹjlååǥǥ vuõssmõs eeʹǩǩčuõʹđi ääiʹj veʹsttemsõõʹji 
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raiʹvvjummuž mieʹldd leävvnam oummu seuʹrrjeei šlaaj lie seillam tõin sõõʹjin âlddsin kueʹhttdohat 

eeʹǩǩed äʹrbbvuõđlaž mäddtääl vaaiktõõzz diõtt. Ânnʼjõžääiʹj šuurmõs vueʹss täin šââddain ij seʹlvven 

oummu vieʹǩǩtää. 

 

VARK-paaiʹǩin siõmmna pâʹjjel čueʹtt leʹbe 9 % lie vuuʹdest, kååʹtt lij klasstõllum äʹrbbvuõttbiotoppân. 

Tät raʹvvai kuhttui ärvvpaaiʹǩi seillamoudldõõzzid. Äʹrbbvuõttbiotooppin ij nåkmen leäkku lääʹjj 

suejjeem rääuhtõs, jõs tõid jeät leäkku suõjjlam jeäʹrben luâttsuõjjlemlääʹjj (1096/1996) nuäjain. 

Seämma vuuʹdest leʹddi VARK-päiʹǩǩen vaʹlljuum tuâlʼjõžpaaʒʒtõs suejjad da seeilat seämmast še 

äʹrbbvuõttbiotoopp vaaldšeei mäddâânnmõõžž. 

 

Seämma vuuʹdin leʹddi äʹrbbvuõttbiotoopp da VARK-vuuʹd lââʹzzte vueiʹttemvuõđid vuäǯǯad 

tuärjjõõzz hoiddu. Äʹrbbvuõttbiotoopp hoiddu lij vueiʹtlvaž vuäǯǯad mäddtääl spesiaaltuärjjõõzz da 

tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz hoiddu lij jiijjâs tuärjjõsriâžldõk. Tõin vuõʹjjin, koin äʹrbbvuõttbiotopp da vueʹss tõn 

šlaajin lie ouddnam juʹn ruʹvddpââʹj ääiʹj, hoiʹddjum äʹrbbvuõttbiotoopp vuäitt vueiʹnned da 

ǩiõččlâʹstted jieʹlli arkeolooglaž kulttuurääʹrb vueʹssen. VARK-vuʹvdd lââʹzzat tõn vuuʹd, koʹst tõk lie, 

vueiʹttemvuõđid seillad nuʹtt auteentliʹžžen ko vueiʹtlvaž. 

 

VARK-vuuʹdin vuäiʹtte šõddâd negatiivla vaaiktõõzz ekolooglaž åårrmõõžžid nåkam vuõʹjjin, koin 

luâtthååid peäʹlnn positiivlaž tååimaid ij leäkku vueiʹtlvaž tuejjeed tuâlʼjõžpaaʒʒtõsvuuʹdest. Näkam 

tååim lie puälddmõš, čuõldi kaggmõš leʹbe mäddooʹle ääʹvummuš määdd siõmbaaŋkâst seillam 

šlaaji jeälltem diõtt.  

 

 

VARK-pääiʹǩ jeeʹres suõjjlemvuuʹdin päiʹǩǩmieʹrr, kpl % VARK-vuuʹdin 

RKY 321 23 % 

VAMA2021 321 23 % 

RKY da VAMA2021 127 9 % 

Natura 178 13 % 

Luâttsuõjjlemvuʹvdd 165 12 % 

Äʹrbbvuõttbiotopp (Meäʹcchalltõs) 120 9 % 

 

 

4.3 Kulttuurpirrõs- da kueʹstelmvaaiktõõzz 

VARK-vuuʹdi šuurmõs ođđ vaaiktõõzz kulttuurpirrõʹsse šâʹdde kääʹvvtummuž pääiʹǩ, ko VARK-vuuʹdi 

lokku välddmõš da tõi äärvai seeiltummuš puäʹtte leeʹd vuʹvddplaanummuž vuâlggsââʹjjen. Nääiʹt 

kulttuurpirrõõzz puäʹđet väʹldded lokku kääʹvvtummšest ääiʹjab pueʹrben. Šuurmõs vueʹzzest VARK-

paaiʹǩin lij vaaiktõs še tõid pirrõõtti kueʹstlma, jeäʹrben teʹl, jõs pääiʹǩ lie kõskksa kueʹstelm elemeeʹnt. 

Täin vuõʹjjin VARK-vuuʹd da kueʹstelm õhttvuõđ lij vueiʹtlvaž tuõʹllʼjed oouʹdeeʹl kueʹstelm seeilteei 

tååimaid da rääʹjteeʹl VARK-vuuʹd kueʹstelmelemeeʹnt rââššeei tååimaid. 

 

VARK-vuuʹdin nuʹtt neelljõs lij RKY-vuuʹdin da seämma veeʹrd VAMA 2021 -vuuʹdin. 127 VARK-

päiʹǩǩed (9 % VARK-paaiʹǩin) lie vuuʹdin, koid leät ärvvtõõllâm pukin kulttuurpirrõõzz väʹlddkååddlaž 

inventâʹsttmin äärvaz peäʹlnn miârkteeʹjen. Arkeolooglaž kulttuurääʹrb äärv lââʹzzte täi vuuʹdi 

miârktõõzz. VARK-vuuʹd poʹhtte ouʹdde ânnʼjõž kulttuurpirrõõzz täujja ouddhistoriallaš äigga vuällai 

preddnid, da čuäʹjte konkreettlânji vuuʹdi miârktõõzz da kueʹstelm šõddâmhistoria kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk. 

 

Vuuʹdid, koin õhttâʹvve rajjum kulttuurpirrõʹsse, kueʹstlma da arkeolooglaž kulttuurärbba õhttneei 

väʹlddkååddla äärv, kaʹnnat ohjjeed hååid oouʹdeei tuärjjeemtååimaid da teäggtõõzz. 

Håiddamtååimain âlgg kuuitâǥ väʹldded lokku juõʹǩǩ ärvv-vuuʹd jiiʹjjesnallšemvuõđid nuʹtt, što tõid 

jeät vaaruku. 
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VARK-inventâʹsttem puätt väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi meâldlaž inventâsttmõššân 

lââʹzzted õõlmâs miõl ǩieʹssem da tieʹttemvuõđ arkeolooglaž kulttuurääʹrb årra. Saaǥǥtummšest, 

teâđtummšest da inventâsttmõõžž puäđõõzzi kuullâmproseeʹssest lij täʹst miârkteei rool. 

Arkeolooglaž paaiʹǩi veiddsab tobddmõõžž da fiʹttjummuž mieʹldd še takainalla kulttuurääʹrb 

seillmõʹšše miõttlõs vuäinalm šâʹdde viõkkšubun.  

