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Kohteet saamelaisten kotiseutualueella (fi) 
Čuozáhagat sámiid ruovttuguovllus (se) 
Čuosâttuvah sämmilij päikkikuávlust (smn) 
Pääiʹǩ säʹmmlai dommvuuʹdest (sms) 
 

975. Ala-Jalve 100574 
           Vuolle-Jalvi / smn / sms 

 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Ala-Jalve 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: kivikautinen; pronssikautinen; varhaismetallikautinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Tenonlaakson tunturiylänköjen laajin kivi- ja varhaismetallikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee 
hiekkatörmällä lohenpyyntipaikkana tunnetun koskialueen vieressä. Voimakkaimmat asutusvaiheet 
ajoittuvat neoliittisen kivikauden lopulle (noin 2900–2500 eaa.) ja varhaismetallikaudelle (noin 35 eaa. – 
225 jaa.), joista jälkimmäiseen liittyvinä löytöinä on muun muassa Säräisniemi 2 -keramiikkaa, tasakantaisia 
nuolenkärkiä ja niin sanottuja Sunderøy-tyypin nuolenkärkiä. Kohteen vanhin asutusvaihe ajoittuu aivan 
neoliittisen kivikauden alkuun noin 5300–5000 eaa. 
 
VARK-perustelut: 
Osin tutkittu laaja-alainen ja runsaslöytöinen kivi- ja varhaismetallikauden asuinpaikka, joka kuuluu 
Jäämeren rannikon ja tunturiylängön kulttuuripiiriin. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010001  
 
 
se 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Ala-Jalve 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš; bronsaáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Deanuleagi duottarbadjosiid viidámus geađge- ja árametállaáigodaga ássansadji, mii lea sáttodearpmis 
luossabivdobáikin dovddus guoikaguovllu bálddas. Garraseamos ássanmuddu lea neolihtalaš 
geađgeáigodaga loahpas (sulaid 2900–2500 oáá.) ja árametállaáigodagas (sulaid 35 oáá. – 225 máá.), main 
maŋibui gullan gávnnusin leat earret eará Säräisniemi 2 -keramihkka. Duolbamátta njuollageažit. 
Čuozáhaga boarráseamos ássanmuddu lea áibbas neolihtalaš geađgeáigodaga álggus sulaid 5300–5000 oáá. 
 
VARK-ákkastallan: 
Oassái dutkojuvvon viiddis ja valjit gávdnosiid sisttisdoallan geađge- ja árametállaáigodaga ássanbáiki, mii 
gullá Jiekŋameara rittu ja duottarbadjosiid kulturbirii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010001  

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010001
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976. Bierfejávrin kivikaarre 101143 
         Bierfejávrri geađgegárdi / smn / sms 

 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Bierfejávrin kivikaarre 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: historiallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Laattamaisista kivistä latomalla rakennettu poroerotusaita (soikea, laajuus 100 x 150 m, korkeus 50–130 
cm), joka sijaitsee rakkakivikon keskellä loivassa rinteessä. Kiviaita tukee tunturikoivuista tehtyjä 
pystypaaluja, joiden välille on kiinnitetty rautalankoja. Keskellä sijaitseva pienempi pyöreä aitaus eli kirnu 
(halkaisija 20 m, korkeus 1,5 m) on erityisen hyvin säilynyt. Ison aitauksen sisällä on myös toinen aitaus 
(halkaisija 15 m) ja suora kiviaita, jotka ovat huonommin säilyneitä. Kohde ajoittuu historialliselle ajalle. Sen 
nuorimmat parhaiten säilyneet osat on tehty muistitiedon perusteella 1930-luvulla. 
 
VARK-perustelut: 
Ainutlaatuinen kivikaarre edustaa poronhoidon sopeutuvuutta äärimmäisissä olosuhteissa. Kohdetyyppi on 
harvinainen. Vastaavia rakenteita tunnetaan vain muutamia Enontekiöltä ja Utsjoen Paistuntureilta. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000025514  
 
 
se 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Bierfejávrin kivikaarre 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Ráktolágan geđggiiguin bordimiin dahkkojuvvon ovála bigálusgárdi (150 x 100 m, allodat 50–130 cm). mii 
lea juovaid gaskkas njoaiddo vielttis. Geađgegárdi doarju lagežiin dahkkon ceakkočuolddaid, maid gaskii 
leat giddejuvvon sreaŋggat. Guovdu lea jorba gárdi, girtno (čađamihttu 20 m, allodat 1,5 m), lea hui bures 
seilon. Stuorra gárddi siste lea maiddái hejot seilon ráhkadusaid: nubbi gárdi (čađamihttu 15 m) ja njuolggo 
geađgegárdi. Čuozáhat lea meroštallon historjjálaš áigái, ja dan nuoramus buoremusat seilon oasit leat 
dahkkon muitodieđu vuođul 1930-logus. 
 
VARK-ákkastallan: 
Áidnalunddot geađgegárdi ovddasta boazodoalu vuogáiduvvama ravddamuš diliin. Čuozáhattiipa lea 
hárvenaš, ja daid dovdet dušše moadde Eanodagas ja Ohcejoga Báišduoddaris. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000025514  
 
 
 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000025514
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000025514
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977. Bihcosjávrin kivikaarre 100660 
         Bihčosjávrri geađgegárdi / smn / sms 

 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Bihcosjávrin kivikaarre 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: historiallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Ylätunturissa rakkakivialueella sijaitseva poroerotusaita (80 x 100 m), joka on ladottu laattamaisista kivistä. 
Kivikertoja on enimmillään kymmenen ja alkujaan rakenteella on ollut korkeutta hieman toista metriä. 
Historialliselle ajalle ajoittuva kivikaarre on sortunut vain muutamissa kohdissa. Kaarteen luoteisreunalla on 
noin 20 metriä pitkä kiviaita (siula), ja sen länsireunalla on noin 20 metriä leveä koivuisten pystypaalujen 
reunustama aukko (veräjä). Muistitiedon perusteella kohdetta on käytetty vielä 1950-luvulla. 
 
VARK-perustelut: 
Ainutlaatuinen kivikaarre edustaa poronhoidon sopeutuvuutta äärimmäisissä olosuhteissa. Kohdetyyppi on 
harvinainen. Vastaavia rakenteita tunnetaan vain muutamia Enontekiöltä ja Utsjoen Paistuntureilta. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000010547  
 
 
se 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Bihcosjávrin kivikaarre 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Badjin duoddaris lean bigálusgárdi (80 x 100 m). mii lea bordojuvvon ráktalágan geđggiin. Geađgebordimat 
leat eanemustá logi ja allodat lea álgoálggus vehá badjelaš mehtera. Historjjálaš áigái meroštallon 
geađgegárdi lea gahččan dušše muhtun báikkiin. Gárddi davveoarjeravddas lea sulaid 20 mehtera guhkes 
sivlla, ja dan oarjeravddas dat lea sulaid 20 govda verrát, man ravddas leat soahkečuolddat. Muitodieđu 
vuođul čuozáhat lea vuođul leat geavahan 1950-logus. 
 
VARK-ákkastallan: 
Áidnalunddot geađgegárdi ovddasta boazodoalu vuogáiduvvama ravddamuš diliin. Čuozáhattiipa lea 
hárvenaš, ja daid dovdet dušše moadde Eanodagas ja Ohcejoga Báišduoddaris. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000010547  
 
 

978. Coalgasboren VARK-alue 100475 
         Coalgasboren VARK-guovlu / smn / sms 

 
VARK-alueen perustelu: 
Kokonaisuus muodostuu kahdesta historiallisen ajan/rautakauden asuinpaikasta, joilla on kodanpohjia. 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000010547
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000010547
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Kunta: Utsjoki 
Kohde: Čoalgasbore 1 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: historiallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010059  
 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Čoalgasbore 2 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: historiallinen; rautakautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000022877  
 
 
se 
VARK-guovllu ákkastallan: 
Ollisvuohta šaddá guovtti historjjálaš áigodaga/ruovdeáigodaga ássansajis, main leat goahtesajit. 
 
Ollisvuhtii gullet čuovvovaš čuozáhagat: 
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Čoalgasbore 1 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Vuođus dáfus máŋggačiegaga hápmásaš ja jorbabáŋkkat goahtesajit (8 st., čađamihttu 6–7 m), mat leat 
ráiddus duolbadasa, gos šaddet lagežat. Bálddas lean buolžžas leat valjit rokkit (čađamihttu 2–7 m, čikŋodat 
25–45 cm). Historjjálaš áigge čuozáhaga leat dutkan roggamiiguin, ja dat lea meroštallon jáhkkimis 
goittotge 1600-lohkui. 
 
VARK-ákkastallan: 
Coalgasboren VARK-guovlu muitala kristtalašvuođa leavvamis Durdnosa Lappi guvlui 1600-logus. 
Čuozáhagat laktásit Áibmejoga njálbmái 1600-logus huksejuvvon kirkui ja dan hávdeeatnamii Jámežiid 
guolbanii. Kirku ja dálvesiida sirdašuvve dán báikki Máttajávrái 1700-logus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010059  
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Čoalgasbore 2 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš; ruovdeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Historjjálaš áiggi goahtegieddi, gos lea vuollegašbáŋkkat goahtesadji (čađamihttu 6 m), man oamabordin 
oidno vuollegaš boldnin. Čuozáhat dahká oktasaš VARK-guovllu bálddas lea Coalgasbore 1:in. 
 
VARK-ákkastallan: 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010059
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000022877
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010059
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Coalgasboren VARK-guovlu muitala kristtalašvuođa leavvamis Durdnosa Lappi guvlui 1600-logus. 
Čuozáhagat laktásit Áibmejoga njálbmái 1600-logus huksejuvvon kirkui ja dan hávdeeatnamii Jámežiid 
guolbanii. Kirku ja dálvesiida sirdašuvve dán báikki Máttajávrái 1700-logus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000022877  
 
 

979. Elleguolbban ja Áibmejohguolbban VARK-alue 100474 
           Elleguolbana ja Áibmejohguolbana VARK-guovlu / smn / sms 

 
VARK-alueen perustelu: 
Pyyntikuoppaketjuista, kodanpohjista ja liesilatomuksista koostuva kokonaisuus Norjan rajan tuntumassa. 
Kohteet ovat tarkemmin ajoittamattomia, mutta oletettavasti esihistoriallisia. 
 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Elleguolbba 
Tyyppi: asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010116  
 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Áibmejohguolbba 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000023516  
 
 
se 
VARK-guovllu ákkastallan: 
Godderoggegehtegiin, goahtesajiin ja ommanbordimiin čoahkkana ollisvuohta Norgga rájá lahkasiin. 
Čuozáhagat leat dárkileappot áiggi dáfus meroštalakeahttá, muhto navdimis ovdahistorjjálaččat. 
 
Ollisvuhtii gullet čuovvovaš čuozáhagat: 
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Elleguolbba 
Tiippa: ássanbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Čuozáhagas lea 60 rokki godderoggegehtet (čađamihttu 1–3,5 m, čikŋodat 20–120 cm), golbma 
seaidnebáŋkkat goahtesaji (vuođu viidodat 3 x 3 – 5 x 6 m) ja njuolggočiega hápmásaš oamabordin (1 x 0,8 
m). Dárkileappot áigemeroštalakeahtes lea sáttoguolbanis, gos šaddet beazit, soagit ja jeahkálat. Čuozáhat 
lea oassi viidásut godderoggevuogádagas, mii joatkašuvvá maiddái váldegotterájá badjel Norgii. 
 
VARK-ákkastallan: 
Máŋggabealat ja bures seilon čuozáhat, mas kilomehtera guhkes godderoggegehtega lassin leat goahtesajit 
ja ommanbordin. Čuozáhat gullá viidásut sulaid 80 godderokki sisttisdoallan ollisvuhtii. 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000022877
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010116
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000023516


  Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK  
    Saamelaisten kotiseutualue  

VARK-alueet 975-1011 
31.1.2023 Sivu 6/91 

 

 

 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010116  
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Áibmejohguolbba 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Dássidis sáttovuđot jeagelguolbanis lean godderoggegehtet (17 rokki, gaskamearálaš sturrodat 2 x 1,5 m ja 
čikŋodat 20–40 cm). Dárkileappot áiggi dáfus meroštalakeahtes čuozáhat lea oassi viidásut 
godderoggevuogádagas, mii joatkašuvvá maiddái váldegotti rájá badjel Norgii. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon godderoggegehtet, mii gullá viidásut sulaid 80 godderokki sisttisdoallan ollisvuhtii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000023516  
 
 

980. Erttetvárri 101207 
          Erttetvárri / smn / sms 

 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Erttetvárri 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: historiallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Kivistä rakennettu historialliselle ajalle ajoittuva vasanmerkitysaita (niin sanottu kaarre) sijaitsee 
avotunturissa Erttetvárrin etelärinteellä. Kivistä tehty aita (korkeus 1, 2–1,6 m) kattaa noin 120 x 220 
metrin laajuisen alueen. Johdeaidat on tehty osin kivestä ja osin katajasta. 
 
VARK-perustelut: 
Kivikaarteet ovat ainutlaatuisia poronhoidon aitarakennelmia, joissa on sopeuduttu hyödyntämään 
ympäristön niukkoja resursseja. Kivikaarteita tunnetaan Suomen tunturialueelta Erttetvárrin lisäksi vain 
kolme. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000009640  
 
 
se 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Erttetvárri 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Geđggiin ráhkaduvvon historjjálaš áigái gullevaš miesemearkungárdi lea rabasduoddaris Erttetvári 
máttavielttis. Geđggiin dahkkon áidi (allodat 1,2–1,6 m) sisttisdoallá sulaid 120 x 220 mehtera viidosaš 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010116
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000023516
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000009640


  Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK  
    Saamelaisten kotiseutualue  

VARK-alueet 975-1011 
31.1.2023 Sivu 7/91 

 

 

guovllu. Sivllat leat dahkkon geđggiin ja oassi reatkkáin. 
 
VARK-ákkastallan: 
Geađgegárddit leat áidnalunddot boazodoalu áideráhkadusat, main leat vuogáiduvvan ávkkástallat birrasa 
vátna resurssaid. Geađgegárddiid dovdet Suoma duottarguovlluin Erttetvári lassin dušše golbma. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000009640  
 
 

981. Gálddašjohkan asuinpaikat 100471 
          Gálddašjga ássansajit / smn / sms                      

 
VARK-alueen perustelu: 
Gálddašjohkan kivikautiset ja rautakautiset asuinpaikat kertovat pitkästä asutushistoriasta nykyisen 
Pulmankijärven rannalla. Kokonaisuuden vanhimman varhaismesoliittisen kivikauden asutuksen aikana järvi 
oli vielä Jäämeren lahtena. Nuorempi järvivaiheen asutus ajoittuu kivi- ja varhaismetallikauden taitteeseen 
ja myöhäisrautakaudelle. Kohteilla tavattavat asumuspainanteet muistuttavat Jäämeren rannikolta löytyviä 
asumuksia ja kertovat pyyntiyhteisön vuotuiskierrosta Jäämeren rannan ja Tenonlaakson tunturiylänköjen 
välillä. 
 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Gálddašjohka 1 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000656  
 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Gálddašjohka 2 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: kivikautinen; varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001229  
 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Gálddašjohka 4 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: rautakautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001231  
 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Pulmankijärvi 
Tyyppi: asuinpaikat; asuinpaikat 
Ajoitus: historiallinen; kivikautinen; pronssikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000008803  
 
 
se 
VARK-guovllu ákkastallan: 
Gálddašjoga geađgeáigodaga ja ruovdeáigodaga ássansajit muitalit guhkes ássanhistorjjás dálá 
Buolbmátjávrri gáttis. Ollisvuođa boarráseamos áramesolihtalaš geađgeáigodaga ássama áigge jávri lea vel 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000009640
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000656
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001229
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001231
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000008803
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Jiekŋameara luoktan. Nuorat jávremuttu ássama áigi lei geađge- ja árametállaáigodaga doajáhagas ja 
maŋŋeruovdeáigodagas. Čuozáhagain oidnon ássangobádagat muittuhit Jiekŋameara gáttis gávdnon 
ássansajiid, ja dat muitalit bivdoservoša jahkodatjohtimis Jiekŋameara rittu ja Deanu duottarbadjosiid 
gaskkas. 
 
Ollisvuhtii gullet čuovvovaš čuozáhagat: 
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Gálddašjohka 1 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Buolbmátjávrri oarjegátti alla gáddesteallis lean geađgeáigodaga ássansadji, mas leat áican golbma vuođus 
dáfus njuolggočiega ássandeađvašumi (sismihtut sulaid 3 x 4 m) ja ássanbáikesteallit (4 x 4 m). 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon čuozáhat gullá Gálddašjoga ássansajiid ollisvuhtii, mas leat kultuvrralaš oktavuođat 
Jiekŋameara rittu ássamii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000656  
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Gálddašjohka 2 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Buolbmátjávrri oarjegátti alla gáddestealli alde leat gávcci ássandeađvašumi. Njeallje deađvašumi leat 
vuođus dáfus measta njealječiegagat (sulaid 2,5 x 3 m) ja njeallje fas stuorábut ja njuolggočiega 
hápmásaččat (stuorámus sulaid 7,5 x 3,5 m). Dutkamušaid vuođul ássansaji geavaheapmi lea 
áigemeroštallon geađgeáigodaga ja árametállaáigodaga doajáhahkii. Ássansajiid hámi ja dutkojuvvon 
deađvašumi oamaráhkadusa vuođul ássansajiide gávdnojit vástagat Jiekŋameara rittu ássansajiid joavkkus. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon čuozáhat gullá Gálddašjoga ássansajiid ollisvuhtii, mas leat kultuvrralaš oktavuođat 
Jiekŋameara rittu ássamii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001229  
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Gálddašjohka 4 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: ruovdeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Ovttaskas bordin (150 x 90 cm) lea Buolbmátjávrri Gálddašjoga njálmmádaga máttabealde lean steallis. 
Ruovdeáigodaga lohppii áigemeroštallon bordin lea dahkkon sulaid oaivvi sturrosaš geđggiin. 
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VARK-ákkastallan: 
Bures seilon čuozáhat gullá Gálddašjoga ássansajiid ollisvuhtii, mas leat kultuvrralaš oktavuođat 
Jiekŋameara rittu ássamii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001231  
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Pulmankijärvi 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš; geađgeáiggálaš; bronsaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Geađgeáigodaga ássansadji, man oama lea meroštallon rádiočinain ára mesolihtalaš geađgeáigodahkii. 
Ássansajis leat geađgeáigodaga goahtesajit ja vuollelis geainnu lahkasiin lean historjjálaš áiggi goahtesajit. 
Buolbmátjávrri oarjeravdda steallis lean ássansaji boarráseamos ásahanmuddu lea áiggis, goas jávri lei vel 
oassi meara luovttas. 
 
VARK-ákkastallan: 
Gálddašjoga ássansajiid ollisvuođa boarráseamos čuozáhat, mas leamašan ássan juo mesolihtalaš 
geađgeáigodaga álggus go Buolbmátjávri lei oassi meara luokta. Čuozáhagas leat maiddái ollisvuođa 
nuoramus historjjálaš áigái meroštallojuvvon goahtesajit. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000008803  
 
 

982. Guivin laki 101296 
         Guivvi aláš / smn / sms 

 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Guivin laki 
Tyyppi: kultti- ja tarinapaikat 
Ajoitus: historiallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Pyhän tunturin laella sijaitseva uhriluola, seita. Kyseessä on suuren kiven alle muodostunut luontainen 
luola, jota on kyljiltä rajattu kylmämuurauksella. Luolassa on vihertyneitä ja halkeilleita peuran tai poron 
sarvia. Paikalla tiedetään olleen ainoan nykyisin tunnetun luolan lisäksi viisi uhriluolaa tai -onkaloa, mutta 
näitä ei ole kyetty enää paikallistamaan. 
 