 

4.4 Tällõõzzla vaaiktõõzz da vaaiktõõzz luâttväärai äuʹǩǩummša 

VARK-vuuʹdi vaaiktõõzz tallu lie miâlggâd vännaz tõn diõtt, ko tõi kõskkmeärrsaž šorradvuõtt lij nuʹtt 

uʹcc. Tõi vuʹvddšorradvuõđi kõskkärvv lij 8,13 hehtaarâd da mediaan lij 1,14 hehtaar. Veiddsummus 

VARK-vuuʹd lie Kotkast Ruotsinsalmi tuärramvuʹvdd (Ruotsinsalmen VARK-alue, vuʹvddšorradvuõtt 

2333,80 ha, mâʹst väʹlddvueʹss lij čääʹccvuʹvdd) di Hakoisten linnanvuori -vuʹvdd pirrõõzzines 

(Hakoisten VARK-alue, vuʹvddšorradvuõtt 221 ha).  

 

Väʹlddvueʹss VARK-vuuʹdin lij jeeʹresnallšem vuâmmas pirrõõzzin. Tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz jie nåkmen 

cõõgg ouddmiârkkân meäʹcc-čuõppmõõžžid, leâša tõin jeät vuåittu ââʹnned määdd muʹtti 

meäʹccoođummuž naaʹlid (mäddooʹle ääʹvummuš (lääddas äestys), auʹrrjummuš, laaiktummuš 

(lääddas laikuttaminen)). Tät vuâđđââvv tuâlʼjõžmošttläkka, da nuʹtt VARK-vuuʹd jie tääuʹjmõs 

vuõʹjjin šõõddât ođđ rääʹjtõõzzid. Čårstõõǥǥ täʹst tuejjee tõk VARK-vuuʹd, koid õhttneei äärvain lij 

peäggtum jeäʹrben, što pirrõs tuärjjad pääiʹǩ fiʹttjummuž. Ärvvtõõllmõõžž meäʹcc-čuõppmõõžžin leʹbe 

jeeʹres tååimain tuejjeet kuuitâǥ õõuti mieʹldd juõʹǩǩ VARK-vuuʹd jiiʹjjesnallšemvuõđid lokku 

vääʹldeeʹl. 

 

 

 
 

 

VARK-vuuʹdin nuʹtt kutt proseeʹnt lie gåårad- leʹbe čõkkpäiʹǩǩvuuʹdin. Gååradvuuʹdin VARK-vuʹvdd 

sätt šõõddted takai šuurab koolaid jeäʹrbi mieʹldd kääʹvvtummša õhttneei čiõlǥtõõzzi da tuʹtǩǩummši 

õhttvuõđâst. Täin vuuʹdin tuâlʼjõžpaaʒʒtõʹsse vueiʹtlvõsttum määdd likktõõllmõõžž säʹtte oudlded 

tuʹtǩǩummši vueʹzzeld ouddmiârkkân tääʹrǩab dokumentâsttmõõžž ko takainalla leʹbe takai vueʹjjest 

čårsteei tååimaid vuuʹdest leʹddi arkeolooglaž rajjsi seeiltem diõtt. 

 

VARK-pääiʹǩ vuäiʹtte lââʹzzted miõl ǩeässmõõžž vuuʹdi årra turiism ǩiõččâmkuuʹlmest, mâʹst lie 

positiivla vaaiktõõzz tallu. Tän vuäitt vueiʹnned lââʹzzteʹmen vuuʹdi kõskksaž tääʹssäärv tõn diõtt, ko 

määŋg VARK-paaiʹǩin lie tällõõzzlânji muđoi uuʹccben aktiivlaž vuuʹdin. Ko tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi 

håiddtuärjjõõzz da vueiʹtlvaž mäddvuuʹd spesiaalpirrõstuärjjõõzz ohjjâʹvve täid vuuʹdid, tõin vuäitt 

leeʹd vaaiktõs mäddtääll- da siõm põrggsi tallu.   
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Kartt. Pirrõõzz, koʹst VARK-pääiʹǩ lie. Tuâǥǥažkartt © Mäddmetteemstrooiʹtel 2022. 

 

4.5. Meeraikõskksa vaaiktõõzz 

Jeät ärvvtõllu, što VARK-inventâʹsttmest lie miârkteei riikk raajid râstldeei vaaiktõõzz.  

 

4.6 Jeeʹres vaaiktõõzz 

4.6.1 Inventâsttmõõžž vuõiggâdvuõttvaaiktõõzz 

VARK-inventâʹsttmest ärvvtõõllmõõžž leät čõõđtam SOVA-lääʹjj 3 § vuâđald. Čåuddmõš čõõđ 

viikkâmnääʹlest vuâđđââvv tõõzz, što inventâʹsttmest da tõn puäđõõzzâst jie leäkku jiõččna 

vuõiggâdvuõttvaaiktõõzz. Jõs inventâsttmõõžž priimât väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi 

meâldlaž inventâsttmõššân, puäʹtte tõn vaaiktõõzz ouʹdde pannvuõiʹǧǧest väʹlddkååddlaž 

vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi pääiʹǩ kääʹvvtummuž da tuâlʼjõžmošttlääʹjj nuäjain ǩiõttʼtõõllâmvuâllsaž 

lååʹppaaʹšši pääiʹǩ. Tän diõtt lij ǩiõččum taarbliʹžžen smiõttâd še tõn, mäʹhtt VARK-vuuʹdi 



13 
 

väʹlddkååddlaž miârktõs šeejšâstt kääʹvvtummša da jeeʹres mäddââʹnnem plaanummša da tõn 

pääiʹǩ pannvuõiʹǧǧest še tallu, sosiaalʼlaž pueʹrrvââjjma di luâtt- da kulttuurpirrõʹsse.  

 

4.6.2 Vaaiktõõzz kääʹvvtummša 

VARK-paaiʹǩi vuõiggâdvuõđlaž sââʹjj vuâđđââvv väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzid da tõi 

vuõiggâdvuõttvaaiktõõzzid. Tõin šiõtteet mäddââʹnnem- da raajjâmlääʹjjest (MRL 132/1999). MRL 

24 § 1 momeeʹnt mieʹldd riikk veʹrǧǧneeʹǩǩ âʹlǧǧe toiʹmmjummšeʹstez väʹldded lokku väʹlddkååddlaž 

vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzid da oouʹdeed tõi čõõđ viikkmõõžž. Lââʹssen âlgg ärvvtõõllâd tõi 

teâuddmõõžž da tååimai vaaiktõõzzid vuʹvddrajjsa da vuuʹdiâânnmõõžž peäʹlnn. 

 

MRL 24 § 2 momeeʹnt mieʹldd mäddkååʹdd plaanummšest da jeeʹres vuuʹdi ââʹnnem plaanummšest 

âlgg ââʹnned huõl väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi lokku välddmõõžžâst nuʹtt, što tõi čõõđ 

viikkmõõžž oouʹdeet. Väʹlddkååddla vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzz konkretisâʹvve ââldmõsân 

kääʹvvtummuž õhttvuõđâst. Pukin kääʹvvtaaʹzzin lij vääžnai ââʹnned huõl tõʹst, što tuejjuum 

čåuddmõõžž jie leäkku risttreeidast väʹlddkååddlânji miârkteei arkeolooglaž paaiʹǩi luândain da 

jiiʹjjesnallšemvuõđivuiʹm. Mäddkåʹddkääʹvvtummšest lij täʹst kõskksaž rool. Mäddkooʹddi 

plaanummšest väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzid tääʹrǩtet ooudâs mäddkååddlaž 

vuuʹdiâânnmõõžž čåuddmõššân da tõid suåvtet õʹhtte mäddkååddlaž da pääiklaž täävtõõzzivuiʹm.  