VARK-perustelut: 
Kuuluisa pyhä tunturi, jonka lakialueella on säilynyt palvospaikkana käytetty luolamainen onkalo. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001003  
 
 
se 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Guivin laki 
Tiippa: kulta- ja máinnasbáikkit 
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Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Bassi vári alážis lean oaffarhoallu, sieidi. Gažaldagas lea stuorra geađggi vuollái šaddan lunddolaš hoallu, 
maid leat ravddain ráddjen galbmamuvremiiguin. Hoalus leat ruonáluvvan ja luoddanan bohcco dahje gotti 
čoarvvit. Báikki alde diehtit lean dál dovdojuvvon hoalu lassin vihtta oaffarhoalu dahje guovnnji, muhto dáid 
eai leat šat bastán gávdnat. 
 
VARK-ákkastallan: 
Beakkán bassi várri, man alášguovllus lea seilon bálvvosbáikin ávkkástallon hoallolágan guovdnji. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001003  
 
 

983. Guonjarvárrin louhokset 101225 
          Guonjarvári geađgebordimat / smn / sms 

 
VARK-alueen perustelu: 
Guonjarvárrin louhokset ovat syntyneet kiviesineiden valmistettavan raaka-aineen louhimisesta. Louhokset 
kuuluvat funktionaalisesti yhteen ja niistä saatu raaka-aines on kaikissa sekä mustaa että harmaata 
kvartsiittia. Alueelta on myös nyt rajattujen alueiden ulkopuolelta dokumentoimattomia havaintoja 
materiaalin louhinnasta. Kohteita ei ole ajoitettu tarkemmin, mutta kyseessä on yksi laajimmista kivi- tai 
varhaismetallikautisista kiviesineiden raaka-aineen hankintapaikoista Suomessa. 
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Kuonjarvarri 
Tyyppi: raaka-aineen hankintapaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000009521  
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Kuonjarvárri 2 
Tyyppi: raaka-aineen hankintapaikat 
Ajoitus: kivikautinen; varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000020323  
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Kuonjarvárri 3 
Tyyppi: raaka-aineen hankintapaikat 
Ajoitus: kivikautinen; varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000025511  
 
 
se 
VARK-guovllu ákkastallan: 
Guonjarvári geađgebordimat leat šaddan geađgedávviriid materiála laigumis. Geađgebordimat gullet 
funkšuvnnalaččat oktii ja dain ožžojuvvon materiála lea buohkain sihke čáhppes ja ránes kvarcihta. Guovllus 
leat maiddái dál ráddjejuvvon guovlluid olggobealde dokumenterekeahtes áicamat materiála laigumis. 
Čuozáhagat eai leat meroštallon áiggi dáfus dárkileappot, muhto sáhka lea ovtta viidáseamos geađge- ja 
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árametállaáigodaga geađgedávviriid skáhpponsajiin Suomas. 
 
Ollisvuhtii gullet čuovvovaš čuozáhagat: 
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Kuonjarvarri 
Tiippa: ávnnastanbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Muorahis duottarguovllus lean materiála skáhpponsadji šaddá smávva luonddugeđggiin (allodat 50–70 cm), 
main leat váldán ránes dahje čáhppes kvarcihta geađgedávviriid duddjomii. Guovllus gávdnojit maiddái dáin 
duddjojuvvon dávvirat, ađđamat ja duddjomis šaddan bázahusat (čuolastagat) Guovllus leat máŋggat 
gávnnusčoahkáidumit. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá hárvenaš ja viiddisviidodaga geađge- ja árametállaáigodaga materiála váldinbáikkiide. Dat 
lea okta alimusas lean dološbázahasain Suomas. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000009521  
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Kuonjarvárri 2 
Tiippa: ávnnastanbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Muorahis duottarguovllus lean materiála skáhpponsadji, mas bávttis leat laigon kvarcihta. Guovlu šaddá 
máŋgga oasis, main lea áicamis dávviriid duddjomis šaddan eará ivnnát materiálain šaddan čuolastagain. 
Guovllus lea maiddái sirdinlaiggahat, mas olbmo ámadaju sárgosat ja man vuolde leat valjit čuolastagat. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá hárvenaš ja viiddisviidodaga geađge- ja árametállaáigodaga materiála váldinbáikkiide. Dat 
lea okta alimusas lean dološbázahasain Suomas. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000020323  
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Kuonjarvárri 3 
Tiippa: ávnnastanbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Muorahis duottarguovllus lean materiála skáhpponsadji šaddá viiddis laiggahatguovllus, man laiggahagain 
(allodat 2–3 m) leat laigojuvvon čáhppes ja ránes kvarcihta. Laigunluottat leat 20 laiggahagas. Stuorámus 
ovttain čuolastagain luvvejuvvon bihtát leamašan sturrodagas beales 30 x 50 x 15 sentte. Guovllus leat valjit 
guovllut, main dávviriid leat duddjon. Okta dákkár guovlu lea laiggahagaid dahkan vinji goavddi vuolde 
arvesuojis. 
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VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá hárvenaš ja viiddisviidodaga geađge- ja árametállaáigodaga materiála váldinbáikkiide. Dat 
lea okta alimusas lean dološbázahasain Suomas. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000025511  
 
 

984. Hirvasvuopion liesilatomukset ja asuinkenttä 100482 
          Hirvasvuohpi ommanbordimat ja ássangieddi / smn / sms 

 
VARK-alueen perustelu: 
Hirvasvuopion kohteet muodostavat merkittävän asutushistoriallisen kokonaisuuden, jossa näkyy 
asuinpaikan valintaan vaikuttavien seikkojen jatkuvuus nuoremman rautakaudelta tai keskiajalta 1800-
luvulle saakka. 
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Hirvasvuopion kenttä 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: historiallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037171  
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Hirvasvuopio 2 
Tyyppi: asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen; historiallinen; keskiaikainen; rautakautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037756  
 
 
se 
VARK-guovllu ákkastallan: 
Hirvasvuohpi čuozáhagat dahket mearkkašahtti ássanhistorjjálaš ollisvuođa, mas oidno ássansaji válljemii 
váikkuhan áššiid joatkevašvuohta nuorat ruovdeáiggi dahje gaskaáiggi ja 1800-logu gaskkas. 
 
Ollisvuhtii gullet čuovvovaš čuozáhagat: 
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Hirvasvuopion kenttä 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Leahttáseanu gáttis lean historjjálaš áiggi sápmelaš ássangieddi, mas dál áicojuvvon huksenbázahasat leat 
1850-logus álgán ássanmuddui. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat dahká mearkkašahtti ja guhkes ássanhistorjjálaš ollisvuođa bálddas lean ruovdeáigodaga loahpa 
dahje gaskaáiggi oamabordinčuozáhagain. Čuozáhagat ovdanbuktet ássama ohcaleami seammá oiddolaš 
sajiide jahkečuđiid áigge. 
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Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037171  
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Hirvasvuopio 2 
Tiippa: ássanbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš; historjjálaš; gaskaáiggálaš; ruovdeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Nuorat ruovdeáigodagas historjjálaš áiggi álgui áiggi dáfus meroštallon ássansadji, mas leat áicamis 
oamabordimat ja dárkileappot meroštalakeahtes ovdahistorjjálaš godderoggi. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat dahká mearkkašahtti ja guhkes ássanhistorjjálaš ollisvuođa bálddas lean ruovdeáigodaga loahpa 
dahje gaskaáiggi ommanbordinčuozáhagain. Čuozáhagat ovdanbuktet ássama ohcaleami seammá oiddolaš 
sajiide jahkečuđiid áigge. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037756  
 
 

985. Jámežiid guolbba 100643 
         Jámežiid guolbba / smn / sms 

 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Jámežiid guolbba 
Tyyppi: asuinpaikat; hautapaikat 
Ajoitus: historiallinen; kivikautinen; varhaismetallikautinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Utsjoen törmällä sijaitseva vanha hautausmaa, joka liittyy paikalla 1600-luvulla toimineeseen Utsjoen 
järjestyksessään toiseen kirkkoon. Paikalla on havaittavissa liki sata hautapainaumaa noin 20 x 60 metrin 
laajuisella alueella. Lisäksi paikalla on ollut neoliittisen kivikauden, varhaismetallikauden ja historiallisen 
ajan asutusta. 
 
VARK-perustelut: 
Monipuolinen kohde, jossa Utsjoen varhaiseen kirkkoon liittyvä hautausmaa ja jäänteitä eri aikaista 
asutusvaiheista kivikaudelta historialliselle ajalle. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010012  
 
 
se 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Jámežiid guolbba 
Tiippa: ássanbáikkit; hávdebáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš; geađgeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Ohcejoga dearpmis lean boares hávdeeana, mii laktása báikkis 1600-logus doaibman Ohcejoga nuppi kirkui. 
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Báikkis oaidná measta čuohte hávdedeađvašumi sulaid 20 x 60 mehtera viidosaš guovllus. Lassin báikkis 
leamašan neolihtalaš geađgeáiggi, árametállaáigodaga ja historjjálaš áiggi ássan. 
 
VARK-ákkastallan: 
Máŋggabealat čuozáhat, mas Ohcejoga ára kirkui gullevaš hávdeeana ja bázahasat sierra áigge 
ássanmuttuin geađgeáiggis historjjálaš áigái. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010012  
 
 

986. Jierstirovan pyyntikuoppajärjestelmät 100480 
          Jierstarovi godderoggevuogádagat / smn / sms                                                

 
VARK-alueen perustelu: 
Jierstivaaran (Jierstavárri) reunaa kiertävään laajaan pyyntikuoppajärjestelmään kuuluu seitsemän erillistä 
kohdetta, joissa on yhteensä yli 280 pyyntikuoppaa. Pyyntikuopat ajoittuvat kivikauden lopulle ja 
varhaismetallikaudelle. 
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Pöyrisjärven polkutie 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010092  
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Vaaranväli 1 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010119  
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Vaaranväli 2 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010120  
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Vaaranväli 3 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen; kivikautinen; varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010139  
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Seitakivenmaa 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010141  
 
Kunta: Enontekiö 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010012
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010092
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010119
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010120
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010139
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010141


  Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK  
    Saamelaisten kotiseutualue  

VARK-alueet 975-1011 
31.1.2023 Sivu 15/91 

 

 

Kohde: Vaaranväli 4 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010224  
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Jierstirova 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037454  
 
 
se 
VARK-guovllu ákkastallan: 
Jierstavári ravdda johtán viiddis godderoggevuogádahkii gullet čieža sierra čuozáhaga, main leat oktiibuot 
280 godderokki. Godderokkiid áigodat lea geađgeáiggi loahpas ja árametállaáigodagas. 
 
Ollisvuhtii gullet čuovvovaš čuozáhagat: 
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Pöyrisjärven polkutie 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Viiddis geađgeáigodaga lohppii (sulaid 2600–2050 oáá.) meroštallon goddebivdogehtet, mas kilomehtera 
mátkkis leat kárten 102 godderokki (gaskamearálaš sturrodat 3 x 2,5 m, čikŋodat 50 cm). Ollislaččat bures 
seilon godderoggevuogádat lea čavddis eanadagas, mii dahká čuozáhagas eandalii mearkkašahtti. 
 
VARK-ákkastallan: 
Godderokkit muitalit geađgeáigodaga loahpa ja árametállaáigodaga sulaid duhát jagi bistán fámolaš 
goddebivddu áigodagas. Čuozáhat lea oassi Jierstarobi viiddis čieža godderoggečuozáhaga ollisvuođas, mii 
lea otná beaivvege boazodollui dehálaš guovllus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010092  
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Vaaranväli 1 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Geađgeáigodaga lohppii (2470–2050 oáá.) meroštallon godderoggečuozáhat, mas leat 31 godderokki 
(gaskamearálaš sturrodat 3 x 2,5 m, čikŋodat 50 cm). Bures seilon godderoggečuozáhat, mas leat gávdnon 
maiddái kvarcihttačuolastagat. 
 
VARK-ákkastallan: 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010224
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037454
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010092
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Godderokkit muitalit geađgeáigodaga loahpa ja árametállaáigodaga sulaid duhát jagi bistán fámolaš 
goddebivddu áigodagas. Čuozáhat lea oassi Jierstarobi viiddis čieža godderoggečuozáhaga ollisvuođas, mii 
lea otná beaivvege boazodollui dehálaš guovllus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010119  
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Vaaranväli 2 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Árametállaáigodahkii (1410–1060 oáá.) áiggi dáfus meroštallon godderoggegehtet, mas leat 15 godderokki 
(3 x 3 m, čikŋodat 90 cm). Čuozáhaga biras seailluhan roggegollosa geavahanáiggis dilis. Čuozáhaga 
oktavuođas leat gávdnon kvárcat, mat leat čullojuvvon. 
 
VARK-ákkastallan: 
Godderokkit muitalit geađgeáigodaga loahpa ja árametállaáigodaga sulaid duhát jagi bistán fámolaš 
goddebivddu áigodagas. Čuozáhat lea oassi Jierstarobi viiddis čieža godderoggečuozáhaga ollisvuođas, mii 
lea otná beaivvege boazodollui dehálaš guovllus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010120  
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Vaaranväli 3 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš; geađgeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Geađgeáigodaga lohppii (rádiočitnameroštallan 2400–1960 oáá.) ja árametállaáigodahkii meroštallon 
godderoggevuogádat, mas leat 36 godderokki (gaskamearálaš sturrodat 2,5 x 2 m, čikŋodat 50 cm). Okta 
rokkiin lea rádiočitnameroštallama mielde geađgeáigodaga loahpas, muhto báikkis gávdnon 
árbestaseaguhuslihti bihtát čujuhit báikkis lean doaimma maiddái árametállaáigodagas. Biras lea hui 
seammalágan go Čuozáhaga ávkkástallama áigge. 
 
VARK-ákkastallan: 
Godderokkit muitalit geađgeáigodaga loahpa ja árametállaáigodaga sulaid duhát jagi bistán fámolaš 
goddebivddu áigodagas. Čuozáhat lea oassi Jierstarobi viiddis čieža godderoggečuozáhaga ollisvuođas, mii 
lea otná beaivvege boazodollui dehálaš guovllus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010139  
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Seitakivenmaa 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010119
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010120
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010139
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Neolihtalaš geađgeáigodahkii meroštallojuvvon (2870–2290 oáá.) godderoggevuogádat, mas 44 godderokki 
(gaskamearálaš sturrodat 2,7 x 2,2 m, čikŋodat 40 cm). 
 
VARK-ákkastallan: 
Godderokkit muitalit geađgeáigodaga loahpa ja árametállaáigodaga sulaid duhát jagi bistán fámolaš 
goddebivddu áigodagas. Čuozáhat lea oassi Jierstarobi viiddis čieža godderoggečuozáhaga ollisvuođas, mii 
lea otná beaivvege boazodollui dehálaš guovllus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010141  
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Vaaranväli 4 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Geađge- ja árametállaáigodagaid doajáhahkii (2100–1650 oáá.( rádiočitnavuogádagain meroštallon 
godderoggegehtet, mas leat 33 godderokki (gaskamearálaš sturrodat 3 x 2,5 m, čikŋodat 50 cm.) 
 
VARK-ákkastallan: 
Godderokkit muitalit geađgeáigodaga loahpa ja árametállaáigodaga sulaid duhát jagi bistán fámolaš 
goddebivddu áigodagas. Čuozáhat lea oassi Jierstarobi viiddis čieža godderoggečuozáhaga ollisvuođas, mii 
lea otná beaivvege boazodollui dehálaš guovllus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010224  
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Jierstirova 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Ovdahistorjjálaš godderoggevuogádat, mas leat 20 jorbaravddat godderokki (čađamihttu eanaš 2–4 m, 
čikŋodat 50–90 cm). 
 
VARK-ákkastallan: 
Godderokkit muitalit geađgeáigodaga loahpa ja árametállaáigodaga sulaid duhát jagi bistán fámolaš 
goddebivddu áigodagas. Čuozáhat lea oassi Jierstarobi viiddis čieža godderoggečuozáhaga ollisvuođas, mii 
lea otná beaivvege boazodollui dehálaš guovllus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037454  
 
 

987. Juikenttä 101325 
           Juikenttä / smn / Juikenttä 

 
Kunta: Sodankylä 
Kohde: Juikenttä 
Tyyppi: asuinpaikat 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010141
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010224
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037454
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Ajoitus: keskiaikainen; rautakautinen; varhaismetallikautinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Sompiojärven etelärannalla soiden ympäröimällä moreenisaarekkeella sijaitseva vanha Sompion lapinkylän 
paikka (laajuus 50 x 100 m), jota asutettiin vuotuiskierrossa keväisin ja syksyisin. Paikka on ollut asuttuna 
ensimmäisen kerran varhaismetallikaudella (radiohiiliajoitukset 890–540 eaa.) ja toisen kerran rautakauden 
lopulta keskiajalle ja uuden ajan alkuun. Lapinkylän käyttö on päättynyt 1600-luvun puoliväliin mennessä, 
eli samoihin aikoihin alueen kristillistymisen kanssa. 
Paikalla on viisi reunavallillista kodanpohjaa ja erillisiä liesiä. Kohteesta on tutkittu kaivauksin noin 
viidesosa. Löydöissä on runsaasti arkipäiväisiä esineitä (metallisia vyön osia, neuloja, sormuksia, 
sarviesineitä), mutta myös tuontitavaroita (1400–1500-lukujen venäläiset kirveet ja pohjoissaksalaiset 
pöytäveitset). 
 
VARK-perustelut: 
Merkittävä keskiajalla ja uuden ajan alussa käytössä ollut metsäsaamelaisten talvikylän paikka. Pitkään 
käytetty kohde on hyvin säilynyt, vaikka alueen soistuminen on nopeutunut Lokan tekoaltaan aiheuttaman 
veden pinnan nousun myötä. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000412  
 
 
se 
Gielda: Soađegilli 
Čuozáhatnamma: Juikenttä 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: gaskaáiggálaš; ruovdeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Soabbatjávrri máttagáttis jekkiid birastahttán moreanasulložis lean boares Soabbada dálvesiidda báiki 
(viidodat 50 x 100 m), gos ásse jahkodatjohtimis giđas čakčii: Báiki leamašan ássojuvvon vuosttas geardde 
árametállaáigodagas (rádiočitnaáigemeroštallamat 890-540 oáá.) ja nuppi geardde ruovdeáigodaga loahpas 
gaskaáigái ja ođđa áiggi álgui. Siidda geavaheapmi lea nohkan 1600-logu beallemuttu rádjai, dahjege 
seammá áigge sulaid go guovlu šattai kristtalažžan. Báikkis leat vihtta ravdabáŋkkat goahtesaji ja muhtun 
oapmanat. Čuozáhagas lea dutkojuvvon roggamiiguin sulaid viđatoassi. Gávdnosiin leat valjit árgabeaivvi 
dávvirat (metálla boahkána oasit, nálut, suorbmasat, čoarvedávvirat), muhto maiddái sisabuktindávvirat 
(1400-1500-loguid ruošša ákšut ha davviduiskalaš beavdeniibbit). 
 