 

Mäddkåʹddkääʹvvtummšest lij mieʹrrmeâldlaž puʹhtted ouʹdde VARK-vuuʹdid nåkmen. Täid âlgg 

ǩiõttʼtõõllâd še mäddkåʹddkääʹv veʹrǧǧneǩsaǥstõõllmõõžžâst. Vueiʹtlvaž VARK-vuuʹdi rajjõõzzid 

eʹtǩǩuum čooʹrummšin kääʹvvtummuž õhttvuõđâst âlgg pâi saǥstõõllâd nuʹtt vooudlaž 

vasttõsmuseoivuiʹm ko še Museokonttrin. Tuejjeem tääʹzzest saǥstõõllmõõžž čooʹrummšin, koid 

eʹtǩǩeet VARK-vuuʹdid, kueʹsǩǩe tåʹlǩ tõid vuõʹjjid, koin VARK-vuʹvdd lij veiddsab ko 

tuâlʼjõžpaaʒʒtõsrekisteeʹrest ouʹdde puhttum rajjõs. Täin muttsid ärvvtõõlât juõʹǩǩ kääʹv vueʹzzeld 

õõuti mieʹldd. Takai- leʹbe aazztemkaaʹvi õhttvuõđâst saǥstõõllmõõžž jeät taarbšuku, jõs tuõđât, što 

kääʹvest ouʹdde puhttum čåuddmõõžž jie vaigsmââʹtt väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi čõõđ 

viikkmõõžž. 

 

Kulttuuriympäristö yhteisenä voimavarana Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma 

2014–2020 (Kulttuurpirrõs õhttsaž viõkkväärran Kulttuurpirrõs-strategia toimmupiijjâmplaan 2014–

2020) -čõõđtõõzzâst eeʹjjest 2015 õhttân täävtõssân lij tuõttum, što väʹlddkååddlânji miârkteei 

kulttuurpirrõõzzin âlgg leeʹd õhttnaž da ääiʹjtässʼsiʹžžen õnnum teâtt, kååʹtt kätt kulttuurkueʹstelm, 

rajjum kulttuurpirrõõzz da arkeolooglaž kulttuurääʹrb. VARK-inventâʹsttem veekk čõõđ tän täävtõõzz 

arkeolooglaž kulttuurääʹrb vueʹzzeld da hiâlpat nääiʹt pueʹttiääiʹj veʹrǧǧniiʹǩǩi toiʹmmjummuž.  

 

Mäddââʹnnem- da raajjâmlääʹjj 24 §:st tuõđât, što  

Riikk veʹrǧǧneeʹǩǩ âʹlǧǧe toiʹmmjummšeʹstez väʹldded lokku väʹlddkååddlaž 

vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzid, oouʹdeed tõi čõõđ viikkmõõžž da ärvvtõõllâd tååimeez 

vaaiktõõzzid vuʹvddrajjâz da vuuʹdi ââʹnnem peäʹlnn. 

Mäddkååʹdd plaanummšest da jeeʹres vuuʹdi ââʹnnem plaanummšest âlgg ââʹnned 

huõl väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzi lokku välddmõõžžâst nuʹtt, što oouʹdeet 

tõi čõõđ viikkmõõžž. 

 

Õinn seämma lääʹjj 32 § mieʹldd  

Ko veʹrǧǧneeʹǩǩ plaanee vuuʹdi ââʹnnem kuõskki tååimaid da tuʹmmje tõi čõõđ 

viikkmest, sij âʹlǧǧe väʹldded lokku mäddkåʹddkääʹv, põrggâd oouʹdeed kääʹv čõõđ 

viikkmõõžž da ǩiõččâd, što tååimain jeät vaigsmõttu kääʹv čõõđ viikkmõõžž. 
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VARK-inventâʹsttem õhttvuõđâst leät seʹlvvtam paaiʹǩi lokku välddmõõžž kaaʹvin da sõõʹjid jeeʹres 

kääʹvvtaaʹzzi vuuʹdest väʹlddkååddlaž päiʹǩǩteâttaunstõõzzi veäkka. 204 VARK-päiʹǩǩed lie 

aazztemkääʹvvtum vuuʹdest. Täi vueʹzzeld ij kâʹl leäkku leämmaž vueiʹtlvaž seʹlvvted tõn, kâʹll 

päiʹǩǩed lie mieʹrǩǩuum aazztemkävva.  

 

Paaiʹǩin 869 (63 %) lie takaikääʹvv-vuuʹdest da tõi mieʹrǩǩummuž takaikaaʹvid leät kaartʼtam 

tääʹrǩben. Takaikääʹvv-vuuʹdest leʹddi VARK-paaiʹǩin 549 lie mieʹrǩǩuum kaaʹvid. Tuâlʼjõžmošttvuuʹd 

kovveei SM-meärkkõs lij tåʹlǩ 183 pääiʹǩ sââʹjest. Tääuʹjmõsân tuâlʼjõžpaaʒʒtõsvuuʹd ââʹnnem-

mieʹrren leät kuuitâǥ čuäʹjtam mõõn-ne jeeʹres toiʹmmjummuž mâʹte: 

 

- 187 päiʹǩǩed lie vuuʹdest, koon väʹlddââʹnnem-mieʹrr õhttan mädd- da meäʹcctallu  

- 46 päiʹǩǩed lie vuuʹdest, kååʹtt lij rääuhtum še mâin-ne jeeʹres laaʹjjin 

 

Ko tuâlʼjõžmošttlääʹǩǩ vueiʹtlvâstt vuuʹd vaaldšeei mäddâânnmõõžž, täin vueʹzzin vuõigg vaaiktõõzz 

jie ohjjõõv mädd- da meäʹcctäällvuuʹdin leʹddi paaiʹǩid. Vuuʹdi plaanummšest jooudât kuuitâǥ 

väʹldded lokku VARK-vuuʹdi äärvaid, leʹbe jõs VARK-vuuʹd ärvvtõõllmest tuõđât, što pirrõõzzâst da 

kueʹstlmest lie pääiʹǩ fiʹttjummuž tuärjjeei elemeeʹnt, âlgg tän väʹldded lokku da vieʹltted 

čåuddmõõžžid, kook rââššeʹče täid äärvaid. 