VARK-ákkastallan: 
Guhká geavahuvvon ja mearkkašahtti gaskaáiggis ja ođđa áiggi álggus vuovdesápmelaččaid geavahan 
dálvesiidda báiki. Čuozáhat lea bures seilon, vaikke jeaggeluvvan lea jođálmuvvan Lokka dahkujávrri 
mielddisbuktá čázeoaivvi loktama mielde. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000412  
 
 
sms 
Kåʹdd: Suäʹđjel 
Päiʹǩǩnõmm: Juikenttä 
Šlaajj: jälstemsââʹj 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000412
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000412
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Ääiʹjtummuž mieʹldd: kõskkäiggsaž; ruʹvddpâjjsaž; ouddmetallpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Sompiojääuʹr saujjreeddast moreeʹnsuâllõõǥǥâst lij vuäʹmm Sompio siid sââʹjj (veeidasvuõtt 50 x 100 m), 
koon pirr lie jieʹǧǧ. Siidâst jälsteš eeʹǩǩjårrõõzz mieʹldd ǩiiđi da čõõuči. Sââʹjj lij leämmaž aazztum vuõssmõs 
vuâra ouddmetallpââʹjest (radioillääiʹjtummuž 890–540 oäa.) da nuuʹbb vuâra ruʹvddpââʹj looppâst 
kõskkäigga da ođđ ääiʹj aʹlǧǧe. Sääʹmsiid ââʹnnem lij puuttâm 1600-lååǥǥ kõskkräjja mõõneeʹst, leʹbe 
seämma aaiʹji vuuʹd risttviõrru risttmõõžžin. 
Sââʹjest lie vitt kueʹttsââʹj, kooi pirr lie muddâr, da pååđǩiuggân. Pääiʹǩest leät tuʹtǩǩääm kuäivvmõõžžin 
nuʹtt viiđõõzz. Käunnsin lie jiânnai arggpeivvsa täʹvver (metaallâst rajjum puäkkanj vueʹzz, neeuʹl, 
suõrmmâz, čuäʹrvvtäʹvver), leâša še puhttum täʹvver (1400–1500-lååǥǥai ruõšš ääuš da Tâʹvv-
Saksslajânnmest puhttu stueʹllneeiʹb). 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Kuuʹǩǩ õnnum da miârkteei kõskkääiʹjest da ođđ ääiʹj aalǥâst säʹmmlai ââʹnnem täʹlvvsiid sââʹjj. Päiʹǩǩ lij 
puârast seillam, håʹt vuuʹd jeäggõõvvmõš lij jåʹttlõõvvâm Lokka tuʹlvvääuʹd šõõddtem čääʹʒʒooʹle 
pâjjnummuž diõtt. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000412  
 
 

988. Juovvagielaksen asuinpaikat 100478 
          Juovvagiellasa ássansajit / smn / sms 

 
VARK-alueen perustelu: 
Vierekkäisten Ala-Kilpisjärven (Vuolle-Gilbbesjávri) rannalla sijaitsevien kivi- ja varhaismetallikautisten 
asuinpaikkojen kokonaisuus. 
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Juovvagielas 1 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018068  
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Juovvagielas 2 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen; kivikautinen; varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018069  
 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Juovvagielas 3 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen; kivikautinen; varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018070  
 
 
se 
VARK-guovllu ákkastallan: 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000412
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018068
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018069
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018070
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Bálddalaga lean Vuolle-Gilbbesjávrri gáttis lean geađge- ja árametállaáigodagaid ássansajiid oppalašvuohta. 
 
Ollisvuhtii gullet čuovvovaš čuozáhagat: 
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Juovvagielas 1 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Neolihtalaš geađgeáigodaga álgui (4790–4550 oáá) áiggi dáfus meroštallon smávvaviidosaš ássansadji 
jávregáttis, mas leat gávdnan Davvi Fennoskandia boares geađgeáigásaš Sär1 -keramihka. Hárvenaš 
gávdnosa čuozáhahkan leat maiddái kvarcihtas dahkkon njuollageažit ja davvi Atlánttas lean skálžžu garra. 
 
VARK-ákkastallan: 
Davveoarje-Lappi ássama dáfus mearkkašahtti čuozáhat, mii čujuha Gilbbesjávrri guovllu lean bissovaš 
ássanguovlu maŋimustá seammás mesolihtalaš geađgeáigodaga maŋŋá. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018068  
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Juovvagielas 2 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš; geađgeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Smávvaviidosaš geađge- ja árametállaáigodaga ássansadji, mii lea gátti háldálaš moreanabuolžžas Vuolle-
Gilbbesjávrri nuortagáttis. Čuozáhaga eai leat dutkan dárkileappot. 
 
VARK-ákkastallan: 
Davveoarje-Lappi ássama dáfus vejolaččat mearkkašahtti čuozáhat, mii lea hárvenaš áraneolihtalaš 
geađgeáigodahkii meroštallon čuozáhaga bálddas. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018069  
 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Juovvagielas 3 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš; geađgeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Smávvaviidosaš geađge- ja árametállaáigodaga ássansadji, mii lea gátti háldálaš moreanabuolžžas Vuolle-
Gilbbesjávrri nuortagáttis. Čuozáhaga eai leat dutkan dárkileappot. 
 
VARK-ákkastallan: 
Davveoarje-Lappi ássama dáfus vejolaččat mearkkašahtti čuozáhat, mii lea hárvenaš áraneolihtalaš 
geađgeáigodahkii meroštallon čuozáhaga bálddas. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018070  

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018068
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018069
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989. Jyppyrä etelä 101290 
         Jyppyrä mátta / smn / sms 

 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Jyppyrä etelä 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: keskiaikainen; rautakautinen; varhaismetallikautinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Yli sadan pyyntikuopan ketju sijaitsee Ounasjärven pohjoispuolella, Jyppyrän lounais- ja länsirinteellä. 
Pyyntikuopat muodostavat luode-kaakkosuuntaisen, 1,5 km pitkän maastoa noudattelevan ketjun. 
Pyyntikuopista on kolme ajoitusta, jotka ulottuvat varhaismetallikaudelta rautakaudella ja keskiajalle. 
 
VARK-perustelut: 
Laaja pyyntikuoppajärjestelmä kertoo peuranpyynnistä varhaismetallikaudelta keskiajalle. Se sijaitsee 
Enontekiön keskustan lähellä luontopolun varrella ja on siten helposti saavutettavissa. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010007  
 
 
se 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Jyppyrä etelä 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: gaskaáiggálaš; ruovdeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Badjel čuođi godderokki gehtet lea Ovnnesjávrri davábealde, Jyppyrä máttaoarje- ja oarjevielttis. 
Godderokkit dahket davveoarjjás máttanuorttas johtán 1,5 km guhkkosaš eatnamiid čuvvon gollosa. 
Godderokkiin leat golbma áigemeroštallama, mat ollet árametállaáigodagas ruovdeáigodahkii ja gaskaáigái. 
 
VARK-ákkastallan: 
Viiddis godderoggevuogádat muitala goddebivddus árametállaáigodagas gaskaáigái. Dat lea Eanodaga 
guovddáža lahka luonddubálgá guoras ja dohko beassá álkit. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010007  
 
 

990. Lemmenjoen pyyntikuoppaketjut 100467 
           Leammi godderoggegehtegat / Lemmee pivdoroggekuáluseh / Leammi rõvvääuʹd 

 
VARK-alueen perustelu: 
Lemmenjoen varrella sijaitsee noin 30 kilometrin matkalla yli 30 pyyntikuoppajärjestelmää, joissa on 
yhteensä yli 600 pyyntikuoppaa. Yksittäisten kohteiden kuoppien määrä vaihtelee yhdestä sataan. Hyvin 
säilyneet pyyntikuopat todistavat laajamittaisesta peuran pyynnistä ja peuran merkityksestä alueen 
asukkaille. Lemmenjoen pyyntikuoppien avulla on mahdollista selvittää kuoppapyynnin vaiheita 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010007
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esihistorialliselta ajalta historialliselle ajalle. 
 
Kunta: Inari 
Kohde: Äivihjärvi 
Tyyppi: asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen; kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010126  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Ilmavoimien maja 
Tyyppi: asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen; kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010424  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Searitjohka länsi 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010704  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Searitjohka itä 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010705  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Härkäkoski 
Tyyppi: asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen; kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010706  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Ravadasjärvi luode 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010707  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Ravadasjärvi pohjoinen 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010708  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Sotkajärvi/Njurkulahti 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010709  

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010126
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010424
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010704
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010705
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010706
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010707
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Kunta: Inari 
Kohde: Sotkajärvi lounas 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010710  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Morgamniva 
Tyyppi: asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: ajoittamaton; kivikautinen; varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010712  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Ravadasjärven autiotupa 
Tyyppi: asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen; kivikautinen; varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010782  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Härkäkoski pohjoinen 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010783  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Härkäjärvi 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010784  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Searitjohka itä 2 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010785  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Sotkajärvi etelä 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010786  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Muurahaislampi länsi 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010790  
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010710
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010712
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Kunta: Inari 
Kohde: Muurahaislampi luode 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010791  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Morgamoja 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014016  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Juurakkojärvi 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034908  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Koiraoja 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034910  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Sotkajärvi etelä 2 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037494  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Sotkajärvi etelä 3 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037498  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Sotkajärvi luode 2 
Tyyppi: asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: kivikautinen; varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037504  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Sotkajärvi etelä 4 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037505  
 
Kunta: Inari 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010791
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014016
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034908
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034910
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037494
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037498
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037504
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Kohde: Sotkajärvi etelä 5 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037514  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Sotkajärvi etelä 6 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037515  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Searitniva 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037532  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Härkäjärvi itä 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037538  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Härkäjärvi itä 2 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037548  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Härkäjärvi kaakko 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037555  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Ravadasjärvi etelä 
Tyyppi: asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: kivikautinen; varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037573  
 
 
se 
VARK-guovllu ákkastallan: 
Leammi guoras lea sulaid 30 kilomehtera mátkkis badjel 30 godderoggevuogádaga, main oktiibuot leat 
badjel 600 godderokki. Ovttaskas čuozáhagaid rokkiid mearri molsašuddá ovttas čuohte roggái. Bures seilon 
godderokkit duođaštit viiddislágan goddebivddus ja gotti mearkkašumis guovllu ássiide. Leammi 
godderokkiid vuođul lea vejolaš čielggadit roggebivddu muttuid ovdahistorjjálaš áiggis historjjálaš áigái. 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037514
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Ollisvuhtii gullet čuovvovaš čuozáhagat: 
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Äivihjärvi 
Tiippa: ássanbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš; geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Geađgeáiggi ássansadji ja njeallje godderoggeráiddu (rokkit oktiibuot 31), mat leat jávrri ja ládduid gaskkas 
lean gutkuin. Čuozáhat lea oassi Suoma viidámus godderokkiid ollisvuođas. 
 
VARK-ákkastallan: 
Leammi godderoggegoalus lea Suoma stuorámus, sulaid 30 kilomehtera guhkes ja das leat badjel 600 
godderokki. Godderokkit joga guoras duođaštit guovllus hárjehuvvon viiddis goddebivddu ja muitalit dan 
stuorra mearkkašumis dološ olbmuide. Guovlu lea ainge dehálaš boazodoalu eanadat. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010126  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Ilmavoimien maja 
Tiippa: ássanbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš; geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Geađgeáigodaga ássansadji ja golbma stuorra godderokki (čađamihttu 3–6 m, čikŋodat 1–1,5 m) leat 
suddjes báikkis jávrái hoigašuvvan moreanabuolžža máddagis. Čuozáhagas leat áican oamageđgehagat ja 
daid oktavuođas čullojuvvon geađgedávvirat. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010424  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Searitjohka länsi 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Viiddis 114 godderokki gollosa golbma oasi leat joga guvlui badjel kilomehtera mátkkis. Guhkimus oktilaš 
oassái (guhkodat 700 m) gullá maiddái doaresráidu. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010704  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Searitjohka itä 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010126
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010424
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Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Ovdahistorjjálaš godderoggevuogádat (14 godderokki, čađamihttu 3–4 m, čikŋodat 1 m), mii lea johkaleagi 
ravddas duolba sáttobuolžža alde. Čuozáhat lea oassi Suoma viidámus godderokkiid ollisvuođas. 
 
VARK-ákkastallan: 
Leammi godderoggegoalus lea Suoma stuorámus, sulaid 30 kilomehtera guhkes ja das leat badjel 600 
godderokki. Godderokkit joga guoras duođaštit guovllus hárjehuvvon viiddis goddebivddu ja muitalit dan 
stuorra mearkkašumis dološ olbmuide. Guovlu lea ainge dehálaš boazodoalu eanadat. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010705  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Härkäkoski 
Tiippa: ássanbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš; geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Čuozáhat lea viiddis godderoggevuogádat, mas leat badjel 70 godderokki (čađamihttu 2–5 m, čikŋodat 1150 
cm). Stuorra oassi rokkiin leat stuorra, ráhttelágan ja main leat báŋkkat. Baikkis leat maiddái gávdnosat, 
mat čujuhit geađgeáigodaga ja ovdahistorjjálaš ássamii. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010706  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Ravadasjärvi luode 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Vihtta ovdahistorjjálaš godderokki, mat leat Ravadasjávrri gáttis guovtti joavkkus. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010707  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Ravadasjärvi pohjoinen 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010705
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Golbma stuorra ovdahistorjjálaš godderokki (čađamihttu 3,5–4 m, čikŋodat 70–110 cm), maid birra lea 
sulaid 2 mehter govda vuollegaš eanabáŋkkat. Rokkit leat ráiddus njárggaža bokte, mii hoigasa jávrái. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010708  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Sotkajärvi/Njurkulahti 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Jávrái hoigasan njárggas leat čieža godderokki (čađamihttu 3–5 m). 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010709  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Sotkajärvi lounas 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Viiddis godderoggegehtet, mas 89 godderokki (gaskamearálaš sturrodat: čađamihttu 3 č 3,5 m, čikŋodat 1 
m) golmma joga hálttálaš ja okta doares ráiddus. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010710  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Morgamniva 
Tiippa: ássanbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: áigemeroštalakeahtes; geađgeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Njavi gáttis lean báiki, mas lea geađge- dahje árametállaáigodaga ássansadji ja ovcci godderokki. 
Godderokkiin oassi stuorrát (čađamihttu 4 m–5 m, čikŋodat sulaid 1 m) ja oassi unnibut ja eanet oválahámis 
(čađamihttu 2,5–3 m, čikŋodat sulaid 50 cm). Sturrodat- ja hápmeearut čujuhit rokkiid sierraahkásašvuhtii, 
ja stuorábut leat nuorabut. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat, mas jáhkkimis earáahkásaš godderokkiid sáhttá earuhit sturrodagas ja hámis beales nubbi 
nuppis. Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegehtegiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010708
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Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010712  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Ravadasjärven autiotupa 
Tiippa: ássanbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš; geađgeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Jávrri ja láddo gaskkas lean smávva njárggažis lean geađge- ja árametállaáigodaga ássansadji, mas leat 
áicamat máŋggain geađgeoapmaniin ja mas leat sihkkarvuođain gávdnan árametállaáigodahkii gullan 
njuollageaži. Ássansaji duogábealde leat guokte godderokki (čađamihttu 3–3,5 m, čikŋodat 40 cm). 
 
VARK-ákkastallan: 
Sihkkarvuođain ainjuo árametállaáigodahkii gullevaš ássansadji, gos dovdet maiddái guokte godderokki. 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegehtegiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010782  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Härkäkoski pohjoinen 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Godderoggeráidu (16 st, čađamihttu 3–5 m, čikŋodat 50–150 cm), man rokkiin eanaš oassi leat viehka 
vuollegaččat, čikŋodat vuollel mehtera. Čuozáhat lea seilon bures ja lea oktilaš. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010783  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Härkäjärvi 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Čuđiid mehteriid guhkkosaš ovdahistorjjálaš godderoggeráidu, mii johtá measta duolba johkagátti stealli 
alde. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010784  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Searitjohka itä 2 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010712
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010782
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010783
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Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Godderoggegehtet, mas golbmanuppelot godderokki (sturrodat sulaid 2 x 2,5 m, čikŋodat sulaid 50 cm). 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010785  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Sotkajärvi etelä 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Čuozáhat, mas leat 12 godderokki guovtti joavkkus. Rokkit eanaš jorba dahje ovála, ja viehka ceakko 
seainnit (čađamihttu 3–5 m, čikŋodat 1–1,5 m). Dat leat jávrái hoigasan njárggas. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010786  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Muurahaislampi länsi 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Jávrri ja ládduid gaskkas lean sáttomoreanabuolžžas lean godderoggevuogádat, mas leat 16 godderokki 
(čađamihttu 3–5 m, čikŋodat 70–140 cm). Stuorámus oassi rokkiin leat stuorrát ja badjel mehtera čieŋu. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegehtegiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010790  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Muurahaislampi luode 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Ovttanuppelot godderokki godderoggevuogádat, mas stuorra oassi godderokkiin leat čikŋodagas beales 
badjel mehtera (čađamihttu 2,5–5 m, čikŋodat 60–140 cm). Čielgasit oidnon rokkiid birra lea lea 
eanabáŋka. Godderoggegehtet botke jávrri ja ládduid gaskkas lean buolžža. 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010785
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010786
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VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat, mas jáhkkimis earáahkásaš godderokkiid sáhttá earuhit sturrodagas ja hámis beales nubbi 
nuppis. Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010791  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Morgamoja 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Okta Leammi stuorámus godderoggevuogádagain, mas oktiibuot sulaid čuođi godderokki (čađamihttu 3–5 
m, čikŋodat 0,4–1,2 m, eanaš oasi čikŋodat goittotge vuollel 1 m). Rokkiid birra eanabáŋka. Rokkit leat 
Morgamádjaga vielttis ádjaga háltái ráidun (guhkkodat 1300 m), mas earránit vihtta oanehut doaressuori 
(guhkkodat 100–200 m). 
 
VARK-ákkastallan: 
Okta Leammi stuorámus goddebivdogollosiin, mii gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii. 
Ollisvuohta lea Suoma viidámus godderoggečuozáhagaid čoahkkaneapmi. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014016  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Juurakkojärvi 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Guovtti oasis čoahkkanan godderoggeráidu, mas leat ovcci rokki (čađamihttu sulaid 3 m, čikŋodat sulaid 70 
cm). 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034908  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Koiraoja 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Sulaid gávccičuođi mehtera guhkes godderoggeráidu, mas leat 32 godderokki (čađamihttu 2,5–4,5 m, 
čikŋodat 50–80 cm). 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010791
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014016
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Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034910  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Sotkajärvi etelä 2 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Godderoggečuozáhat, mas leat 23 godderokki, mat leat jorba ja daid birra báŋka (čađamihttu 2,5–4,5 m, 
čikŋodat 70–120 cm). Eanas oassi rokkiin leat jávregáttis, muhto golbma sierra rokki leat allelis ja botkejit 
jávrri bálddas lean buolžža aláža. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037494  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Sotkajärvi etelä 3 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
12 stuorra jorbabáŋkka godderokki (čađamihttu 4–5 m, čikŋodat 70–130 cm) gehtet, man váldohálti lea 
gátti ektui doarrás, vuolgá jávregáttis ja nohká allelut vieltái. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037498  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Sotkajärvi luode 2 
Tiippa: ássanbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Smávva njárggas lean geađge- ja metállaáigodaga ássansadji, mas leat maiddái guokte godderokki 
(čađamihttu 5 m). Ássansaji áidna čielga áigemeroštallon gávdnosa leat láiralihtiid bihtát (Lujávrri 
keramihka), mat leat árametállaáigodaga álgogeažis (dávista Nuortameara riddoguovlluid bronsaáigodaga). 
Láiralihtiid gávdnon bivdorokki báŋkka badjeoasi gerddiin čujuha dasa, ahte bivdorokki áigi jáhkkimis lea 
boarrásut, geađgeáigodagas. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037504  
 
Gielda: Anár 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034910
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037494
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037498
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037504
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Čuozáhatnamma: Sotkajärvi etelä 4 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Golmma sierra joavkun lean guhtta godderokki leat buot stuorrát (čađamihttu eanaš 4 m, čikŋodat 80–120 
cm). Joavkkut leat jávregátti lahkasiin sierra allodagain lea buolžžain. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037505  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Sotkajärvi etelä 5 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Njeallje jorbá ja ovála godderokki (čađamihttu 3,5–4,5 m, čikŋodat sulaid 1 m) leat jávregátti lahka smávva 
njárggas. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037514  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Sotkajärvi etelä 6 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Guđa godderokki, main báŋkkat, (čađamihttu 3–5 m, čikŋodat 1–1,3 m) ráidu, mii botke jávrri bálddas lean 
buolžža aláža ja vieltti vuollegut oasi. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037515  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Searitniva 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Godderoggevuogádat, mas 12 jorbabáŋkkat godderokki (čađamihttu 3–4,5 m, čikŋodat 80–110 cm). Joga 
gátti mielde lean vuogádagas lea guhkkodat sulaid 200 mehtera. 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037505
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VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037532  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Härkäjärvi itä 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Viiddis godderoggevuogádat, mas leat badjel 50 hámis dáfus jorba dahje ovála godderokki (čađamihttu 3–5 
m, čikŋodat 1–1,5 m). Measta buot rokkiid birra lea moatti mehtera govda eanabáŋka. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037538  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Härkäjärvi itä 2 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Godderoggevuogádat, mas oktiibuot 21 godderokki. Čuozáhaga godderokkit leat hui stuorrá ja oidnojit 
čielgasit (čađamihttu 3,5–6 m, čikŋodat badjel 1 m). Jorba ja ovála rokkiid birra eanabáŋka. Oktilaš ja bures 
seilon godderoggečuozáhat. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037548  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Härkäjärvi kaakko 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Godderoggevuogádat, mas oktanuppelot godderokki (čađamihttu 3–4,5 m, čikŋodat badjel 1 m). 
Godderokkit báŋkkaiguin leat roggojuvvon joga ravdda moreanabuolžža ala goargŋu ráidun. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá bures seilon Leammi godderoggegollosiid ollisvuhtii, mii lea Suoma viidámus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037555  
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037532
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Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Ravadasjärvi etelä 
Tiippa: ássanbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Geađge- ja árametállaáigodaga ássansadji lea jávrái hoigasan vuollegaš sáttovuđot buolžžas. Buolžža 
máddagis lea lassin okta godderoggi (čađamihttu 4 m, čikŋodat 80 cm). 
 
VARK-ákkastallan: 
Geađge- dahje árametállaáigodaga ássansadji, mii gullá Leammi godderoggegehtegiid ollisvuhtii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037573  
 
 
smn 
VARK-kuávlu vuáđustâllâm: 
Lemmee piällást lii suullân 30 kilomeetter määđhist paijeel 30 pivdoroggevuáhádâhhâd, main láá ohtsis 
paijeel 600 pivdorogged. Ovtâskâs čuosâttuvâi ruugij meeri mulsâšud oovtâst čuátán. Pyereest siäilum 
pivdorogeh láá tuođâštussân vijđes koddepivdoost já kode merhâšuumeest kuávlu ässeid. Lemmee 
pivdoruugij iššijn lii máhđulâš čielgâdiđ roggepivdo muddoid ovdâhistorjálii ääigist historjálii ääigi räi. 
 
Ubâlâšvuotân kuleh čuávuvááh čuosâttuvah: 
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Äivihjärvi 
Tijppâ: aassâmsajeh; tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš; keđgipaje áigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Keđgiáigásâš aassâmsaje já nelji pivdoroggeraddalâs (rogeh ohtsis 31), moh láá jäävri já láádui koskâsijn 
kuátkuin. Čuosâttâh lii Suomâ vijđásumos pivdoruugij ubâlâšvuođâ uási. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Lemmee pivdoroggekuálus lii Suomâ stuárráámus, suullân 30 kilomeetter kuho já tast láá paijeel 600 
pivdorogged. Pivdorogeh juuvâ piällást tuođâšteh, ete kuávlust láá hárjuttâm vijđes koddepivdo já 
muštâleh ton stuorrâ merhâšuumeest toovláš ulmuid. Kuávlu lii ain tehálâš puásuituálu enâdâh. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010126  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Ilmavoimien maja 
Tijppâ: aassâmsajeh; tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš; keđgipaje áigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Keđgiáigásâš aassâmsaje já kulmâ stuorrâ pivdoroge (lyeddejeijee 3–6 m, kieŋŋâlvuotâ 1–1,5 m) láá suáijáá 
saajeest jáávrán ollee mooreenpuolžâ maddust. Čuosâttuvâst láá huámášâm oommânkiäđgáttuvâid já tai 
ohtâvuođâst čoskum keđgitävirijd. 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037573
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  Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK  
    Saamelaisten kotiseutualue  

VARK-alueet 975-1011 
31.1.2023 Sivu 36/91 

 

 

 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010424  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Searitjohka länsi 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Vijđes 114 pivdoroge kuállus kulmâ uási láá juuvâ miäldásávt paijeel kilomeetter määđhist. Kuhemus 
ohtâlâs uásán (kukkodâh 700 m:d) kulá meiddei tuárismiäldálâs. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010704  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Searitjohka itä 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Ovdâhistorjálâš pivdoroggekuálus (14 pivdorogged, lyeddejeijee 3–4 m, kieŋŋâlvuotâ 1 m), mii lii juhâleevi 
roobdâst täsivis čunoipuolžâ alne. Čuosâttâh lii Suomâ vijđásumos pivdoruugij ubâlâšvuođâ uási. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Lemmee pivdoroggekuálus lii Suomâ stuárráámus, suullân 30 kilomeetter kuho já tast láá paijeel 600 
pivdorogged. Pivdorogeh juuvâ kuorâst tuođâšteh, ete kuávlust láá hárjuttâm vijđes koddepivdo já 
muštâleh ton stuorrâ merhâšuumeest toovláš ulmuid. Kuávlu lii ain tehálâš puásuituálu enâdâh. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010705  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Härkäkoski 
Tijppâ: aassâmsajeh; tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš; keđgipaje áigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Čuosâttâh lii vijđes pivdoroggevuáhádâh, moos kuleh masa 70 pivdorogged (lyeddejeijee 2–5m, 
kieŋŋâlvuotâ 50–150 cm:d). Stuárráámus uási ruugijn láá stuárráh, viemârdum já paskosnálásiih. Saajeest 
láá meiddei keđgiáigásâš tâi almolávt ovdâhistorjálâš asâmân čujotteijee kávnuseh. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010424
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010704
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010705
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Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010706  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Ravadasjärvi luode 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Vittâ ovdâhistorjálii pivdoroge, moh láá Rovâdâsjäävri riddoost kyehti juávhust. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010707  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Ravadasjärvi pohjoinen 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Kulmâ stuorrâ ovdâhistorjálii pivdoroge (lyeddejeijee 3,4–4,0 m, kieŋŋâlvuotâ 70–110 cm:d), maid pirâsteh 
suullân 2 meetter kobdo vyeligis eennâmviemârdâsah.  Rogeh láá miäldálâsâst uccâ jáávrán ollee njargâduv 
puotâ. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010708  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Sotkajärvi/Njurkulahti 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Jáávrán ollee njaargâst leijee čiččâm pivdorogged (lyeddejeijee 3–5 m). 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010709  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Sotkajärvi lounas 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010706
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010707
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010708
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010709
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Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Vijđes pivdoroggekuálus, mast láá 89 pivdorogged (koskâmiärálâš stuárudâh: lyeddejeijee 3 x 3,5 m, 
kieŋŋâlvuotâ 1 m) kulmâ juhâmiäldásii já oovtâ tuáriskuávlusii miäldálâsâst. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010710  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Morgamniva 
Tijppâ: aassâmsajeh; tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: äigidhánnáá; keđgipaje áigásâš; arâmeetaalpaje áigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Njave riddoost leijee čuosâttâh, mast láá keđgi- tâi toolášmeetaalpajasâš aassâmsaje já oovce pivdorogged. 
Pivdoruugijn uási láá stuárráh (lyeddejeijee 4–5 m, kieŋŋâlvuotâ suullân 1 m) já uási ucebeh já 
kuhendâlâšjurbâsuboh (lyeddejeijee 2,5–3 m, kieŋŋâlvuotâ suullân 50 cm:d). Stuárudâh- já hämi-iäruh 
čujotteh ruugij eresahasâšvuotân, já stuárráábeh láá nuorâbeh ko ucebeh. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh, kost tuođânálásávt eresahasiih pivdorogeh iäráneh stuáruduv já häämi mield nubijnis.  
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010712  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Ravadasjärven autiotupa 
Tijppâ: aassâmsajeh; tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš; keđgipaje áigásâš; arâmeetaalpaje áigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Jäävri já láádu koskâsii uccâ njargâstuvâst leijee keđgi- já toolášmeetaalpajasâš aassâmsaje, kost láá 
huámášumeh maaŋgâin keđgittum omânijn já kost lii kavnum vissásávt tooláášmeetaalpajan äigidum 
njuolâkeeči. Aassâmsaje tyehin láá kyehti pivdoroge (lyeddejeijee 3–3,5 m, kieŋŋâlvuotâ 40 cm:d). 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Visesvuođáin aainâs-uv tooláášmeetaalpajan äigidum aassâmsaje, kost tobdojeh meiddei kyehti pivdoroge. 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010782  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Härkäkoski pohjoinen 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Pivdoroggemiäldálâs (16 pt:d, lyeddejeijee 3–5 m, kieŋŋâlvuotâ 50–150 cm:d), mon ruugijn váldu-uási láá 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010710
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010712
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010782
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koskâvuođâlávt vyeligááh, vuálá meetter kieŋâleh. Čuosâttâh lii pyereest siäilum já ohtâlâs. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010783  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Härkäjärvi 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Maŋgâčyet meetterid kuhes ovdâhistorjálâš pivdoroggemiäldálâs, mii jotá masa täsivis juhârido teeraas 
alne. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010784 
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Searitjohka itä 2 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Pivdoroggekuálus, mast kulmânubáloh pivdorogged (stuárudâh suullân 2 x 2,5 m, kieŋŋâlvuotâ suullân 50 
cm:d). 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010785  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Sotkajärvi etelä 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Čuosâttâh, kost láá 12 pivdorogged kyehti čuáhist. Rogeh láá iänááš jurbâseh tâi kuhendâlâšjurbâseh já 
viehâ ciäggusiäinásiih (lyeddejeijee 3–5 m, kieŋŋâlvuotâ suullân 1–1,5 m). Toh láá jáávrán ollee njaargâst. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010786  
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010783
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010785
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010786
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Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Muurahaislampi länsi 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Jäävri já láádui koskâsii čunoimooreenpuolžâst leijee pivdoroggevuáhádâh, mast láá 16 pivdorogged 
(lyeddejeijee 3–5 m, kieŋŋâlvuotâ 70–140 cm:d). Stuárráámus uási ruugijn láá stuárráh já paijeel meetter 
kieŋâleh. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010790  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Muurahaislampi luode 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Ohtnubálov pivdoroge pivdoroggevuáhádâh, mast stuárráámus uási pivdoruugijn láá paijeel meetter 
kieŋâleh (lyeddejeijee 2,5–5 m, kieŋŋâlvuotâ 60–140 cm:d). Čielgâsávt tiättojeijee ruugijd piirâst 
eennâmviemârdâs. Pivdoroggekuálus puátkee jäävri já láádui kooskâst leijee puolžâ. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh, kost tuođânálásávt sierâahasiih pivdorogeh iäráneh stuáruduv já häämi mield nubijnis.  
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010791  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Morgamoja 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Ohtâ Lemmee stuárráámuin pivdoroggevuáháduvâin, mast láá ohtsis suullân čyeđe pivdorogged 
(lyeddejeijee 3–5 m, kieŋŋâlvuotâ 0,4–1,2 m, váldu-uási kieŋŋâlvuotâ kuittâg vuálá 1 m). Ruugijd piirâst 
eennâmviemârdâs. Rogeh láá Morgamojan (Suohpášávži) lyeštee robdust aijuu kuávlusâš miäldálâssân 
(kukkodâh 1300 m:d), mast sierâneh vittâ uánihub tuárissyere (kukkodâh 100–200 m:d). 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Ohtâ Lemmee stuárráámuin pivdoroggekuálusijn, mii kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij 
ubâlâšvuotân. Ubâlâšvuotâ lii Suomâ vijđásumos pivdoroggečuosâttuvâi čokkânem. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014016  
 
Kieldâ: Aanaar 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010790
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010791
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014016


  Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK  
    Saamelaisten kotiseutualue  

VARK-alueet 975-1011 
31.1.2023 Sivu 41/91 

 

 

Čuosâttâhnommâ: Juurakkojärvi 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Kyehti uásist hamâšuvvee pivdoroggemiäldálâs, mast láá oovce rogged (lyeddejeijee suullân 3 m, 
kieŋŋâlvuotâ suullân 70 cm:d). 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034908  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Koiraoja 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Suullân käävcičyet meetter kuhes pivdoroggemiäldálâs, mast láá 32 pivdorogged (lyeddejeijee 2,5–4,5 m, 
kieŋŋâlvuotâ 50–80 cm:d). 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034910  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Sotkajärvi etelä 2 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Pivdoroggečuosâttâh, mast láá 23 viemârdum já jurbâ pivdorogged (lyeddejeijee 2,5–4,5 m, kieŋŋâlvuotâ 
70–120 cm:d) Váldu-uási ruugijn láá jäävri riddoost, mutâ kulmâ sierâ roge láá aleláá potkiidijn 
jävriroobdâst jottee puolžâ aalaa. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037494  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Sotkajärvi etelä 3 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
12 stuorrâ pirrâviemârdum pivdoroge (lyeddejeijee 4–5 m, kieŋŋâlvuotâ 70–130 cm:d) kuálus, mon 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034908
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034910
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váldusunde lii rido iähtun tuárrást, vyelgidijn jäävri riddoost já nuvâdijn ciäggusubbon alaneijee riihtán. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037498  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Sotkajärvi luode 2 
Tijppâ: aassâmsajeh; tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: keđgipaje áigásâš; arâmeetaalpaje áigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Uccâ njaargâst leijee keđgi- já toolášmeetaalpajasâš aassâmsaje, kost kávnojeh meiddei kyehti pivdoroge 
(lyeddejeijee 5 m). Aassâmsaje áinoo čielgâsávt äigidemnáál kávnuseh láá njajâliitij pittááh (Lovozero 
keramiik), moh äigiduvvojeh tooláášmeetaalpaje aalgâbel (västid Nuorttâmeerâ riddokuávlui pronssipaje).  
Njajâliitij kavnum pivdoroge viemârdâs pajaldâsoosij keerdijn čuujoot toos, ete pivdorogge äigiduvvoo 
tuođânálásávt puárásubbon, adai keđgiááigán. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037504  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Sotkajärvi etelä 4 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Kulmâ sierâ juávkkun leijee kuttâ pivdoroge láá puoh stuárráh (lyeddejeijee iänááš 4, kieŋŋâlvuotâ 80–120 
cm:d). Juávhuh láá jäävri rido aldasijn sierâ aloduvâin leijee puolžâin. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037505  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Sotkajärvi etelä 5 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Nelji jurbâ já kuhendâlâšjurbâ pivdoroge (lyeddejeijee 3,4–4,5 m, kieŋŋâlvuotâ suullân 1 m) láá jäävri rido 
aldasijn uccâ njaargâst. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037498
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037504
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037505
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Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037514  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Sotkajärvi etelä 6 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Kuttâ viemârdum pivdoroge (lyeddejeijee 3–5 m, kieŋŋâlvuotâ 1–1,3 m) miäldálâs, mii puátkee jäävri 
roobdâst leijee puolžâ aalaa já rivte njuáidusub uási. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037515  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Searitniva 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Pivdoroggevuáhádâh, mast 12 pirrâviemârdum pivdorogged (lyeddejeijee 3–4,5 m, kieŋŋâlvuotâ 80–110 
cm:d). Juhârido miäldásii vuáháduv kukkodâh lii suullân 200 meetterid. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037532  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Härkäjärvi itä 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Vijđes pivdoroggevuáhádâh, mast láá paijeel 50 jurbâ tâi kuhendâlâšjurbâ pivdorogged (lyeddejeijee 3–5 m, 
kieŋŋâlvuotâ 1–1,5 m). Masa puoh ruugij roobdâst lii muáddi meetter kobdo eennâmviemârdâs. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037538  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Härkäjärvi itä 2 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037514
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037515
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037532
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037538
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Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Pivdoroggevuáhádâh, mast láá ohtsis 21 pivdorogged. Čuosâttuv pivdorogeh láá eromâš stuárráh já 
tiättojeh čielgâsávt (lyeddejeijee 3,5–6 m, kieŋŋâlvuotâ paijeel 1 m). Jurbâ já kuhendâlâšjurbâ ruugij pirrâ lii 
eennâmviemârdâs. Ohtâlâs já pyereest siäilum pivdoroggečuosâttâh. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037548  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Härkäjärvi kaakko 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Pivdoroggevuáhádâh, mast ohtnubáloh pivdorogged (lyeddejeijee 3–4,5 m, kieŋŋâlvuotâ suullân 1 m). 
Viemârdum pivdorogeh láá koivum juhâpiällá mooreenpuolžân alaneijee miäldálâssân. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Čuosâttâh kulá pyereest siäilum Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân, mii lii Suomâ vijđásumos. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037555  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Ravadasjärvi etelä 
Tijppâ: aassâmsajeh; tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: keđgipaje áigásâš; arâmeetaalpaje áigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Keđgiáigásâš tâi tooláášmeetaalpajasâš aassâmsaje lii jáávrán ollee vyeligis čunoiponásâš puolžâst. Puolžâ 
maddust lii lasseen ohtâ pivdorogge (lyeddejeijee 4 m, kieŋŋâlvuotâ 80 cm:d). 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Keđgi- tâi toolášmeetaalpajasâš aassâmsaje, mii lahtoo Lemmee pivdoroggekuálusij ubâlâšvuotân. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037573  
 
 
sms 
VARK-vuuʹd vuâđđõõttmõš: 
Leammi kuâŋŋsest lie nuʹtt 30 ǩilomettar määʹtǩest pâʹjjel 30 rõvväuʹddriâžldõkkâd, koin lie õhttsiʹžže pâʹjjel 
600 rõvväuʹdded. Õõut pääiʹǩ rõvvaauʹdi mieʹrr vaajtââll õõutâst čuâtta. Puârast seillam rõvvääuʹd tuõđšte 
veiddsõsmettsaž kååʹdd šeeʹllmest da kååʹdd miârktõõzzâst vuuʹd aassjid. Leammi rõvvaauʹdi veäkka lij 
vueiʹtlvaž čiõlǥted rõvväuʹddšeellmõõžž põõʹjid ouddhistoriallaš ääiʹjest historiallaš äigga. 
 