 

Jeeʹres takaikaaʹvid mieʹrǩǩuum suõjjlemvuuʹd, koin VARK-pääiʹǩ lie, lie takainalla 

luâttsuõjjlemvuuʹd. Pukveeʹzz takaikääʹvvtääʹzzest eʹtǩǩuum vuuʹd oouʹdummuž da vuuʹdest leʹddi 

VARK-vuuʹd äärvai seeiltummuž kõõskâst lie miâlggâd ooccanj potentiaalʼla risttreiddvueʹjj. 

Jäänmõsân lij viggâmnalla, što risttreiddvueiʹttemvuõđ šâʹdde vuuʹdin, kook lie jälstummša, 

jååttlõʹǩǩe leʹbe luämm- da maatkčemtoiʹmmjummšid čuäʹjtum vuuʹdin. Täin šuurmõs vuâsttlõs 

täävtõõzzi piijjmõõžž vueiʹtet vieʹltted šiõǥǥ plaanummšin da oudlkâsttmõõžžin. 

 

Joba 322 VARK-pääiʹǩ jeät leäkku mieʹrǩǩääm takaikaaʹvid. Täin paaiʹǩin 32 lie vuäjjam käärab, da 

loopp lie arkeoloogla pääiʹǩ mäddvuuʹdin. Täi paaiʹǩi vueʹzzeld lij riskk, što tõid jeät valddu 

vuʹvddplaanummšest lokku. Lååkkmieʹrr lij miâlggâd šurr tõn diõtt, ko tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzid õõlǥči pâi 

mieʹrǩǩeed takaikaaʹvid uuʹccmõsân päiʹǩǩmeärkkõõzzin. Kääʹv, koid tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz jie leäkku 

mieʹrǩǩuum, lie kõskkmeärrsânji siõmmna puärrsab ko tõk, koid tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz lie mieʹrǩǩuum 

vuäʹpstummuž meâldlânji. Ââʹǩǩjeärtõs lij kuuitâǥ samai uʹcc. 

 

  

VARK-pääiʹǩ kaaʹvin (n = 1392)  pääiʹǩ, kpl % VARK-paaiʹǩin 

takaikääʹvvtum vuʹvdd   

mieʹrǩǩuum takaikävva 549 39 % 

jie leäkku mieʹrǩǩuum takaikävva 322 23 % 

vuuʹdest ij leäkku takaikääʹvv 523 38 % 

aazztemkääʹvvtum vuʹvdd 204 15 % 
 

 

VARK-vuuʹdid mieʹrǩǩeet pueʹttiääiʹj nuʹtt mäddkåʹddkaaʹvid ko še tõi vueʹlbuž kääʹvvtaaʹzzid tõi 

tuõttääššlaž rajjõõzz meâldlaž vuʹvdden. Jeärtõs jeeʹres põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzid lij tõt, što 

VARK-vuuʹdi õhttvuõđâst veʹrǧǧneeʹǩǩ âʹlǧǧe toiʹmmjummšeʹstez ǩiddeed jeäʹrab vuâmmšummuž 

tõõzz, što tåʹlǩ vuuʹd lokku välddmõõžž lââʹssen še arkeolooglaž paaiʹǩi tuõttum äärvaid vääʹldet 

lokku plaaneemtuâjast da tõn ohjjummšest nuʹtt, što tõid seillamoudldõõzzid raʹvvjet. 



15 
 

 

Kartt. VARK-pääiʹǩ da kääʹvvtummuš. Tuâǥǥažkartt © Mäddmetteemstrooiʹtel 2022. 

 

 

4.6.3 Inventâsttmõõžž vaaiktõõzz jeeʹres mäddâânnmõʹšše 

Väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzin jie leäkku vuõigg vuõiggâdvuõđla vaaiktõõzz õõut 

raajjâmlååʹv, čoʹrstemlååʹv leʹbe plaaneemtarbbčåuddmõõžž miõttâmoudldõõzzid. VARK-vuuʹdi 

päiʹǩǩmeâldla vuõiggâdvuõttvaaiktõõzz õõut raajjâmhaʹŋǩǩõʹsse leʹbe mäddâânnmõʹšše šâʹdde MRL 

meâldlaž kääʹvvtemproseeʹssest da vuâđđâʹvve jeeʹres kääʹvvtaaʹzzi siiskõskaiʹbbjõõzzid di teʹl, ko 

ǩiõttʼtõõlât põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzid tuâlʼjõžmošttlääʹjj (295/1963) meâldlânji. Likktõõllmõš põõšši 

tuâlʼjõžpaaʒʒtõʹsse ääʹššmeâldlaž lååʹvtää lij juõʹǩǩ vueʹjjest ǩiõlddum huõlǩani tõʹst, lij iʹlla 

kõõččmõõžžâst VARK-päiʹǩǩ. Likktõõllmõõžž oudldem lååʹv ǩiõttʼtõõllâm õhttvuõđâst ärvvtõõlât 

juõʹǩǩ vueʹjj õhttvuõđâst arkeolooglaž pääiʹǩ miârkkâlvuõđ veʹrddeeʹl mäddââʹnnemhaʹŋǩǩõʹsse da 

tõn miârktõʹsse. Tõin vueʹzzin, ko VARK-vuuʹd jie leäkku põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz, šâʹdde 

vuõiggâdvuõttvaaiktõõzz kääʹvvmeärkkõõzzi da -meärrõõzzi pääiʹǩ, mâid tuʹmmjet kääʹvvtummuž 

õhttvuõđâst.  
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Vuõigg vuõiggâdvuõttvaaiktõõzz vuäiʹtte šõddâd måtam mäddâânnmõʹšše õhttneei 

lååʹppmõõntõõllmõõžži õhttvuõđâst tõn diõtt, ko riikk veʹrǧǧneeʹǩǩ âʹlǧǧe toiʹmmjummšeʹstez 

väʹldded lokku väʹlddkååddlaž vuuʹdiââʹnnemtäävtõõzzid da oouʹdeed tõi čõõđ viikkmõõžž. 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz lie lääʹjj suejjeem da tõid õhttneei čåuddmõõžžin âlgg pâi raukkâd ciâlkâlm 

kääʹvvplaanummuž leʹbe jeeʹres mäddâânnmõõžž õhttvuõđâst juʹn-a vooudlaž vasttõsmuseost leʹbe 

Museokonttrest. Tuejjeem tääʹzzest tääuʹjmõsân lij mieʹrrmeâldlaž čuäʹjted ciâlkâlmraukkmõõžž 

vooudlaž vasttõsmuseooʹje, kååʹtt taarb mieʹldd tuejjad õhttsažtuâj Museokonttrin.  

 

VARK-vuuʹdi vuõiggâdvuõttvaaiktõõzz lie väʹlddvuâkkõõzz mieʹldd pannvuõigg vaaiktõõzz. Tõk jie 

muuʹtt ânnʼjõž vuõiggâdvuõttvueʹjj, mâʹst väʹlddkååddlânji miârkteei kulttuurpirrõõzzi äärvaid âlgg 

staaneed kääʹvvtummuž õhttvuõđâst kääʹvvtummuž juʹrddem õʹhttesuåvtemčåuddmõõžž vueʹssen. 

VARK-vuuʹdi täävtõssân lij tuejjeed čiõlggsubun ooudpeäʹlnn tõn, mõõk pääiʹǩ lie luândsteez 

väʹlddkååddlânji miârkteei da mõõk jie leäkku. 

 

 

5. Vaajtõsmääinai verddõõllmõš 

Pirrõsärvvtõõllmõõžž mieʹrren lij leämmaž seʹlvvted VARK-inventâʹsttem čõõđ viikkmõõžž 

(vaajtõsmäinn 1) leʹbe tõn čõõđteǩani kuâđđmõõžž (vaajtõsmäinn 0) vaaiktõõzzid väʹlddkååddlânji 

miârkteeʹjen ärvvtõllum paaiʹǩi pirrõʹsse. SOVA-lääʹjj da -asetõõzz mieʹldd tõʹst puuʹtet ouʹdde 

taarblaž meäʹr mieʹldd ânnʼjõžvueʹjj da pueʹtti ouddnummuž verddõõllmõõžž. Vuâlggsââʹjjen âlgg 

leeʹd, što inventâsttmõõžž čõõđ viikkmõõžž vaaiktõõzz lie positiivla veʹrddeeʹl ânnʼjõžvuâkka.  

 

Veʹrddeeʹl kueiʹt ääiʹjben čõõđtum VAT-inventâʹsttma (RKY, VAMA 2021) VARK-inventâʹsttmest 

seuʹrrje miârkteeinalla uuʹccben ođđ pirrõsvaaiktõõzz. Väʹlddvueʹzzin mäinn lij tõt, što VARK-vuuʹdin 

šuurmõs vueʹss lij juʹn rääuhtum tuâlʼjõžmošttlaaʹjjin, ij-ǥa väʹlddkååddlaž miârkkâlvuõtt puuʹt tääzz 

muttsid. Nuʹbb mäinn VARK-inventâʹsttem uuʹcces vaaiktõõzzid lie VARK-vuuʹdi siõm 

vuʹvddšorradvuõđ, kuäʹss pääikla vaaiktõõzz ouddmiârkkân tallu da vuʹvdd- da aassâmkåʹddrajjsa 

päʹcce uʹccen.  

 

 

Taullõk. VAT-inventâʹsttmin meäʹrtum vuuʹdi vuʹvddšorradvuõđi tobdldõklååǥǥ. 

 

 

VARK-vuuʹdi vuʹvddšorradvuõtt vaʹsttad tåʹlǩ 4 % RKY-vuuʹdin da 1 % VAMA 2021 -vuuʹdin. VARK-

vuuʹdi pirrõsvaaiktõõzz päʹcce vännsen veʹrddeeʹl ääiʹjab VAT-inventâʹsttmid (RKY da VAMA 2021) 

tõn diõtt, ko vuuʹdi kõskkmeärrsaž vuʹvddšorradvuõtt lij uʹcc da nuuʹbb peäʹlnn tõn diõtt, ko 

inventâʹsttem täävtõssân lij, što tõin jie šõõddče muttâz.  

 

  VAMA 2021 RKY VARK 

vuuʹdi lååkkmieʹrr 186 1851 1011 

vuʹvddšorradvuõđ, km2    

kõskkärvv 87,71 1,08 0,08 

mediaan 46,73 0,19 0,01 

vaajtõõllâmkõskk 0,86–848,84 0,0005–247,19 0,00002–23,34 
õʹhttelaʹsǩǩuum vuʹvdd-

šorradvuõtt 16314,24 2005,31 82,14 
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Šuurmõs ođđ vaaiktõõzz vuʹvddplaanummša ohjjâʹvve väʹlddkååddlânji miârkteeʹjen ärvvtõllum 

historiallaš gåårdi vuuʹdid. Tõi arkeolooglânji puârast seillam vueʹzzin määdd likktõõlli tååimaid õõlǥči 

vieʹltted, da vieʹltʼteʹmes likktõõllmõõžžid sääʹttet piijjâd čouggsab määinaid ko takainalla. 

 

VARK-inventâʹsttem sosiaalʼla vaaiktõõzz lie jäänaš positiivla. Inventâsttmõõžž mieʹldd arkeolooglaž 

kulttuuräʹrbb kaggââtt ääiʹjab pueʹrben ouʹdde. VARK-vuuʹd lââʹzzte vuuʹdi, koʹst tõk lie, 

ǩieʹssemviõǥǥ da raʹvvje jälsteeʹji pääiklažidentiteeʹtt di čõnnõõttmõõžž jiijjâz jälstempirrõʹsse. 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõsvuuʹdi håiddamveäʹǩǩvuõđ vueiʹtlvâʹstte paaiʹǩi pueʹrummuž, kueʹstelmhååid da 

vuäʹpstõõǥǥi raajjmõõžž suåppi tobdstõõttâmpaaiʹǩid. Håiddtuärjjõõzz lij vueiʹtlvaž vuäǯǯad še 

mäddtääl spesiaalpirrõstuärjjõsriâžldõõǥǥ pääiʹǩ, jõs VARK-vuʹvdd lij vuuʹdest, koozz lij vueiʹtlvaž 

vuäǯǯad koʹrvvõõzz kueʹstelm määŋghämmsažvuõđ tuõʹllʼjeei tååimain.  

 

VARK-inventâʹsttem vaaiktõõzz ekolooglaž åårrmõõžžid lie še positiivla. Ko VARK-vuuʹdi da tõin 

leʹddi arkeolooglaž paaiʹǩi suõjjlemvuâkka jie nåkmen leäkku pueʹttmen ođđ muttâz, vueiʹtet viggâd, 

što ekoloogla åårrmõõžž pâʹšše še seämmanallšeʹmmen. Tõin vuõʹjjin, koin VARK-vuuʹd leät 

meäʹrtam veiddsubun ko tuâlʼjõžmošttlääʹjj rääuhtem vuuʹd leʹbe koin pirrõõzz seillamvuõđ tuõđât 

õhttân vuuʹd miârktõõzz teäddeei ärvvan, ekolooglaž åårrmõõžži seillamoudldõõzz puârrne ääiʹjab 

vuâkka veʹrddeeʹl.  

 

VARK-inventâʹsttmest puäʹtte leeʹd jäänmõsân miârkteei vaaiktõõzz kulttuurpirrõõzz da kueʹstelm 

vuâkka. Arkeolooglaž kulttuurärbba õhttneei jäänmõsân miârkteei äärv šâʹdde ääiʹjab pueʹrben lokku 

valddum, ko tõid vääʹldet lokku juʹn mäddââʹnnem plaanummuž vuõssmõs poodd. Ko VARK-vuuʹd 

lie RKY-, VAMA 2021- leʹbe äʹrbbvuõttbiotoppvuuʹdin, tõk raʹvvje seämmast še tõi 

seillamoudldõõzzid da poʹhtte vuuʹdid tõi šõddâmhistoriast mušttleei ääiǥlaž čiŋŋâlvuõđ.  