Obbvuõʹtte koʹlle puõʹtti sââʹj/pääiʹǩ: 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037548
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037555
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037573
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Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Äivihjärvi 
Šlaajj: jälstemsââʹj; tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš; ǩeäʹdǧǧpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Ǩeäʹdǧǧpâjjsaž jälstemsââʹjj da nellj rõvväuʹddriâdd (rõvvääuʹd õhttsiʹžže 31), kook lie jääuʹr da laaddui 
kõskksaž muõʹtǩin. Päiʹǩǩ lij Lääʹddjânnam veiddsummus rõvvaauʹdi obbvuõđ vueʹss. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Leammi rõvväuʹddräidd lij Lääʹddjânnam šuurmõs, nuʹtt 30 ǩilomettred kuʹǩǩ da tõʹst lie pâʹjjel 600 
rõvväuʹdded. Rõvvääuʹd jokk-kuâŋŋsest tuõđšte, što vuuʹdest leät veiddsânji šeellam kooʹddid. Rõvvääuʹd 
mušttle šeellmõõžž jõnn miârktõõzzâst tuâlʼjõž oummid. Vuʹvdd lij õinn tääʹrǩes puäʒʒhååid kueʹstelm. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010126  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Ilmavoimien maja 
Šlaajj: jälstemsââʹj; tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš; ǩeäʹdǧǧpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Ǩeäʹdǧǧpâjjsaž jälstemsââʹjj da koumm jõnn rõvvääuʹd (luâddõk 3–6 m, čiŋŋâlvuõtt 1–1,5 m) lie sueʹjes 
pääiʹǩest jääuʹr årra mõõnni moreeʹnpååʹr maddjest. Pääiʹǩest leät vuâmmšam ǩiiuǥânǩieʹđjid da tõi 
õhttvuõđâst čõckkum ǩeäʹdǧǧtäʹvvrid. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010424  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Searitjohka länsi 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Veiddsõs 114 rõvvääuʹd rääid koumm vueʹzz lie jooǥǥ meâldlânji pâʹjjel ǩilomettar määʹtǩest. Kuuʹǩǩmõs 
õhttnaž vuässa (kookkadvuõtt 700 m) kooll še tuäʹresräidd. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010704  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Searitjohka itä 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010126
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010424
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010704
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Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Ouddhistoriallaš rõvväuʹddräidd (14 rõvväuʹdded, luâddõk 3–4 m, čiŋŋâlvuõtt 1 m), kååʹtt lij jokklieʹjj 
ruõbdâst tässʼsaž vuõddâspååʹr âʹlnn. Päiʹǩǩ lij Lääʹddjânnam veiddsummus rõvvaauʹdi obbvuõđ vueʹss. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010705  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Härkäkoski 
Šlaajj: jälstemsââʹj; tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš; ǩeäʹdǧǧpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Päiʹǩǩ lij veiddsõs rõvväuʹddriâžldõk, koozz koʹlle âlddsin 70 rõvväuʹdded (luâddõk 2–5 m, čiŋŋâlvuõtt 50–
150 cm). Šuurmõs vueʹss rõvvaauʹdin lie šuur da voroŋkanallšeeʹm da tõin lie muddâr. Pääiʹǩest lie še 
ǩeäʹdǧǧäiggsaž leʹbe takainalla ǩiõččeeʹl ouddhistoriallaš aazztõʹsse čuäʹjteei käunnaz. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010706  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Ravadasjärvi luode 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Vitt ouddhistoriallaš rõvvääuʹd, kook lie Ravadasjääuʹr reeddast kueʹhtten jooukâst. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010707 
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Ravadasjärvi pohjoinen 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Koumm jõnn ouddhistoriallaš rõvvääuʹd (luâddõk 3,5–4,0 m, čiŋŋâlvuõtt 70–110 cm), kooi pirr lie nuʹtt 2 
mettar kobddi vueʹllǥa muddâr.  Rõvvääuʹd lie rääidast jääura njaarǥ puõtt. 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010705
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010706
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VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010708  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Sotkajärvi/Njurkulahti 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Jääuʹr njaarǥâst lie čiččâm rõvväuʹdded (luâddõk 3–5 m). 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010709  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Sotkajärvi lounas 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Veiddsõs rõvväuʹddräidd, koʹst lie 89 rõvväuʹdded (kõskkmeärrsaž šorradvuõtt: luâddõk 3 x 3,5 m; 
čiŋŋâlvuõtt 1 m). Rääid lie koummân jooǥǥ meâldlaž da õhttân tuäʹresrääidast. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010710  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Morgamniva 
Šlaajj: jälstemsââʹj; tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: ääiʹjtʼtem; ǩeäʹdǧǧpâjjsaž; ouddmetallpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Päiʹǩǩ njââʹv reeddast, koʹst lie ǩeäʹdǧǧ- leʹbe ouddmetallpâjjsaž jälstemsââʹjj da ååuʹc rõvväuʹdded. 
Rõvvaauʹdin måtam lie šuur (luâddõk 4–5 m, čiŋŋâlvuõtt nuʹtt 1 m) da måtam uuʹccab da 
kuʹǩesnallšemkruugg mallša (luâddõk 2,5–3 m, čiŋŋâlvuõtt nuʹtt 50 cm). Šorradvuõtt- da hääʹmmjeärtõõzz 
čuäʹjte rõvvaauʹdi jeeʹresâkksažvuõʹtte, da šuurab lie nuõrab ko uuʹccab. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010712  
 
Kåʹdd: Aanar 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010708
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010709
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010710
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010712
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Päiʹǩǩnõmm: Ravadasjärven autiotupa 
Šlaajj: jälstemsââʹj; tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš; ǩeäʹdǧǧpâjjsaž; ouddmetallpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Jääuʹr da laaddu kõskksaž siõm njaarǥâst lij ǩeäʹdǧǧ- da ouddmetallpâjjsaž jälstemsââʹjj, koʹst leät kaunnâm 
määŋgid ǩiiuǥânǩieʹđjid da koʹst leät kaunnâm aainâs ouddmetallpââʹjest ââʹnnmest leämmaž njuõllnjuuʹn. 
Jälstemsââʹj tuâǥǥõõzzâst lie kueʹhtt rõvvääuʹd (luâddõk 3–3,5 m, čiŋŋâlvuõtt 40 cm). 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010782  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Härkäkoski pohjoinen 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Rõvväuʹddräidd (16 kpl, luâddõk 3–5 m, čiŋŋâlvuõtt 50–150 cm), koon rõvvaauʹdin väʹlddvueʹss lie miâlggâd 
vueʹllǥa, vuâlla mettar čiŋŋâl. Päiʹǩǩ lij puârast seillam da õhttnaž. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010783  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Härkäjärvi 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Čuõʹđid mettrid kuʹǩes ouddhistoriallaš rõvvaauʹdi räidd, kååʹtt jåått âlddsin jokknirrâm âʹlnn. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010784  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Searitjohka itä 2 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Rõvväuʹddräidd, koʹst lie konmlo rõvväuʹdded (šorradvuõtt nuʹtt 2 x 2,5 m, čiŋŋâlvuõtt nuʹtt 50 cm). 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010782
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VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010785  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Sotkajärvi etelä 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Päiʹǩǩ, koʹst lie 12 rõvväuʹdded kueʹhtten sââʹjest. Rõvvääuʹd lie ââldmõsân jorbbâz leʹbe 
kuʹǩesnallšemkruugg mallsa da tõin lie miâlggâd ceäggseeiʹn (luâddõk 3–5 m, čiŋŋâlvuõtt nuʹtt 1–1,5 m). 
Tõk lie jääuʹr njaarǥâst. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010786  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Muurahaislampi länsi 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Jääuʹr da laaddui kõskksaž vuõddâsmoreeʹnpååʹrest lij rõvväuʹddriâžldõk, koʹst lie 16 rõvväuʹdded (luâddõk 
3–5 m, čiŋŋâlvuõtt 70–140 cm). Šuurmõs vueʹss rõvvaauʹdin lie šuur da pâʹjjel mettar čiŋŋâl. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010790  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Muurahaislampi luode 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Õtmlo rõvvääuʹd rõvväuʹddriâžldõk, koʹst jõnn vueʹss rõvvaauʹdin lie čiŋŋâlvuõđâz peäʹlnn pâʹjjel mettar 
(luâddõk 2,5–5 m, čiŋŋâlvuõtt 60–140 cm). Čiõlggsânji kuâsttjeei rõvvaauʹdi pirr lie muddâr. Rõvväuʹddräidd 
lij rajjum jääuʹr da laaddui kõõskâst jooʹtti pååʹr rââst. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Lij viggâmnalla, što pääiʹǩest kuâsttjeei rõvvääuʹd lie jeeʹresâkksa, da tõk kuâsttje šorradvuõđâz da hääʹmez 
vuâđald kuõiʹmineez. Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij 
Lääʹddjânnam veiddsummus. 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010785
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Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010791  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Morgamoja 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Õhtt Leammi šuurmõs rõvväuʹddriâžldõõǥǥin, koʹst lie õhttsiʹžže nuʹtt čueʹtt rõvväuʹdded (luâddõk 3–5 m, 
čiŋŋâlvuõtt 0,4–1,2 m, väʹlddvueʹzz čiŋŋâlvuõtt kuuitâǥ vuâlla 1 m). Rõvvaauʹdi pirr lie muddâr. Rõvvääuʹd 
lie Suohpášávžiiʹje luõʹštti rõddjest vuäj meâldlaž räiddan (kookkadvuõtt 1300 m), koʹst čårstâʹtte vitt 
vuäʹnkab tuäʹres-sueʹr (kookkadvuõtt 100–200 m). 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Õhtt Leammi šuurmõs rõvväuʹddrääidain, kååʹtt kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte. 
Obbvuõtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus rõvväuʹddpaaiʹǩi sââʹjj. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014016  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Juurakkojärvi 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Kueʹhtten vueʹzzest nårrjeei rõvväuʹddräidd, koʹst lie ååuʹc rõvväuʹdded (luâddõk nuʹtt 3 m, čiŋŋâlvuõtt 
nuʹtt 70 cm). 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034908  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Koiraoja 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Nuʹtt kääuʹc-čueʹđ mettar kuʹǩes rõvväuʹddräidd, koʹst lie 32 rõvväuʹdded (luâddõk 2,5–4,5 m, čiŋŋâlvuõtt 
50–80 cm). 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000034910  
 
Kåʹdd: Aanar 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010791
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014016
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Päiʹǩǩnõmm: Sotkajärvi etelä 2 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Rõvväuʹddpäiʹǩǩ, koʹst lie 23 jorbb rõvväuʹdded, koin lie muddâr, (luâddõk 2,5–4,5 m, čiŋŋâlvuõtt 70–120 
cm). Väʹlddvueʹss rõvvaauʹdin lie jäuʹrr-reeddast, leâša koumm pååʹđrõvvääuʹd lie ââʹlben da mâʹnne jääuʹr 
paaldâst jooʹtti pååʹr laaǥǥ rââst. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037494  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Sotkajärvi etelä 3 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
12 jõnn rõvvääuʹd, kooi pirr lie muddâr, (luâddõk 4–5 m, čiŋŋâlvuõtt 70–130 cm) räidd. Rääid väʹlddpuʹtt lij 
reedd potta veʹrddeeʹl tuärrast. Räidd vuâlgg jäuʹrr-reeddast da poott ceäggrõddja. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037498  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Sotkajärvi luode 2 
Šlaajj: jälstemsââʹj; tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: ǩeäʹdǧǧpâjjsaž; ouddmetallpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Siõm njaarǥâst leʹddi ǩeäʹdǧǧ- da ouddmetallpâjjsaž jälstemsââʹjj, koʹst käunnʼje še kueʹhtt rõvvääuʹd 
(luâddõk 5 m). Jälstemsââʹj oʹdinakai čiõlggsânji ääiʹjtum käunnaz lie saavvkärldõõǥǥi kooska (Luujääuʹr 
keramikk), kook lie leämmaž ââʹnnmest ouddmetallpââʹj alggpeäʹlnn (vaʹsttad Nuõrttmiâr reddtõkvuuʹdi 
pronsspââʹj).  Saavvkärldõõǥǥi käunnʼjummuš rõvvääuʹd muddâr pâʹjjvueʹzzi riâddin čuäʹjat tõõzz, što 
rõvväuʹdd lij viggâmnalla leämmaž puärrsab, leʹbe leämmaž ââʹnnmest ǩeäʹdǧǧpââʹjest. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037504  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Sotkajärvi etelä 4 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037494
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Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Koummân pååđjoukkân leʹddi kutt rõvvääuʹd lie puk šuur (luâddõk väʹlddvueʹzzi 4 m, čiŋŋâlvuõtt 80–120 
cm). Joouk lie jääuʹr reedd õõldâsvuõđâst jeeʹres õllʼjõõzzin leʹddi pooʹrin. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037505  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Sotkajärvi etelä 5 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Nellj jorbb da kuʹǩesnallšemkruugg mallsaž rõvvääuʹd (luâddõk 3,5–4,5 m, čiŋŋâlvuõtt nuʹtt 1 m) lie jäuʹrr-
reedd ââlda siõm njaarǥâst. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037514  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Sotkajärvi etelä 6 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Kuuđ rõvvääuʹd, koin lie muddâr, (luâddõk 3–5 m, čiŋŋâlvuõtt 1–1,3 m) räidd, kååʹtt mâânn jääuʹr paaldâst 
leʹddi pååʹr laaǥǥ da rõddi luâvvsab vueʹzz rââst. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037515  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Searitniva 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Rõvväuʹddriâžldõk, koʹst lie 12 rõvväuʹdded, kooi pirr lie muddâr (luâddõk 3–4,5 m, čiŋŋâlvuõtt 80–110 cm). 
Jooǥǥ reedd meâldlaž riâžldõk lij nuʹtt 200 mettar kuʹǩǩ. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
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Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037532  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Härkäjärvi itä 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Veiddsõs rõvväuʹddriâžldõk, koʹst lie pâʹjjel 50 hääʹmeez peäʹlnn jorbb leʹbe kuʹǩesnallšemkruugg mallsaž 
rõvväuʹdded (luâddõk 3–5 m, čiŋŋâlvuõtt 1–1,5 m). Âlddsin puki rõvvaauʹdi pirr lij mueʹdd mettar kååbda 
muuddâr. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037538  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Härkäjärvi itä 2 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Rõvväuʹddriâžldõk, koʹst lie õhttsiʹžže 21 rõvväuʹdded. Pääiʹǩ rõvvääuʹd lie samai šuur da čiõlggsânji 
kuâsttjeei (luâddõk 3,5–6 m, čiŋŋâlvuõtt pâʹjjel 1 m). Jorbb da kuʹǩesnallšemkruugg mallsaž rõvvaauʹdi pirr 
lij muuddâr. Õhttnaž da puârast seillam rõvväuʹddpäiʹǩǩ. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037548  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Härkäjärvi kaakko 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Rõvväuʹddriâžldõk, koʹst lie õtmlo rõvväuʹdded (luâddõk 3–4,5 m, čiŋŋâlvuõtt nuʹtt 1 m). Rõvvaauʹdid, koin 
lie muddâr, leät kuäivvam jokknirrâm moreeʹnpååʹr årra mõõnni räiddan. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Päiʹǩǩ kooll puârast seillam Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte, kååʹtt lij Lääʹddjânnam veiddsummus. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037555  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Ravadasjärvi etelä 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037532
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037538
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037548
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037555
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Šlaajj: jälstemsââʹj; tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: ǩeäʹdǧǧpâjjsaž; ouddmetallpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Ǩeäʹdǧǧ- leʹbe ouddmetallpâjjsaž jälstemsââʹjj lij jäurra oiggõõtti vueʹllǥaž vuõddâsvuâđđsaž pååʹrest. Pååʹr 
maddjest lij lââʹssen õhtt rõvväuʹdd (luâddõk 4 m, čiŋŋâlvuõtt 80 cm). 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Ǩeäʹdǧǧ- leʹbe ouddmetallpâjjsaž jälstemsââʹjj, kååʹtt õhttan Leammi rõvväuʹddrääidai obbvuõʹtte. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037573  
 
 

991. Markkina 100526 
          Márkan / smn / sms 

 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Markkina 
Tyyppi: asuinpaikat; hautapaikat; kirkkorakenteet; kultti- ja tarinapaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: historiallinen; kivikautinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Poikkeuksellisen monipuolinen kohde. Markkina on vanha historiallisen ajan hallinnollinen ja kirkollinen 
keskus sekä kauppapaikka 1600-luvun alusta 1820-luvulle saakka. Alueella on uhrimänty, kirkonpaikka, 
hautausmaa, tupien pohjia ja kotasijoja. Paikalla on ollut asutusta jo kivikaudella ja alueella on myös 
pyyntikuoppia. Kohde on laaja, ja vain pieni osa kohteesta on tutkittu kaivauksin. 
 
VARK-perustelut: 
Monipuolinen ja moniperiodinen kohde, joka on ollut historiallisella ajalla Länsi-Lapin (Tornion Lapin) 
saamelaisten merkittävin hallinnollinen, hengellinen ja kaupallinen keskus. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010010  
 
 
se 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Markkina 
Tiippa: ássanbáikkit; hávdebáikkit; kirkoráhkadusat; kulta- ja máinnasbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš; geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Márkan lea historjjálaš áiggi hálddahuslaš ja kirkolaš guovddáš ja gávpebáiki 1600-logu álggus 1820-logu 
rádjai. Guovllus lea oaffarbeahci, kirkosadji, hávdeeana, stobuid sajit ja goahtesajit. Báikkis leamašan ássan 
jo geađgeáiggis ja guovllus leat maiddái godderokkit. Čuozáhat lea viiddis, ja dušše oasáš čuozáhagas lea 
dutkojuvvon roggamiiguin. 
 
VARK-ákkastallan: 
Máŋggabealat ja máŋggaperioda čuozáhat, mii leamašan historjjálaš áiggis Oarje-Lappi (Durdnosa Lappi) 
sámiid mearkkašahttimuš hálddahuslaš, vuoiŋŋalaš ja gávppálaš guovddáš. 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000037573
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010010


  Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK  
    Saamelaisten kotiseutualue  

VARK-alueet 975-1011 
31.1.2023 Sivu 55/91 

 

 

 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010010  
 
 

992. Nukkumajoen talvikylät 100477 
          Oađđeveaji dálvesiiddat / Uáđđivei tälvikyláh / Uáđđiveeʹj täʹlvvsiid 

 
VARK-alueen perustelu: 
Nukkumajoen varrella sijaitsevat myöhäisrautakauteen ja historialliselle ajalle ajoittuvat saamelaisten 
talvikylän paikat koostuvat kodanpohjista ja liesikiveyksistä. Talvikylät muodostavat merkittävän alueellisen 
kokonaisuuden. Ne olivat yhteisöllisyyttä lujittavia paikkoja, joissa asuttaessa hoidettiin sosiaaliset, 
oikeudelliset ja hallinnolliset asiat. 
 
Kunta: Inari 
Kohde: Nukkumajoki 4 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: historiallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010032  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Nukkumajoki 2 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: historiallinen; keskiaikainen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010046  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Nukkumajoki 3 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: historiallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010078  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Nukkumajoki 6 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: historiallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010080  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Nukkumajoki 7 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: historiallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010081  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Nukkumajoki 5 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: historiallinen; keskiaikainen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010083  
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010010
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010032
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010046
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010078
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010080
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010081
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010083
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Kunta: Inari 
Kohde: Nukkumajoki 8 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: keskiaikainen; rautakautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010444  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Nukkumajoki 9 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: keskiaikainen; rautakautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000011953  
 
 
se 
VARK-guovllu ákkastallan: 
Oađđiveaji guoras lean maŋŋeruovdeáigodaga ja historjjálaš áigge sámiid dálvesiiddaid báikkit čoahkkanit 
goahtesajiin ja ommangeđggiin. Dálvesiiddat dahket mearkkašahtti guvllolaš ollisvuođa. Dat leat 
searvvušlašvuođa nanosmahttán báikkit, main ásadettiin dikšo sosiála, vuoigatlaš ja hálddahuslaš áššiid. 
 