 

Kartt. VAT-inventâʹsttmi (VARK, RKY, VAMA 2021) 

di Natura 2000 -säimmõõzz suõjjlemvuuʹdi 

vuʹvddšorradvuõđ veʹrddeeʹl kuâimmseez. 

Tuâǥǥažkartt © Mäddmetteemstrooiʹtel 2022. 
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VARK-vuuʹd lie uuʹcc da tõin šõddi päiʹǩǩsäimmõs lij peâđǥai da lââʹssen leävvnam pirr 

Lääʹddjânnam. Inventâʹsttem šõõddtem vaaiktõõzz puäʹtte leeʹd pukveeʹzz samai pääikla. Jeeʹres 

pirrõsvaaiktõõzzi vuârrvaaiktemkõskkvuõđid ärvvtõõleen jeät leäkku ni vuäittam aiccâd 

peäggtemnallšem pâjjlõsvaaiktõõzzid.  

 

Ko verddõõlât pirrõõzz pueʹtti vueʹjj vaajtõsmääinai 1 da 0 kõõskâst SOVA-lääʹjj meâldlaž 

ärvvtõõllmest väʹlddkååddlânji miârkteei arkeolooglaž paaiʹǩi inventâʹsttmest leät vuäittam tuõttâd, 

što ko inventâsttmõš lij teâuddjam, vaaiktõõzz lie väʹlddvuâkkõõzz mieʹldd positiivla, håʹt takainalla 

ǩiõččeeʹl miâlggâd uuʹcc.  

 

Arkeolooglaž kulttuurääʹrb peäʹlnn lij miârkteei, što tõn kulttuurhistoriallšânji, tuʹtǩǩeemhistoriallšânji 

da tuʹtǩǩummuž peäʹlnn miârkteei vueʹss lij ååʹn vuâmmšum. Inventâʹsttmest meäʹrtõllum 

väʹlddkååddlânji miârkteei arkeolooglaž paaiʹǩid seʹst õõʹnni VARK-vuuʹdid lij pueʹttiääiʹj vueiʹtlvaž 

väʹldded lokku vuʹvdd- da aassâmkåʹddrajjsa vaaikteei plaanin juʹn aalǥâst.  

 

VARK-inventâʹsttmest leät pâsttam oouʹdeed arkeolooglaž kulttuurääʹrb äärvtummuž 

mõõntõõllmõõžž da noorrâm miârkteei teâđ arkeolooglaž kulttuurääʹrb vueʹjjest. Tuejjuum tuâjj oudd 

šiõǥǥ vuâđ arkeolooglaž kulttuurääʹrb suõjjlummuž juätkkoouʹdummša. 

 

 

6. Teâttkääiv 

 

Õlmstââʹttǩani teâttkääiv 

 

Arkeologinen kulttuuriperintö ja kaavoitus 2020. Museokoontâr, Kulttuurpirrõskääzzkõõzz, 

Vaaldâšmkääzzkõõzz/Lääʹǩǩ-kääzzkõõzz. 

 

Muinaisjäännösten merkittävyyden arviointi ja arvottaminen. Tuâjj-joouk loppraportt 27.8.2008. 

Museokoontâr.  

 

VARK ja kaupungit. Teemu Mökkönen, Museokoontâr 2021. 

 

VAT- Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännöskokonaisuudet. Ouddčiõlǥtõs 10.1.2008. 

Museokoontâr. 

 

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista antaman lain 

soveltaminen Valtakunnallisesti merkittävien kohteiden (VARK) inventoinnissa. Juha Maaperä, 

mooštas 3.4.2020. Museokoontâr, Vaaldâšmkääzzkõõzz/Lääʹǩǩ-kääzzkõõzz. 

 

 

Õlmstõttum teâttkääiv 

 

Arkeolooglaž kulttuurääʹrb håidd https://museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-

kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-hoito 

 

Arkeolooglaž kulttuurääʹrb vueʹppes AKO http://akp.nba.fi/ 

 

Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020. Riikksuåvtõõzz vuâđđjuurdtuʹmmstõk 20.3.2014 Mättʼtõs- 

da kulttuurministeria, pirrõsministeria. Heʹlssen 2014 

 

https://museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-hoito
https://museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-hoito
http://akp.nba.fi/
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Kulttuuriympäristö yhteisenä voimavarana Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma 

2014–2020. Mättʼtõs- da kulttuurministeria, pirrõsministeria Heʹlssen 2015 

 

Lääʹǩǩ veʹrǧǧniiʹǩǩi plaani da prograammi pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmest 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050200?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5

D=SOVA%20laki 

 

Luâttsuõjjlemlääʹǩǩ 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5

D=luonnonsuojelulaki 

 

Mäddââʹnnem- da raajjâmlääʹǩǩ (MRL) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 

 

Maiseman Muisti - valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset. Paula Purhonen (tååimtam) 

Vammala 2001 

 

Tuâlʼjõžmošttlääʹǩǩ MML 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5

D=muinaismuistolaki 

 

Väʹlddkååddlânji ärvvsaž kueʹstelmvuuʹd https://www.ymparisto.fi/fi-

fi/luonto/maisemat/arvokkaat_maisemaalueet  

 

Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet. Siiʹsǩaaʹššiministeria, 

kääʹvvtem- da raajjâmjuâǥǥas, teâđtummuž 3/1983 

 

Väʹlddkååddlânji miârkteei rajjum kulttuurpirrõõzz 

https://museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennettu-kulttuuriymparisto/valtakunnallisesti-

merkittavat-rakennetut-kulttuuriymparistot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050200?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=SOVA%20laki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050200?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=SOVA%20laki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=luonnonsuojelulaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=luonnonsuojelulaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=muinaismuistolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=muinaismuistolaki
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/maisemat/arvokkaat_maisemaalueet
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/maisemat/arvokkaat_maisemaalueet
https://museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennettu-kulttuuriymparisto/valtakunnallisesti-merkittavat-rakennetut-kulttuuriymparistot
https://museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennettu-kulttuuriymparisto/valtakunnallisesti-merkittavat-rakennetut-kulttuuriymparistot
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Meâlddõs 1 

 

Õʹhtteǩeässmõš väʹlddkååddlânji miârkteei arkeolooglaž paaiʹǩi inventâsttmõõžž vaaiktõõzzi 

ärvvtõõllmest 

Vaaiktõsklass 
Vaaiktõõzz  

++ / + / 0 / − / −− 

Säänlaž kovvõs 

1. Sosiaalʼla vaaiktõõzz    

Tiõrvâsvuõtt da pueʹrrvââjjam ++ 

Arkeolooglaž paaiʹǩid ǩiõččlââʹstet ärvvsiʹžžen da tõid 

ââʹnet miõllǩieʹssjen. Tõk lââʹzzte miõl ǩeässmõõžž 

vuuʹd årra da raʹvvje jälsteeʹji pääiklažidentiteeʹtt da 

čõnnõõttmõõžž jiijjâz jälstempirrõʹsse.  