Ollisvuhtii gullet čuovvovaš čuozáhagat: 
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Nukkumajoki 4 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Historjjálaš anáraččaid dálvesiidda báiki, mas oidnojit logemat goahtesaji. Čuozáhat lea okta Oađđiveaji 
gávcci seilon dálvesiidda báikkis. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon čuozáhat, mii gullá Oađđiveaji dálvesiiddaid ollisvuhtii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010032  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Nukkumajoki 2 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš; gaskaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Historjjálaš anáraččaid dálvesiidda báiki, mas oidnojit 13 goahtesaji, rokkit ja givgása bázahas. Dálvesiiddas 
leat ássan gaskaáigge loahpas ja 1500-logus. Čuozáhat lea okta Oađđiveaji gávcci seilon dálvesiidda báikkis. 
 
VARK-ákkastallan: 
Viidát dutkojuvvon čuozáhat, mii gullá Oađđiveaji dálvesiiddaid ollisvuhtii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010046  
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010444
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000011953
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010032
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010046
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Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Nukkumajoki 3 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Historjjálaš anáraččaid dálvesiidda báiki, mas gáddesteallis oidnojit ainjuo njeallje njealječiegat goahtesaji 
vuollegaš riekkesbáŋkan. Čuozáhat leat okta Oađđiveaji gávcci seilon dálvesiidda báikkis. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon čuozáhat, mii gullá Oađđiveaji dálvesiiddaid ollisvuhtii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010078  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Nukkumajoki 6 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Historjjálaš anáraččaid dálvesiidda báiki, mas gáddesteallis oidnojit ainjuo njeallje njealječiegat goahtesaji 
vuollegaš riekkesbáŋkan. Čuozáhat leat okta Oađđiveaji gávcci seilon dálvesiidda báikkis. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon čuozáhat, mii gullá Oađđiveaji dálvesiiddaid ollisvuhtii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010080  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Nukkumajoki 7 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Historjjálaš anáraččaid dálvesiidda báiki, mas oidnojit čieža goahtesaji ráiddus. Čuozáhat lea okta Oađđiveaji 
gávcci seilon dálvesiidda báikkis. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon čuozáhat, mii gullá Oađđiveaji dálvesiiddaid ollisvuhtii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010081  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Nukkumajoki 5 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš; gaskaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010078
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010080
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010081
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Historjjálaš anáraččaid dálvesiidda báiki, mas leat kárten vihttanuppelot goahtesaji ja stuorra ovála givgása. 
logemat goahtesaji. Čuozáhat lea okta Oađđiveaji gávcci seilon dálvesiidda báikkis. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon ja oassái dutkojuvvon čuozáhat, mii gullá Oađđiveaji dálvesiiddaid ollisvuhtii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010083  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Nukkumajoki 8 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: gaskaáiggálaš; ruovdeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Maŋit ruovdeáigodaga dahje gaskaáigásaš dálvesiidda báiki, mas leat logi goahtesaji ráiddus sulaid 230 
mehtera mátkkis. Goahtesaji čađamihttu lea gaskamearálaččat sulaid 6 m ja stuorámus oassi dain hámis 
beales guđačiegagat. Čuozáhat lea okta Oađđiveaji gávcci seilon dálvesiidda báikkis. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon čuozáhat, mii gullá Oađđiveaji dálvesiiddaid ollisvuhtii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010444  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Nukkumajoki 9 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: gaskaáiggálaš; ruovdeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Maŋit ruovdeáigodaga dahje gaskaáigásaš dálvesiidda báiki, mas leat logi goahtesaji ráiddus sulaid 230 
mehtera mátkkis. Goahtesaji čađamihttu lea gaskamearálaččat sulaid 6 m ja stuorámus oassi dain hámis 
beales guđačiegagat. Čuozáhat lea okta Oađđiveaji gávcci seilon dálvesiidda báikkis. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon čuozáhat, mii gullá Oađđiveaji dálvesiiddaid ollisvuhtii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000011953  
 
 
smn 
VARK-kuávlu vuáđustâllâm: 
Uáđđivei piällást leijee maŋesryevdipajan já historjálâš ááigán äigidum sämmilij tälvikylá sajeh hamâšuveh 
kuátivuáđuin já oommânkiäđgáttuvâin. Tälvikyláh hämmejeh merhâšittee kuávlulii ubâlâšvuođâ. Toh lijjii 
siärvuslâšvuođâ nanodeijee sajeh, kost asâdijn tipšoo sosiaallijd, riävtálijd já haldâttâhlijd aašijd. 
 
Ubâlâšvuotân kuleh čuávuvááh čuosâttuvah: 
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Nukkumajoki 4 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010083
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010444
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000011953
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Tijppâ: aassâmsajeh 
Äigidem: historjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Historjálâš anarâšâi tälvikylá saje, kost tiättojeh lovmat kuátivuáđđud. Čuosâttâh lii ohtâ Uáđđivei käävci 
siäilum tälvikylá saajeest. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Pyereest siäilum čuosâttâh, mii kulá Uáđđivei tälvikylái ubâlâšvuotân. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010032  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Nukkumajoki 2 
Tijppâ: aassâmsajeh 
Äigidem: historjálâš; koskâáigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Historjálâš anarâšâi tälvikylá saje, kost láá huámášâm 13 kuátisaijeed, rogeh já kivkkâháá pasâttâs. Tälvikylá 
lii assum koskâääigi loopâst já 1500-lovvoost. Čuosâttâh lii ohtâ Uáđđivei käävci siäilum tälvikylá saajeest. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Vijđáht tutkum čuosâttâh, mii kulá Uáđđivei tälvikylái ubâlâšvuotân. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010046  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Nukkumajoki 3 
Tijppâ: aassâmsajeh 
Äigidem: historjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Historjálâš anarâšâi tälvikylá saje kost riddotuolbâdâsâst tiättojeh aainâs-uv nelji neeljičievâg kuátivuáđu 
vyeligis viemârdâssân. Čuosâttâh lii ohtâ Uáđđivei käävci siäilum tälvikylá saajeest. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Pyereest siäilum čuosâttâh, mii kulá Uáđđivei tälvikylái ubâlâšvuotân. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010078  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Nukkumajoki 6 
Tijppâ: aassâmsajeh 
Äigidem: historjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Historjálâš anarâšâi tälvikylá saje, mon tuolbâdâsâst láá kuttâ oommânkiäđgáttuvâi iššijn tiättojeijee 
kuátivuáđu. Kyehti kuáđist lii pirrâ vyeligâš neeljičievâg viemârdâs. Saajeest láá meiddei vittâ vyeligâš 
keđgipardos. Čuosâttâh lii ohtâ Uáđđivei käävci siäilum tälvikylá saajeest. 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010032
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010046
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010078
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VARK-vuáđustâlmeh: 
Pyereest siäilum čuosâttâh, mii kulá Uáđđivei tälvikylái ubâlâšvuotân. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010080  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Nukkumajoki 7 
Tijppâ: aassâmsajeh 
Äigidem: historjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Historjálâš anarâšâi tälvikylá saje, kost láá čiččâm kuátivuáđđud raddalâsâst. Čuosâttâh lii ohtâ Uáđđivei 
käävci siäilum tälvikylá saajeest. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Pyereest siäilum čuosâttâh, mii kulá Uáđđivei tälvikylái ubâlâšvuotân. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010081  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Nukkumajoki 5 
Tijppâ: aassâmsajeh 
Äigidem: historjálâš; koskâáigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Historjálâš anarâšâi tälvikylá saje, kost láá čiččâm kuátivuáđđud raddalâsâst. Čuosâttâh lii ohtâ Uáđđivei 
käävci siäilum tälvikylá saajeest. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Pyereest siäilum čuosâttâh, mii kulá Uáđđivei tälvikylái ubâlâšvuotân. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010083  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Nukkumajoki 8 
Tijppâ: aassâmsajeh 
Äigidem: koskâáigásâš; ryevdipaje áigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Maŋesryevdipajasâš tâi koskâáigásâš tälvikylá saje, kost láá love kuátivuáđđud raddalâsâst suullân 230 
meetter määđhist. Kuátivuáđui lyeddejeijee lii koskâmiärálávt suullân 6 m já stuárráámus uási tain láá 
kuuđâčievâgeh. Čuosâttâh lii ohtâ Uáđđivei käävci siäilum tälvikylá saajeest. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Pyereest siäilum čuosâttâh, mii kulá Uáđđivei tälvikylái ubâlâšvuotân. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010444  
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010080
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010081
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010083
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010444
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Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Nukkumajoki 9 
Tijppâ: aassâmsajeh 
Äigidem: koskâáigásâš; ryevdipaje áigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Maŋesryevdipajasâš tâi koskâáigásâš tälvikylá saje, kost täsivis mooreenkuolbânist tiättojeh vittâ pardos 
vyeligis kiäđgáttâhhân. Lasseen tai maadâviestârpeln kiäđgáás enâmist tiättojeh pyereest epimiäráliih, 
vyeligâš kiäđgáttuvah. Čuosâttâh lii ohtâ Uáđđivei käävci siäilum tälvikylá saajeest. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Pyereest siäilum čuosâttâh, mii kulá Uáđđivei tälvikylái ubâlâšvuotân. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000011953  
 
 
sms 
VARK-vuuʹd vuâđđõõttmõš: 
Uáđđiveeʹj kuâŋŋsest leʹddi mââjkõsruʹvddpââʹjest da historiallaš ääiʹjest ââʹnnmest leämmaž säʹmmlai 
täʹlvvsiid pääiʹǩ nårrje kueʹttsõõʹjin da ǩiiuǥânǩieʹđjin. Täʹlvvsiidin šâdd miârkteei vooudlaž obbvuõtt. Tõk 
leʹjje õhttsallašvuõđ nââneei pääiʹǩ, da ko toʹben jälsteš, toʹben hoiʹddješ sosiaalʼlaž, vuõiggâdvuõđlaž da 
vaaldšemvuõđlaž aaʹššid. 
 
Obbvuõʹtte koʹlle puõʹtti sââʹj/pääiʹǩ: 
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Nukkumajoki 4 
Šlaajj: jälstemsââʹj 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Historiallaš aanrõõžži täʹlvvsiid sââʹjj, koʹst kuâsttje lååimeʹt kueʹttsââʹj. Päiʹǩǩ lij õhtt Uáđđiveeʹj kääuʹc 
seillam täʹlvvsiid sââʹjest. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Puârast seillam päiʹǩǩ, kååʹtt kooll Uáđđiveeʹj täʹlvvsiidi obbvuõʹtte. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010032  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Nukkumajoki 2 
Šlaajj: jälstemsââʹj 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš; kõskkäiggsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Historiallaš aanrõõžži täʹlvvsiid sââʹjj, koʹst leät vuâmmšam 13 kueʹttsââʹj, kooʹvid da ǩiuggân paaʒʒtõõzz. 
Täʹlvvsiidâst leät jälstam kõskkääiʹj looppâst da 1500-lååǥǥast. Päiʹǩǩ lij õhtt Uáđđiveeʹj kääuʹc seillam 
täʹlvvsiid sââʹjest. 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000011953
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010032
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VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Veiddsânji tuʹtǩǩuum päiʹǩǩ, kååʹtt kooll Uáđđiveeʹj täʹlvvsiidi obbvuõʹtte. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010046  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Nukkumajoki 3 
Šlaajj: jälstemsââʹj 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Historiallaš aanrõõžži täʹlvvsiid sââʹjj, koʹst nirrmest kuâsttje aainâs nellj nelljčiõǥǥ mallsaž kueʹttsââʹj 
vueʹllǥaž muddren. Päiʹǩǩ lij õhtt Uáđđiveeʹj kääuʹc seillam täʹlvvsiid sââʹjest. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Puârast seillam päiʹǩǩ, kååʹtt kooll Uáđđiveeʹj täʹlvvsiidi obbvuõʹtte. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010078  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Nukkumajoki 6 
Šlaajj: jälstemsââʹj 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Historiallaš aanrõõžži täʹlvvsiid sââʹjj, koon tuõlbbsest lie kutt ǩiiuǥânǩieʹđji veäkka kuâsttjeei kueʹttsââʹj. 
Kueiʹt kuäʹđ pirr lie nelljčiõǥǥ nalla pijjum vueʹllǥa muddâr. Pääiʹǩest lie še vitt vueʹllǥa uur. Päiʹǩǩ lij õhtt 
Uáđđiveeʹj kääuʹc seillam täʹlvvsiid sââʹjest. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Puârast seillam päiʹǩǩ, kååʹtt kooll Uáđđiveeʹj täʹlvvsiidi obbvuõʹtte. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010080  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Nukkumajoki 7 
Šlaajj: jälstemsââʹj 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Historiallaš aanrõõžži täʹlvvsiid sââʹjj, koʹst lie čiččâm kueʹttsââʹj palddlõõžži. Päiʹǩǩ lij õhtt Uáđđiveeʹj kääuʹc 
seillam täʹlvvsiid sââʹjest. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Puârast seillam päiʹǩǩ, kååʹtt kooll Uáđđiveeʹj täʹlvvsiidi obbvuõʹtte. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010081  
 
Kåʹdd: Aanar 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010046
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010078
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010080
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010081
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Päiʹǩǩnõmm: Nukkumajoki 5 
Šlaajj: jälstemsââʹj 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš; kõskkäiggsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Historiallaš aanrõõžži täʹlvvsiid sââʹjj, koʹst leät kaʹrttjam vitmlo kueʹttsââʹj da jõnn kuʹǩesnallšemkruugg 
mallsaž ǩiuggân. Päiʹǩǩ lij õhtt Uáđđiveeʹj kääuʹc seillam täʹlvvsiid sââʹjest. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Puârast seillam da vueʹzzi tuʹtǩǩuum päiʹǩǩ, kååʹtt kooll Uáđđiveeʹj täʹlvvsiidi obbvuõʹtte. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010083  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Nukkumajoki 8 
Šlaajj: jälstemsââʹj 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: kõskkäiggsaž; ruʹvddpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Mââjkõsruʹvddpâjjsaž leʹbe kõskkäiggsaž täʹlvvsiid päiʹǩǩ, koʹst lie lååi kueʹttsââʹjjed palddlõõžži nuʹtt 230 
mettar määʹtǩest. Kueʹttsõõʹji luâddõk lij kõskkmieʹrin nuʹtt 6 m da šuurmõs vueʹss tõin lie kuuđčiõkksa. 
Päiʹǩǩ lij õhtt Uáđđiveeʹj kääuʹc seillam täʹlvvsiid sââʹjest. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Puârast seillam päiʹǩǩ, kååʹtt kooll Uáđđiveeʹj täʹlvvsiidi obbvuõʹtte. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010444  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Nukkumajoki 9 
Šlaajj: jälstemsââʹj 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: kõskkäiggsaž; ruʹvddpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Mââjkõsruʹvddpâjjsaž leʹbe kõskkäiggsaž täʹlvvsiid sââʹjj, koʹst moreeʹnkuõlbbnest kuâsttje vitt vueʹllǥaž 
tollsââʹjjraajâlm. Lââʹssen täi låʹddǩeʹrddempeäʹlnn kuâsttje puârast ǩeädggas määddast meäʹrteʹmes, 
vueʹllǥa tollsââʹjjraajâlm. Päiʹǩǩ lij õhtt Uáđđiveeʹj kääuʹc seillam täʹlvvsiid sââʹjest. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Puârast seillam päiʹǩǩ, kååʹtt kooll Uáđđiveeʹj täʹlvvsiidi obbvuõʹtte. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000011953  
 
 

993. Näkkälä 100782 
          Neahčil / smn / sms 

 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Näkkälä 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010083
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010444
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000011953
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Tyyppi: kultti- ja tarinapaikat 
Ajoitus: historiallinen; keskiaikainen; rautakautinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Seitakivi sijaitsee Näkkäläjärven luoteisrannalla lähellä järven rantaa. Se on yksittäinen siirtolohkare, jolle 
uhraaminen on alkanut 1100- ja 1200-lukujen taitteessa, ja jolle uhrataan yhä edelleen. 
 
VARK-perustelut: 
Näkkälän seita on eräs tunnetuimmista Länsi-Lapin seitakivistä. Se on ollut käytössä jo 
myöhäisrautakaudelta saakka. Kohde on helposti saavutettavissa. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010001  
 
 
se 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Näkkälä 
Tiippa: kulta- ja máinnasbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš; gaskaáiggálaš; ruovdeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Sieidegeađgu lea Neahčiljávrri davveoarjegáttis, lahka jávrri gátti. Dat lea ovttaskas sirdinlaiggahat, masa 
oaffaruššan lea álgán 1100- ja 1200-loguid doajáhagas, ja masa oaffaruššet ainge. 
 
VARK-ákkastallan: 
Neahčila sieidi lea okta eanemus dovddus Oarje-Sámi sieidegeđggiin. Dat leamašan anus jo 
maŋŋeruovdeáigodaga rájes. Báikái beassá álkit. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010001  
 
 

994. Oanehislattu 2 101375 
          Oanehisláttu 2 / smn / sms 

 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Oanehislattu 2 
Tyyppi: asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen; kivikautinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Utsjoen itärannan suojaisessa poukamassa sijaitseva kohde, jossa on neljä asumuspainannetta (4 x 8 m, 
syvyys 40 cm) sisältävä asuinpaikka ja kolme pyyntikuoppaa. Asumuspainanteet muistuttavat kivikauden 
lopun asumuspainanteita, joita tunnetaan muun muassa Pohjois-Norjasta ja Kuolan niemimaalta. Yksi 
asumuspainanne on vaurioitunut pyyntikuoppia kaivettaessa, joten esihistorialliset pyyntikuopat ovat 
asumuspainanteita nuorempia. Kohde on hyvin säilynyt. 
 
VARK-perustelut: 
Hyvin säilynyt, harvinainen ja edustava kohde, jolla on runsaasti tutkimuspotentiaalia ja suuri 
nähtävyysarvo. 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010001
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010001
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Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000003155  
 
 
se 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Oanehislattu 2 
Tiippa: ássanbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš; geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Ohcejoga nuortagátti suddjes smávva luokta, mas leat njeallje ássandeađvašumi (4 x 8 m, čikŋodat 40 cm) 
sisttisdoallan ássansadji ja golbma godderokki. Ássandeađvašumit muittuhit  geađgeáigodaga loahpa 
ássandeađvašumiid, maid dovdat earret eará Davvi-Norggas ja Guoládatnjárggas. Okta ássandeađvašupmi 
lea billašuvvan godderokkiid goaivvodettiin, nuba ovdahistorjjálaš godderokkit leat dáid nuorabut. 
Čuozáhat lea bures seilon. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon, hárvenaš ja ovddasteaddji čuozáhat, mas lea valjit dutkanpotentiála ja stuorra oainnusárvu. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000003155  
 
 

995. Pappila 101337 
          Báhppal / smn / sms 

 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Pappila 
Tyyppi: asuinpaikat; kirkkorakenteet 
Ajoitus: historiallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Kohde on Utsjoen siidan kirkkopaikka, hallinnollinen ja yhteisöllinen keskus, jossa saamelaiset ovat 
kokoontuneet ainakin 1600-luvun alkupuolelta nykypäivään saakka. Alueella sijaitsee vuonna 1853 
valmistunut Engelin kivikirkko ja vuonna 1843 rakennettu pappila, vanha hautausmaa ja Utsjoen sukujen 
markkinatuvat. Varhaisemmasta toiminnasta kertovat lukuisat asumusten ja alueella sijainneen Pyhän 
Ulriikan kirkon jäännökset. 
 
VARK-perustelut: 
Suomen saamelaisalueella ainutlaatuinen kohde, jossa 1600-luvulta alkaen sijainneen kentän vanhat 
asumusjäänteet ja vanhan kirkon jäänteet sijaitsevat paikalla, joka on yhä markkinapaikka ja aktiivisessa 
kirkollisessa käytössä. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010037  
 
 
se 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Pappila 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000003155
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000003155
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Tiippa: ássanbáikkit; kirkoráhkadusat 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Čuozáhat lea Ohcejoga siidda kirkobáiki, hálddahuslaš ja searvvušlaš guovddáš, gos sápmelaččat leat 
čoahkkanan ainjuo 1600-logu álggu bealde otnábeaivvi rádjai. Guovllus lea jagi 1853 gárvvásmuvvan Engela 
geađgekirku ja jagi 1843 huksejuvvon páhppal, boares hávdeeana ja Ohcejoga sogaid kirkostobut. Ovddit 
doaimmain muitalan olu ássansajiid ja guovllus lean Bassi Ulriika kirku bázahasat. 
 
VARK-ákkastallan: 
Suoma sámeguovllus áidnalunddot čuozáhat, mas 1600-logu rájes lean gietti boares ássanbázahasat ja boares kirku 
bázahasat leat báikkis, mii lea ain márkanbáiki ja aktiivvalaš kirkolaš anus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010037  
 
 

996. Peuralammet 100962 
         Goddeláddot / Peuralammet / Kåʹddlaaddu 

 
Kunta: Inari 
Kohde: Peuralammet 
Tyyppi: asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Kaksi kodanpohjaa (5 x 5 m) ja yhdeksän pyyntikuoppaa (halkaisija 3–4 m, syvyys 0,7–1 m), jotka sijaitsevat 
järvien välisellä kannaksella Sevettijärvellä Kolttien perinnetalon ja ortodoksisen kirkon hautausmaan 
ympäristössä. Kodat ja pyyntikuopat edustavat paikalla tapahtunutta eriaikaista toimintaa. 
 
VARK-perustelut: 
Hyvin säilynyt asuinpaikka- ja pyyntikuoppakohde, joka on helposti saavutettavissa. Paikalla on 
pyyntikuopista kertovat opasteet. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000022789  
 
 
se 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Peuralammet 
Tiippa: ássanbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Guokte goahtesaji (5 x 5) ja ovcci godderokki (čađamihttu 3–4 m, čikŋodat 0,7–1 m), mat leat jávrriid 
gaskkas lean gutkos Čeavetjávrri árbebartta ja ortodoksalaš kirku hávdeeatnama birrasis. Goađit ja 
godderokkit ovddastit báikki alde dáhpáhuvvan sierraáigge doaimma. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon ássansadje- ja godderoggečuozáhat, gosa beassá álkit. Báikkis leat godderokkiin muitalan 
oahpistangalbbat. 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010037
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Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000022789  
 
 
smn 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Peuralammet 
Tijppâ: aassâmsajeh; tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Kyehti kuátivuáđu (5 x 5 m) já oovce pivdorogged (lyeddejeijee 3–4 m, kieŋŋâlvuotâ 0,7-1 m), moh láá 
jaavrij koskâsii kuátkust Čevetjäävrist Nuorttâlij ärbivyehitáálu já ortodokslii kirho hävdieennâm pirrâsist. 
Kuáđih já pivdorogeh ovdâsteh saajeest tábáhtum sierâáigásii toimâm. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Pyereest siäilum aassâmsaje- já pivdoroggečuosâttâh, mii lii älkkeht juksâmist. Saajeest láá pivdoruugijn 
muštâleijee uápistemtaavluh. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000022789  
 
 
sms 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Peuralammet 
Šlaajj: jälstemsââʹj; tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Kueʹhtt kueʹttsââʹj (5 x 5 m) da ååuʹc rõvväuʹdded (luâddõk 3–4 m, čiŋŋâlvuõtt 0,7–1 m) lie jaauʹri kõskksaž 
mueʹtǩest Čeʹvetjääuʹrest Saaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt da ortodookslaž ceerkav ruõkkâmsââʹj pirrõõzzâst. Kuäʹđ 
da rõvvääuʹd oudste sââʹjest šõddâm jeeʹresäiggsaž toiʹmmjummuž. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Puârast seillam jälstemsââʹjj- da rõvväuʹddpäiʹǩǩ, koon årra peäss hieʹlǩeld. Sââʹjest lie rõvvaauʹdin 
mušttleei vuäʹpstemkõõlb. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000022789  
 
 

997. Pielpajärven kirkkokenttä ja Inarinjärven hautasaaret 100483 
          Bielbajávrri kirkogieddi ja Anárjávrri hávdeeanasullot  
         / Piälppáájäävri kirkkokieddi já Aanaarjäävri hävdisuolluuh 
          / Piálppáájääuʹr ceerkavǩeʹdd da Aanarjääuʹr äuʹddsuõllu 

 
VARK-alueen perustelu: 
Historiallisen ajan kokonaisuus, johon kuuluu kirkkokenttä ja kirkon käytössä olleet kaksi hautasaarta. 
Kohdekokonaisuus liittyy inarinsaamelaisten käännytykseen kristinuskoon 1600-luvulta alkaen. 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000022789
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Kunta: Inari 
Kohde: Pielpajärvi 
Tyyppi: asuinpaikat; kirkkorakenteet 
Ajoitus: historiallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010067  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Hautuumaasaari 
Tyyppi: asuinpaikat; asuinpaikat; hautapaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: historiallinen; keskiaikainen; kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010096  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Vanhahautuumaasaari 
Tyyppi: asuinpaikat; asuinpaikat; hautapaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: historiallinen; kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010463  
 
 
se 
VARK-guovllu ákkastallan: 
Historjjálaš áiggi ollisvuohta, masa gullá kirkogieddi ja kirku anus lean guokte hávdeeanasullo. 
Čuozáhatollisvuohta laktása anáraččaid jorgalahttimii kristtalašvuhtii 1600-logu rájes. 
 
Ollisvuhtii gullet čuovvovaš čuozáhagat: 
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Pielpajärvi 
Tiippa: ássanbáikkit; kirkoráhkadusat 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Bielbajávrri (Stuorrâ Piälppáájävri) kirku ja kirkogieddi leat Stuorra Bielbajávrri gáttis. Gietti 
davvenuortaoasis šaddet suoinnit ja reatkkát ja doppe lea ain ceaggut 1754–1760 huksejuvvon Bielbajávrri 
ruossakirku, maid geavahedje 1800-logu loahpa rádjai. Dan ovdal giettis lei 1600-logu beallemuttus 
huksejuvvon Dronnet Kristiinná kirku. Čuozáhat lea anáraččaid dálvesiidda báiki, mas leat áican earálágan 
ráhkadusaid bázahusaid. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bielbajávrri kirku ja dan birastan kirkogieddi dahket Anárjávrri Hávdeanasullo ja Boareshávdeeanasulluin 
oppa Suoma mihttolávas áidnalunddot ja hárvenaš ollisvuođa, mii muitala anáraččaid jorgalahttimis 
kristtalašvuhtii 1600-logus gitta 1900-lohkui. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010067  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Hautuumaasaari 
Tiippa: ássanbáikkit; ássanbáikkit; hávdebáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš; gaskaáiggálaš; geađgeáiggálaš 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010067
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010096
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010463
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010067
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Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Anárjávrri Äijiha (Ádjásullo) davveoarjjabealde lean hávdeeana, mii leamašan anus Anár searvegotti 
Bielbajávri kirku hávdeeanan jagiid 1793–1905. Hávdedeađvašumiid leat gávdnan sulaid 1100. Lassin sullos 
leat áiggi dáfus meroštalakeahtes godderokkit (18 st.), maŋit ruovdeáigodaga dahje gaskaáigásaš 
oamabordimat (2 st.) ja geađgeáigodaga ássansadji. 
 
VARK-ákkastallan: 
1800-logu hávdeeanasuolu laktása guovllu kirkolaš álgoáigái 1600-logus 1900-lohkui, man áigge anáraččaid 
jorgalahtte kristtalašvuhtii. Čuozáhat gullá kirkobáikki ja guovtti hávdeeanasuolu ollisvuhtii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010096  
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Vanhahautuumaasaari 
Tiippa: ássanbáikkit; ássanbáikkit; hávdebáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš; geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Anárjávrri davvegáttis lean Jámešsuolu (Jaamišsuálui) laktása Bielbajávrri kirkui. Sullui hávdádedje ainjuo 
jagis 1700 jahkái 1793 anáraččaid, ja sullos leat áican sulaid 500 hávderokki. Sullos leat gávdnan lassin 
moadde goahtesaji, godderokki ja geađgeáigge ássansaji. 
 
VARK-ákkastallan: 
Anárjávrri Hávdeanasuolu dahká Hávdeeanasulluin sihke Bielbajávrri kirkuin ja dan birastan kirkogittiin 
áidnalunddot ja hárvenaš ollisvuođa, mii muitala anáraččaid jorgalahttimis kristtalašvuhtii 1600-logus gitta 
1900-lohkui. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010463  
 
 
sms 
VARK-vuuʹd vuâđđõõttmõš: 
Historiallaš ääiʹj obbvuõtt, koozz kooll ceerkavǩeʹdd da ceerkav ââʹnnmest leämmaž kueʹhtt äuʹddsuõllu. 
Päiʹǩǩobbvuõtt õhttan aanrõõžži risttviõrru risttmõʹšše 1600-lååǥǥast ääʹljeeʹl. 
 
Obbvuõʹtte koʹlle puõʹtti sââʹj/pääiʹǩ: 
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Pielpajärvi 
Šlaajj: jälstemsââʹj; ceerkavrajjâz 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Piälppáájääuʹr ceerkav da ceerkavǩeʹdd lie Stuorrâ Piälppáájääuʹr reeddast. Ǩeeʹdd, koʹst šâʹdde sueiʹn da 
kõskkâz, ääppalruõbdâst lij õinn ceäggad iiʹjji 1754–1760 rajjum Piälppáájääuʹr risttceerkav, koon õʹnneš 
1800-lååǥǥ loopp räjja. Tõn ouddâl ǩeeʹddest leäi 1600-lååǥǥ pieʹllrääʹjest rajjum Konǥštar Kreʹstten 
ceerkav. Päiʹǩǩ lij aanrõõžži täʹlvvsiid sââʹjj, koʹst leät vuâmmšam jeeʹresnallšem rajlmi paaʒʒtõõzzid. 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010096
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VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Piálppáájääuʹr ceerkav da tõn pirrõõtti ceerkavǩeʹdd tuejjee Aanarjääuʹr äuʹddsuõlluivuiʹm Lääʹddjânnam 
mettkääʹvest oʹdinaknallšem da hääʹrves obbvuõđ, kååʹtt mušttal aanrõõžži risttmest risttviõrru 1600-
lååǥǥast 1900-lååǥǥ räjja. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010067  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Hautuumaasaari 
Šlaajj: jälstemsââʹj; jälstemsââʹj; äuʹddsââʹj; tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš; kõskkäiggsaž; ǩeäʹdǧǧpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Aanarjääuʹr Ääʹjjsuõllu (Äijih) reddviõstârpeäʹlnn lij ruõkkâmsââʹjj, kååʹtt lij leämmaž ââʹnnmest Aanar 
seäʹbrrkååʹdd Piálppáájääuʹr ceerkav ruõkkâmsââʹjjen iiʹjji 1793–1905. Toʹb lie kaunnâm nuʹtt 1100 
äuʹddsââʹjjed. Lââʹssen suõllust lie ääiʹjeez peäʹlnn meäʹrtõõlǩani rõvvääuʹd (18 kpl), mââjkõsruʹvvpâjjsaž 
leʹbe kõskkäiggsaž tollsââʹjjraajâlm (2 kpl) da ǩeäʹdǧǧpâjjsaž jälstemsââʹjj. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
1800-lååǥǥ äuʹddsuâl õhttan vuuʹd ceerkvallaš alggtoiʹmmjummša 1600-lååǥǥast 1900-lokku, koon ääiʹj 
aanrõõžžid riʹstteš risttviõrru. Päiʹǩǩ kooll ceerkavsââʹj da kueiʹt äuʹddsuõllu obbvuõʹtte. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010096  
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Vanhahautuumaasaari 
Šlaajj: jälstemsââʹj; jälstemsââʹj; äuʹddsââʹj; tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš; ǩeäʹdǧǧpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Aanarjääuʹr tâʹvvreeddast lij Jaamišsuálui (Vuäʹmmruõkkâmsââʹjjsuâllǥaž), kååʹtt õhttan Piälppáájääuʹr 
ceerkva. Suâllǥa ruõʹǩǩeš aainâs eeʹjjest 1700 eeʹjj 1793 räjja aanrõõžžid, da suõllust leät vuâmmšam nuʹtt 
500 äuʹddkååʹpped. Suõllust leät kaunnâm lââʹssen muäʹdd kueʹttsââʹj, rõvvaauʹdid da ǩeäʹdǧǧpâjjsaž 
jälstemsââʹj. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Aanarjääuʹr Vuäʹmmruõkkâmsââʹjjsuâl tuejjad Ruõkkâmsuõlluin di Piálppáájääuʹr ceerkvin da tõn pirrõõtti 
ceerkavǩiiʹddin oʹdinaknallšem obbvuõđ, kååʹtt mušttal aanrõõžži risttmest risttviõrru 1600-lååǥǥast 1900-
lååǥǥ räjja. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010463  
 
 

998. Ruijanpolun VARK-alue 101236 
          Ruijabálgá VARK-guovlu / Ruijapálgá VARK-kuávlu / Ruijapälggaz VARK-vuʹvdd 

 
Kunta: Sodankylä Inari 
Kohde: Ruijanpolku 
Tyyppi: kulkuväylät 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010067
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010096
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Ajoitus: historiallinen 
 
VARK-alueen perustelu: 
Ruijan polun muinaisjäännöskohteesta valittiin mukaan Sompion luonnonpuistossa kulkeva noin 8 
kilometrin pituinen osuus. Polkuosuudella on runsaasti reitin merkitsemiseksi tehtyjä kivilatomuksia ja 
mäntyjen runkoihin veistettyjä pilkkoja. 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Ruijanpolku on osa ikivanhaa Ruijanreittiä, joka on aikoinaan kulkenut Perämereltä Saariselän tunturialueen 
kautta Jäämerelle eli Ruijan rannikolle. Reitin vanhin kirjallinen maininta on 1500-luvun lopulta. Polku 
erottuu maastossa noin puoli metriä leveänä kulku-urana. Se on merkitty maastoon kivilatomuksin ja 
mäntyjen kylkiin veistetyin pilkoin. Reitti on kunnostettu viimeisen kerran 1800-luvun lopussa. 
 
VARK-perustelut: 
Ruijanpolku on osa ikivanhaa Ruijanreittiä, jota on kuljettu Perämereltä Ruijan rannikolle. Polku on Lapin 
vanhin tunnettu maareitti. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000032423  
 
 
se 
Gielda: Soađegilli Anár 
Čuozáhatnamma: Ruijanpolku 
Tiippa: johtinfávllit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
VARK-guovllu ákkastallan: 
Ruija bálgá dološmuitobázahasčuozáhagas válljejedje mielde Soabbada luonddumeahcis lean 8 kilomehtera 
guhkkosaš oasi. Bálggesoasis leat valjit máđija merkemii dahkkon geađgebordima ja beziide vullojuvvon 
mearkkat. 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Ruijabálggis lea oassi dološ Ruijabálgás, mii lea iežas áiggis johtán Mearrabađas Suoločielggi duottarguovllu 
bokte Jiekŋamerrii dahje Ruija riddui. Johtolaga boarráseamos girjjálaš máinnašupmi lea 1500-logu loahpas. 
Bálggis oidno eatnamis sulaid mehterbeale govda johtinluoddan. Dat lea merkejuvvon eatnamii 
geađgebordimiiguin ja beziide čullojuvvon mearkkaiguin. Johtolat lea ordnejuvvon maŋimuš háve 1800-
logu loahpas. 
 
VARK-ákkastallan: 
Ruijabálggis lea oassi dološ Ruijamáđijas, man mielde leat johtán Mearrabađas Ruijarittu rádjai. Bálggis lea 
Lappi boarráseamos dovddus eanamáđidja. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000032423  
 
 
smn 
Kieldâ: Suáđikylá Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Ruijanpolku 
Tijppâ: jotteemuálih 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000032423
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Äigidem: historjálâš 
 
VARK-kuávlu vuáđustâllâm: 
Ruija pálgá toovlášmuštočuosâttuvâst väljejui mield Suobbâd luándumeecist jottee suullân 8 kilomeetter 
kukkosâš uási. Pälgisuásist láá valjeest kiäinu merkkim várás rahtum keđgipardoseh já peesij ruŋgoid 
čuoppum verâstuvah. 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Ruijapäälgis lii tovláá Ruijakiäinu uási, mii lii aigijnis jottáám Merâpoođâst Suáluičielgi tuodârkuávlu peht 
Jieŋâmeerân adai Ruija riidon. Kiäinu puárásumos kirjálâš mainâšume lii 1500-lovo loopâst. Päälgis tiättoo 
enâduvâst suullân meetterpele kobdosâš jotteemkiäinun. Tot lii merkkejum enâdâhân keđgipardosijguin já 
peesij sijđoid čuoppum verâstuvâiguin. Kiäinu lii tivvum majemuu tove 1800-lovo loopâst. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Ruijapäälgis lii tovláá Ruijakiäinu uási, mii lii juttum Merâpoođâst Ruija riidon. Päälgis lii Laapi puárásumos 
tubdum eennâmkiäinu. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000032423  
 
 
sms 
Kåʹdd: Suäʹđjel Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Ruijanpolku 
Šlaajj: jååʹttemǩeäin 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš 
 
VARK-vuuʹd vuâđđõõttmõš: 
Ruija pälggaz tuâlʼjõžpaaʒʒtõspääiʹǩest vaʹlljeeš mieʹldd Sompio luâttmuõrrkarddsest jooʹtti nuʹtt 8 
ǩilomettar kookkaž vueʹzz. Pääʹljesvueʹzzest lie jiânnai ǩeäin mieʹrǩǩeem diõtt tuejjuum uur da pieʹʒʒid 
viârstum pelkstõõǥǥ. 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Ruijapääʹljes lij vueʹssen tuâlʼjõž Ruijaǩeäinast, kååʹtt lij måtmešt jååttam Puåššmiârâst Suâlčiõʹlj 
tuõddârvuuʹd pääiʹǩ Jiõŋŋmieʹrre leʹbe Ruija reddtõʹǩǩe. Ǩeäin puärrsummus ǩeerjlaž peäggtõs käunnai 
1500-lååǥǥ looppâst. Pääʹljes kuâsttai mieʹccest nuʹtt peäʹl mettar kobddi jååʹttemǩeäinnan. Tõt lij 
mieʹrǩǩuum meäcca uurivuiʹm da pieʹʒʒid viârstum piiʹlǩivuiʹm. Ǩeäin leät teevvam mââimõs vuâra 1800-
lååǥǥ looppâst. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Ruijapääʹljes lij vueʹssen tuâlʼjõž Ruijaǩeäinast, koon mieʹldd leät jååttam Puåššmiârâst Ruija reddtõʹǩǩe. 
Pääʹljes lij Lappi puärrsummus tobddum mäddǩeäinn. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000032423  
 
 

999. Saamelaismuseon ja Vuopajan asuinpaikka-alueet 100503 
           Sámemusea ja Vuohpi ássansadjeguovllut / Säämimuseo já Vyeppee aassâmsajekuávlu /  
           Sääʹm-museo da Vyeppeenjaarǥ jälstemsââʹjjvuuʹd 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000032423
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000032423
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VARK-alueen perustelu: 
Kaksi vierekkäistä kohdetta muodostavat Juutuanjoen suulle ja Inarijärven rantaan yli kilometrin pituisen ja 
poikkeuksellisen monipuolisen arkeologisen kohdekokonaisuuden, jossa on edustettuna lähes kaikki 
jääkauden jälkeiset ajanjaksot. 
 