  ++ 

Šuurmõs vueʹss VARK-paaiʹǩin lie jeeʹresnallšem 

luâttpirrõõzzin. Paaiʹǩin lij ǩieʹssemviõkk da tõid jeäʹlet 

tobdstõõttmen. Luâđast liikkummšest lij miârkteei 

vaaiktõs nuʹtt oummi fyyslaž ko še jiõggsaž 

pueʹrrvââjjmõʹšše. 

  + 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi håiddtuärjjõõzz da jeeʹres 

pirrõshoiddu õhttneei tuärjjõsriâžldõõǥǥi pääiʹǩ 

õhttõõzz da sieʹbr vuäiʹtte pueʹreed paaiʹǩid. Tõin 

jäʹrjstum šõddmõõžži veäkka lââʹzztet pääiklaž 

jälsteeʹji õʹhttekuullâmvuõđ da miõl ǩeässmõõžž jiijjâz 

pirrõʹsse da tõn mõõnnâmäigga.   

Pääiʹǩ jiõggsa äärv ++ Ko paaiʹǩid õhttneei jiõggsaž äärvaid puuʹtet teäddeeʹl 

ouʹdde, seämmast tõn fyyslaž rajjsi äärvast ââʹnnem 

lâssan da kõõddâs likktõõllâd tõn pâjjan. 

 −− 
Måtam paaiʹǩid õhttne jiõggsa äärv, koid sââʹjest 

kõʹllʼjeei säʹtte neeuʹrted huõlteʹmes jälstõõttmõõžžin. 

Tääʹssärvv + 

VARK-paaiʹǩin pâʹjjel 70 % lie mäddvuuʹdnallšem 

pirrõõzzâst. Tõk šõddee vueʹzz mäddvuʹvddvuuʹdi 

kõʹllʼjempaaiʹǩin, lââʹzzte vuuʹdeez ǩieʹssemviõǥǥ da 

šõddee tõnnalla vuuʹdi kõskksaž tääʹssäärv.   

Pirrõstieʹttemvuõtt + 

Pirrõstieʹttemvuõtt lâssan, ko vuuʹd historiast mušttleei 

pääiʹǩ kaggâʹtte ouʹdde da vieʹǩǩte fiʹttjed, mõõzz da 

måkam historia mieʹldd vuuʹd lie šõddâm nåkmen ko 

tõk ânnʼjõžääiʹj lie.  

2.  Ekoloogla vaaiktõõzz    

Luâttpirrõs + 

VARK-paaiʹǩin 95 % lie vuuʹdin, koid vueiʹtet ââʹnned 

luâttpirrõssân leʹbe luâttpirrõssân, koid oummu 

vaaikte. Ko šuurmõs vueʹzz vuuʹdin leät juʹn laaʹjjin 

rääuhtam da juõʹǩǩnallšem likktõõlli toiʹmmjummuš lij 

tõin ǩiõlddum, jie muttâz luâttpirrõʹsse leäkku nuʹtt 

šuur. Nuuʹbb peäʹlnn VARK-vuʹvdd lââʹzzat še pirrõõzz 

vuäittmõõžžid seillad nuʹtt auteentliʹžžen ko vueiʹtlvaž.  

  + 

165 VARK-päiʹǩǩed lie luâttsuõjjlemvuuʹdin. Kuälmõs 

tõin lie säʹmmlai dommvuuʹd poostaivuuʹdin, koin lij 

vaiggâd jååʹtted.  Suomenlahti, Saaristomeri da 

Selkämeri meermeäʹccvuuʹdin da luâttsuõjjlemvuuʹdin 

leʹddi pääiʹǩ lie vââʹlljest še. VARK-paaiʹǩi åårrmõš 

luâttsuõjjlemvuuʹdin ij tââʹđstes vaaikât 

luâttsuõjjlemvuuʹdi luâttäärvaid, leâša oudd lââʹssäärv 

tõi määŋghämmsažvuõʹtte.  
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Luâđ määŋghämmsažvuõtt  ++ 

VARK-pääiʹǩ vuäiʹtte lââʹzzted luâđ 

määŋghämmsažvuõđ äʹrbbvuõttbiotoppân klasstõllum 

vuuʹdin.  

Äʹrbbvuõttbiotoopp + 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi håiddtuärjjõs vueiʹtlvâstt nåkam 

håiddtååimai ohjjummuž täid vuuʹdid, koin raʹvvjet 

oummu seuʹrrjeei šlaaji piʹrǧǧummuž. 

 −  

Måtam äʹrbbvuõttbiotooppi håiddamtååim lie nåkam, 

što tõid jeät vuåittu čõõđted tuâlʼjõžpaaʒʒtõsvuuʹdest. 

Näkam lie tõk håiddmõõntõõllmõõžž, koin mäddooʹle 

jooudât mäʹhtt-ne likktõõllâd.  

Natura 2000 -vuuʹd ++ 

178 VARK-päiʹǩǩed lie Natura 2000 -vuuʹdin. Täk 

VARK-pääiʹǩ lie juʹn ååʹn laaʹjjin rääuhtum nuʹtt, što 

VARK-inventâʹsttem ij šõõddât ođđ vaaiktõõzzid. 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi åårrmõš Natura 2000 -vuuʹdin 

lââʹzzat paaiʹǩi seillamoudldõõzzid. 

Luâttväärai ââʹnnem + 
VARK-vuuʹd poʹhtte lââʹss-staan vaaldšeei 

mäddâânnmõõžž põõššivuõʹtte. 

 − 

VARK-vuuʹd rääʹjte veiddsubun mäddâânnmõõžž ko 

põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz tõin vueʹzzin ko tõk lie 

meäʹrtõllum tuâlʼjõžmošttlääʹjj rääuhtem 

tuâlʼjõžpaaʒʒtõsvuʹvdded šuurben. 

3. Kulttuurpirrõs- da 

kueʹstelmvaaiktõõzz 
 

  

Arkeolooglaž kulttuuräʹrbb ++ 

Arkeolooglaž kulttuurärbba õhttneei jäänmõsân 

miârkteei äärv šâʹdde ääiʹjab pueʹrben lokku valddum, 

ko tõid vääʹldet lokku juʹn mäddââʹnnem plaanummuž 

vuõssmõs poodd. 

  ++ 

Miõl ǩeässmõš arkeolooglaž kulttuurääʹrb årra lâssan, 

ko saakkummšest puäʹđet kaggâd ouʹdde VARK-

vuuʹdid. Ko arkeolooglaž kulttuurääʹrb fiʹttjet da toobdât 

ääiʹjab pueʹrben, lâssan še takai kulttuurääʹrb 

seeiltummša miõttlõs tätt. 

 ++ 

VARK-päiʹǩǩ oudd šiõǥǥ vuâđ tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi 

håiddtuärjjõõzz miõttmõʹšše. Hoiddum 

tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzin pääiʹǩ vueʹjj lij hiâlpab seuʹrrjed 

da tuejjeed tõn pueʹreei tååimaid. 

Rajjum kulttuurpirrõs ++ 

319 VARK-päiʹǩǩed lie RKY-vuuʹdin. Arkeolooglaž 

kulttuurärbba õhttneei äärvai ouʹddepohttmõš lââʹzzat 

še RKY-vuuʹdi miârktõõzz, ko tõi šõddâmhistoriaaʹje 

täujja õhttneei arkeolooglaž paaiʹǩi miârktõs vuuʹd 

šõddmest puätt pueʹrben ouʹdde da fiʹttjõs paaiʹǩi 

historiallaš miârktõõzzâst lâssan. 

Kueʹstelm + 

Arkeoloogla pääiʹǩ lie kulttuurkueʹstelm puärrsummus 

riâddõõvvmõõžž. VAMA 2021 -vuuʹdin lie õhttsiʹžže 

321 VARK-päiʹǩǩed. Tõk ouʹdde kueʹstelmvuuʹdid 

pääiklânji viõusab suej, ko tõk lie tuâlʼjõžmošttlääʹjj 

rääuhtem.    

  + 

Arkeoloogla pääiʹǩ tuejjee kueʹstlmest 

määŋghämmsab, ouʹdde tõõzz kuʹǩes historiallaš 

perspektiiv da lââʹzzte miõl ǩeässmõõžž tõn årra.  

  + Tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi håiddtuärjjõs vuäitt puʹhtted siõm 

hååid teäddceäkldõsvuuʹdid kueʹstelmvuuʹdid.  



22 
 

4. Tällõõzzla vaaiktõõzz    

Dommtääl 0 
VARK-vuuʹd lie šuurmõs vueʹzzin samai uuʹcc, ij-ǥa 

tõin leäkku jiânnai miârktõs dommtäälai tallu.  

Mädd- da meäʹcctääl 0 

Mäddtääl säʹtte vuäǯǯad uuʹcces tiânâslââʹzz VARK-

paaiʹǩid ohjjuum tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi håiddtuärjjõõzzin, 

leâša tuejjeem tääʹzzest tõi vaaiktõs lij samai uʹcc. 

  

+ 

 

- 

Ko VARK-pääiʹǩ lie mäddtäälain, koin harjjtet 

mäddtäällmaatkčummuž, pääiʹǩ lââʹzzte tõi 

ǩieʹssemviõkksažvuõđ. 

Mieʹccin leʹddi veiddsõs VARK-vuuʹdid âlgg väʹldded 

lokku muõrrčuõppâmplaani õhttvuõđâst da čõõđted 

plaanid nuʹtt, što vuuʹd äärv jie vaartõõv. Jõs pääiʹǩ 

vuʹvddrajjõs ij čooʹred tuâlʼjõžmošttlääʹjj rääuhtem 

vuuʹdest, jie ođđ vaaiktõõzz šõõdd.  

Põrggâz 0 

VARK-paaiʹǩin lie illvââ vaaiktõõzz 

põõrǥâstoiʹmmjummša. Pääiʹǩ lie uuʹcc da 

väʹlddvueʹzzin tuâlʼjõžmošttlääʹjj rääuhtem. Tän diõtt 

jäärnaǩtoiʹmmjummuž rääʹjteei lââʹssrääʹjtõõzz jie 

leäkku vueʹrddemnalla. 

Vooudla tääll- da 

oouʹdeemvaaiktõõzz 
+ 

VARK-vuuʹdid vueiʹtet ââʹnned vuuʹdi 

ǩieʹssemviõkksažvuõđ lââʹzztummša maatkčeeʹji 

kõʹllʼjempäiʹǩǩen.  

  + 

VARK-pääiʹǩ vuäiʹtte lââʹzzted tõi kooʹddi, koʹst pääiʹǩ 

lie, ǩieʹssemviõkksažvuõđ čuäʹjteeʹl vuuʹdi vuäʹmm 

kulttuurääʹrb da historiallaš juätkkjemvuõđ.  

 − 
VARK-vuuʹdin lij vaaiktõs veiddsõs infrahaʹŋǩǩõõzzi 

plaanummša da čõõđ viikkmõʹšše. 

Jååttlõk 0 

VARK-vuuʹdid ohjjõõvvi jååttlõk ij ärvvtõõllmõõžž 

mieʹldd puäʹđ jiânnai lâssned nuʹtt, što paaiʹǩin ij leäkku 

vaaiktõs ouddmiârkkân čuõkkui tuõʹllʼjummša da 

teevvmõʹšše.  

5.  Jeeʹres vaaiktõõzz    

Vuʹvdd- da aassâmkåʹddraajâs ++ 

Historiallaš gåårad- da sijddvuuʹdin leʹddi pääiʹǩ 

vaaikte jäänmõsân vuʹvdd- da aassâmkåʹddrajjâz 

oouʹdummša. Tõin ij vuäǯǯ tuejjeed nåkam tååimaid, 

kook rââššeʹče tõi väʹlddkååddlaž äärvaid da moottče 

vuuʹd luând miârkteeinalla. Suõjjlummuš staanad 

vueʹzzstes historiallaš gååradmiljõõ seillmõõžž da 

pohtt vuuʹd oouʹdummša oudlkâʹsttemvuõđ. 

 + 

Historiallšânji miârkteei gåårdi seillamoudldõõzz 

lâssne da tõin vuäǯǯat pueʹttiääiʹj ääiʹjab õll tässʼsab 

tuʹtǩǩeemteâđ. 

  − 

VARK-vuuʹdin likktõõllâmtuʹmmstõõǥǥ vuâđđâʹvve 

tõõzz, što likktõõllmõõžž oudldem tuʹtǩǩummšivuiʹm 

ooudâsvieʹǩǩtet pääiʹǩ suõjjlummuž pueʹrben ko tõn 

seeiltummšin. Tät peejj likktõõllmõʹšše ââʹlab 

määinaid ko jeeʹres vuuʹdin.  

  − 

VARK-vuuʹd vaaikte historiallaš kõõskõsvuuʹdi 

oouʹdummša da peʹjje tõõzz määinaid. 

Mäddâânnmõʹšše puäʹtte rääʹjtõõzz da 

likktõõllâmtaarb oudlde likktõõllmõõžži vaaiktõõzzi 

minimâʹsttem.  
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 − 

Likktõõllmõõžž vuâđđan vuäitt leeʹd tõt, što 

tuʹtǩǩummšivuiʹm vuäǯǯat måtam tääʹrǩes ođđ teâđ 

pääiʹǩest leʹbe tuʹtǩǩeeʹl tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz rajjsid 

cõõggât muđoi jijsteez pråppeei vueʹzzi läppjummuž 

nuʹtt, što tõid jeät piâssu teänab tuʹtǩǩeed. 

Veʹrǧǧneǩtoiʹmmjummuš ++ 
VARK-vuuʹdi da tõid õhttneei äärvai vuâmmšummuš 

da lokku välddmõš ouddǩiõʹtte oudd mäddââʹnnem 

plaanummša oudlkâʹsttemvuõđ.   
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