Kunta: Inari 
Kohde: Saamen museo / Vuopaja 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: keskiaikainen; kivikautinen; rautakautinen; varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010013  
 
Kunta: Inari 
Kohde: Vuopaja pohjoinen 
Tyyppi: asuinpaikat; asuinpaikat; maarakenteet; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: ajoittamaton; kivikautinen; varhaismetallikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010014  
 
 
se 
VARK-guovllu ákkastallan: 
Guokte bálddalaš čuozáhaga dahket Juvddu njálbmái ja Anárjávrri gáddái badjel kilomehtera guhkkosaš ja 
spiehkastatlaš máŋggabealat arkeologalaš čuozáhatollisvuođa, mas ovddastuvvon leat measta buot 
jiekŋaáiggi maŋŋá lean áigodagat. 
 
Ollisvuhtii gullet čuovvovaš čuozáhagat: 
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Saamen museo / Vuopaja 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: gaskaáiggálaš; geađgeáiggálaš; ruovdeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Sámemusea Siidda birrasis, Juvddu njálmmis lean viiddis ja guhkká geavahuvvon ássansadjeguovlu. 
Geavatlaččat čuozáhat lea seammá ássansadji ádjaga nuppe bealde lean Vuohppi davvi -nammasaš 
ássansajiin. Jo mesolihtalaš geađgeáigodagas jiekŋaáiggi maŋŋá lean pionearaássama áigge álgán ássan lea 
joatkašuvvan neolihtalaš geađgeáigodaga ja árametállaáigodaga čađa. Nuoramus ássanmuttut leat maŋit 
ruovdeáigodagas ja gaskaáiggis. Čuozáhaga leat dutkan viidát. Guovllus leat gávdnan earret eará 
goahtesajiid ja olu oapmaniid. 
 
VARK-ákkastallan: 
Máŋggabealat ja mearkkašahtti ássansadji, mas lea spiehkastatlaš guhkes geavahanhistorjá Lappi 
boarráseamos ássama áiggis gitta áramus sámeálbmogii. Čuozáhat gullá viiddis ja mearkkašahtti 
Juvdunjálmmis lean ássansadjeguvlui. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010013 
 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Vuopaja pohjoinen 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010013
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010014
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Tiippa: ássanbáikkit; ássanbáikkit; eanaráhkadusat; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: áigemeroštalakeahtes; geađgeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Viiddis, ainjuo mesolihtalaš geađgeáigodahkii ja árametállaáigodahkii áigemeroštallon ássansadji lea Juvddu 
njálmmis ja Anárjávrri gáttis. Geavatlaččat čuozáhat lea seammá ássansadji ádjaga nuppe bealde lean 
Sámemusea / Vuohppi davvi -nammasaš ássansajiin. Dutkamiid mielde ássama oaivedeaddu leamašan 
mesolihtalaš geađgeáigodagas ha árametállaáigodagas, muhto jáhkkimis viiddis guovllus leamašan ássan 
maiddái dávjjibut go dálá dutkandieđuid mielde. 
 
VARK-ákkastallan: 
Viiddis, oassái dutkojuvvon ássansadjeguovlu, mas leamašan ássan ainjuo mesolihtalaš geađgeáigodagas ja 
árametállaáigodagas. Čuozáhat gullá viiddis ja mearkkašahtti Juvdunjálmmis lean ássansadjeguvlui. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010014  
 
 
smn 
VARK-kuávlu vuáđustâllâm: 
Kyehti paldâlâs čuosâttuv hammiv Juvduujuuvâ njáálmán já Aanaarjäävri riidon paijeel kilomeetter kukkosii 
já eromâš maaŋgâpiälálii arkeologâlii čuosâttâhubâlâšvuođâ, mast láá ovdâstum masa puoh jieŋâääigi 
maŋasiih áigáduvah. 
 
Ubâlâšvuotân kuleh čuávuvááh čuosâttuvah: 
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Saamen museo / Vuopaja 
Tijppâ: aassâmsajeh 
Äigidem: koskâáigásâš; keđgipaje áigásâš; ryevdipaje áigásâš; arâmeetaalpaje áigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Säämimuseo Siida pirrâsist, Juvduujuuvâ njäälmist leijee vijđes já kuhháá kevttum aassâmsajekuávlu. 
Keevâtlávt čuosâttâh lii siämmáš aassâmsaje paldâlâs aijuu nube riddoost leijee Vyeppee tave -nommâsijn 
aassâmsoojijn. Jo mesoliitlii keđgiääigist jieŋâääigi maŋasii pioneeraassâm ääigi álgám aassâm lii jotkum 
saajeest neoliitlii keđgiääigi já tooláášmeetaalpaje čoođâ. Nuorâmuuh aassâmmudoh äigiduvvojeh 
maŋesryevdipajan já koskâááigán. Čuosâttâh lii vijđáht tutkum. Kuávlust láá kavnâm eereeb iärrás 
kuátivuáđuid já maaŋgâid omânijd. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Maaŋgâpiälásâš já merhâšittee aassâmsaje, mast lii spiekâsteijee kuhes kevttimhistorjá Laapi puárásumos 
aasâd ääigist ain toolááš sämiaalmugân. Čuosâttâh kulá vijđes já merhâšittee Juvduujuuvâ njäälmist leijee 
aassâmsajekuávlun. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010013  
 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Vuopaja pohjoinen 
Tijppâ: aassâmsajeh; aassâmsajeh; eennâmráhtuseh; tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: äigidhánnáá; keđgipaje áigásâš; arâmeetaalpaje áigásâš 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010014
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010013


  Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK  
    Saamelaisten kotiseutualue  

VARK-alueet 975-1011 
31.1.2023 Sivu 75/91 

 

 

 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Vijđes, aainâs-uv mesoliitlâš keđgiááigán já tooláášmeetaalpajan äigidum aassâmsaje lii Juvduujuuvâ 
njäälmist já Aanaarjäävri riddoost. Keevâtlávt čuosâttâh lii siämmáš aassâmsaje paldâlâs, aijuu nube 
riddoost leijee Säämi museo / Vyeppee -nommâsijn aassâmsoojijn. Tutkâmušâi vuáđuld aassâm 
váldutiäddu lii lamaš mesoliitlii keđgiääigist já tooláášmeetaalpaajeest, mutâ tuođânálásávt vijđes kuávlust 
lii lamaš aassâm meiddei eenâb áigáduvâi ko tááláš tutkâmuštiätu tiätá. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Vijđes, uásild tutkum aassâmsajekuávlu, kost lii lamaš aassâm aainâs-uv mesoliitlii keđgiääigi já 
tooláášmeetaalpaajeest. Čuosâttâh kulá vijđes já merhâšittee Juvduujuuvâ njäälmist leijee 
aassâmsajekuávlun. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010014  
 
 
sms 
VARK-vuuʹd vuâđđõõttmõš: 
Kueʹhtt palddlõs pääiʹǩ tuejjee Juvduujooǥǥ njälmma da Aanarjääuʹr riddu pâʹjjel ǩilomettar kookka da 
čoʹrsteei nalla määŋgpeällsaž arkeolooglaž päiʹǩǩobbvuõđ, koʹst lie oudstum âlddsin puk jiõŋŋpââʹj mâŋŋa 
puättam äiʹǧǧpââʹj. 
 
Obbvuõʹtte koʹlle puõʹtti sââʹj/pääiʹǩ: 
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Saamen museo / Vuopaja 
Šlaajj: jälstemsââʹj 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: kõskkäiggsaž; ǩeäʹdǧǧpâjjsaž; ruʹvddpâjjsaž; ouddmetallpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Sääʹm-museo Siida pirrõõzzâst, Juvduujokknjääʹlmest lij veiddsõs da kuuʹǩǩ õnnum jälstemsââʹjjvuʹvdd. 
Tuõttvuõđâst päiʹǩǩ lij seämma jälstemsââʹjj palddlõs vuäj nuuʹbb peäʹlnn leʹddi Vyeppeenjargg tâʹvv -
nõmmsaž jälstemsõõʹjin. Juʹn mesoliittlaž ǩeäʹdǧǧpââʹjest jiõŋŋpââʹj mâŋŋa puättam pioneeʹraazztummuž 
ääiʹj älggam aazztummuš lij juätkkjam sââʹjest neoliittlaž ǩeäʹdǧǧpââʹj da ouddmetallpââʹj čõõđ. Nuõrmõs 
aazztempoodd lie leämmaž mââjkõsruʹvddpââʹjest da kõskkääiʹjest. Pääiʹǩ leät tuʹtǩǩääm veiddsânji. 
Vuuʹdest leät kaunnâm jeäʹrbi mieʹldd kueʹttsõõʹjid da määŋgid ǩiuggnid. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Määŋgpeällsaž da miârkteei jälstemsââʹjj, koʹst lij čoʹrsteeinalla kuʹǩes ââʹnnemhistoria Lappi puärrsummus 
aazztõõzz ääiʹjest vuõssmõs säʹmmlai räjja. Päiʹǩǩ kooll veiddsõs da miârkteei Juvduujokknjääʹlm 
jälstemsââʹjjvoudda. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010013 
 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Vuopaja pohjoinen 
Šlaajj: jälstemsââʹj; jälstemsââʹj; mäddrajjâz; tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: ääiʹjtʼtem; ǩeäʹdǧǧpâjjsaž; ouddmetallpâjjsaž 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010014


  Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK  
    Saamelaisten kotiseutualue  

VARK-alueet 975-1011 
31.1.2023 Sivu 76/91 

 

 

 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Veiddsõs, aainâs mesoliittlaž ǩeäʹdǧǧpââʹjest da ouddmetallpââʹjest ââʹnnmest leämmaž jälstemsââʹjj lij 
Juvduujokknjääʹlmest da Aanarjääuʹr reeddast. Tuõttvuõđâst päiʹǩǩ lij seämma jälstemsââʹjj palddlõs vuäj 
nuuʹbb peäʹlnn leʹddi Sääʹm-museo Siida / Vyeppeenjargg-nõmmsaž jälstemsõõʹjin. Tuʹtǩǩummši vuâđald 
aazztõõzz väʹlddteädd lij leämmaž mesoliittlaž ǩeäʹdǧǧpââʹjest da ouddmetallpââʹjest, leâša lij viggâmnalla, 
što veiddsõs vuuʹdest lij leämmaž aazztõs še ânnʼjõž tuʹtǩǩeemteâđain čoʹrsteeʹl määŋg äiʹǧǧpââʹj ääiʹj. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Veiddsõs, vueʹzzi tuʹtǩǩuum jälstemsââʹjjvuʹvdd, koʹst leät jälstam aainâs mesoliittlaž ǩeäʹdǧǧpââʹjest da 
ouddmetallpââʹjest. Päiʹǩǩ kooll veiddsõs da miârkteei Juvduujokknjääʹlm jälstemsââʹjjvoudda. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010014 
 
 

1000. Sieddesaiva 100855 
            Sieiddesáiva / smn / sms 

 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Sieddesaiva 
Tyyppi: kultti- ja tarinapaikat 
Ajoitus: historiallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Sieddesáivan seitakivi on suuri keskeltä kahtia haljennut siirtolohkare, joka erottuu puuttomassa 
tunturimaisemassa selkeästi. Kiven itä- ja länsipäiden profiileissa on nähtävissä antropomorfisia piirteitä. 
Historialliseen aikaan ajoittuvalle seidalle on uhrattu satoja vuosia, ja nykyaikaisia uhrauksia on sijoitettu 
sen reunalla sijaitsevaan kuppimaiseen uhrikoloon. Lisäksi retkeilijät ovat tuoneet seidalle suuria 
poronsarvia. 
 
VARK-perustelut: 
Tunnettu ja hyvin erottuva historiallisen ajan seita, joka on yhä käytössä. Kohteella on tutkimushistoriallista 
arvoa, sillä 1900-luvun alkupuolella seidalla koekaivauksia suorittanut L. I. Itkonen kuuluu merkittäviin 
lappologeihin. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010006  
 
 
se 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Sieddesaiva 
Tiippa: kulta- ja máinnasbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Sieiddesáivva sieidegeađgi lea stuoris, guovdu luoddanan sirdinlaiggahat, mii oidno muorahis 
duottareanadagas čielgasit. Geađggi nuorta- ja oarjegeaži profiillain leat oaidnimis antropomorfalaš 
sárgosat. Historjjálaš áiggi sieidái leat oaffaruššan čuđiid jagiid, ja ođđa áigge oaffaruššamiid leat bidjan dan 
ravddas lean gohppalágan oaffargohpái. Lassin vánddardeaddjit leat buktán sieidái stuorra bohccočorvviid. 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010006
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VARK-ákkastallan: 
Dovddus ja bures oidnon historjjálaš áiggi sieidi, mii ain lea anus. Čuozáhagas lea dutkanhistorjjálaš árvu, go 
1900-logu álggo bealde sieiddis iskkusroggamiid dahkan L. I. Itkonen gullá mearkkašahtti lappologaide. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010006  
 
 

1001. Sieiddegeaðgi 2 100931 
            Sieiddegeađgi 2 / smn / sms 

 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Sieiddegeaðgi 2 
Tyyppi: kultti- ja tarinapaikat 
Ajoitus: historiallinen; keskiaikainen; rautakautinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Tenon itärannalla, kivikkoisessa ja melko jyrkässä rinteessä sijaitseva vaakasuorasti pitkänomainen seitakivi 
(5 x 3,5 x 2 m), jonka toisessa päässä on lähes miehenmentävä onkalo. Tutkimusten perusteella seidalle on 
uhrattu 1100-luvulta 1600-luvulle. 
 
VARK-perustelut: 
Hyvin säilynyt, tunnettu ja helposti saavutettava seitakivi, jolle on todistetusti uhrattu 1100-luvulta 1600-
luvulle. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010016  
 
 
se 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Sieiddegeaðgi 2 
Tiippa: kulta- ja máinnasbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš; gaskaáiggálaš; ruovdeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Deanu nuortagáttis, juvves ja viehka ceakko vielttis lean laskut guhkeslágan sieidegeađgi (5 x 3,5 x 2 m), 
man nuppi geažis measta olbmo sturrosaš guovdnji. Dutkamušaid vuođul sieidái leat oaffaruššan 1100-
logus 1600-lohkui. 
 
VARK-ákkastallan: 
Bures seilon ja dovddus sieidegeađgi man lusa lea álki beassat ja masa duođaštusaid mielde leat 
oaffaruššan 1100-logus 1600-lohku. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010016  
 
 

1002. Siuttavaara 100859 
             Čivttavárri / Čivtvääri / Čivttavääʹrr 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=47010006
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010016
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010016
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Kunta: Inari 
Kohde: Siuttavaara 
Tyyppi: asuinpaikat; asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: kivikautinen; rautakautinen; varhaismetallikautinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Myöhäiselle rautakaudelle ja keskiajalle ajoittuva asuinpaikka, jossa on havaittavissa 20 suorakaiteen tai 
soikion muotoista liesilatomusta rivissä noin sadan metrin matkalla. Rivistä pohjoiseen on vielä neljä 
latomuksen erillinen ryhmä. Kyseessä on osin tutkittu saamelainen talviasuinpaikka, jonka voimakkain 
asutusvaihe ajoittuu 800-luvulta 1400 luvulle. Lisäksi paikalla on kolme varhaismetallikaudelle ajoittuvaa 
pyyntikuoppaa ja kivikautinen asuinpaikka. Pyyntikuoppien todennäköisin käyttövaihe ajoittuu väille 920–
750 eaa. Vain pieni osa kohteesta on tutkittu kaivauksin. 
 
VARK-perustelut: 
Monipuolinen ja tutkimushistoriallisesti merkittävä kohde, jonka tunnetut käyttövaiheet ajoittuvat 
kivikaudelle, varhaismetallikaudelle sekä rautakauden ja keskiajan taitteeseen. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010370  
 
 
se 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Siuttavaara 
Tiippa: ássanbáikkit; ássanbáikkit; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš; ruovdeáiggálaš; árametállaáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Maŋit ruovdeáigodahkii ja gaskaáigái meroštallon ássansadji, mas sáhttá oaidnit 20 njuolggoravddat dahje 
ovála oamabordima ráiddus sulaid 100 mehtera mátkkis. Ráiddus davás lea vel njealji bordima sierra 
joavku. Gažaldagas lea oassái dutkojuvvon sápmelaš dálvesiida, man fámoleamos ássanmuddu leamašan 
800-logus 1400-lohkui. Lassi báikkis leat golbma árametállaáigodahkii gullevaš godderokki ja geađgeáigge 
ássansadji. Godderokkit leamašan jáhkkimis anus 920–750 oáá. Dušše unna oassi čuozáhagas lea 
dutkojuvvon roggamiiguin. 
 
VARK-ákkastallan: 
Máŋggabealat ja dutkanhistorjjálaččat mearkkašahtti čuozáhat, man dovddus ávkkástallanáigodagat leat 
geađgeáiggis, árametállaáigodahkii sihke ruovdeáigodaga ja gaskaáigge doajáhahkii. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010370  
 
 
smn 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Siuttavaara 
Tijppâ: aassâmsajeh; aassâmsajeh; tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: keđgipaje áigásâš; ryevdipaje áigásâš; arâmeetaalpaje áigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010370
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010370


  Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK  
    Saamelaisten kotiseutualue  

VARK-alueet 975-1011 
31.1.2023 Sivu 79/91 

 

 

Maŋesryevdipajan já koskâááigán äigidum aassâmsaje, kost puáhtá huámášiđ 20 njuálgučievvâg tâi 
kuhendâlâšjurbâs hámásii oommânpardos raddalâsâst suullân čyeti meetter määđhist. Raddalâsâst 
tavaskulij láá vala nelji pardos sierânâs juávkku. Koččâmušâst lii uásild tutkum sämmilâš tälviaassâmsaje, 
mon vuáimáámus aassâmmuddo äigiduvvoo 800-lovvoost 1400-lohon. Lasseen saajeest láá kulmâ 
tooláášmeetaalpajan äigidum pivdoroge já keđgiáigásâš aassâmsaje. Pivoruugij tuođânálásumos 
kevttimmuddo äigiduvvoo 920–750 oäa. kooskân. Tuše uccâ uási čuosâttuvâst lii tutkum kuáivumáin. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Maaŋgâpiälálâš já tutkâmušhistorjálávt merhâšittee čuosâttâh, mon tubdum kevttimmudoh äigiduvvojeh 
keđgiááigán, tooláášmeetaalpajan sehe ryevdipaje já koskâääigi mulsuumân. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010370  
 
 
sms 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Siuttavaara 
Šlaajj: jälstemsââʹj; jälstemsââʹj; tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: ǩeäʹdǧǧpâjjsaž; ruʹvddpâjjsaž; ouddmetallpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Mââjkõs ruʹvddpââʹjest da kõskkääiʹjest ââʹnnmest leämmaž jälstemsââʹjj, koʹst kuâsttje 20 nelljčiõǥǥ leʹbe 
kuʹǩesnallšemkruugg mallsaž tollsââʹjjrajlmed palddlõõžži nuʹtt čueʹđ mettar määʹtǩest. Rääidast tââvas lie 
veâl neellj tollsââʹjjraajâlm pååđjoukk. Kõõččmõõžžâst lij vueʹzzi tuʹtǩǩuum sääʹm täʹlvvjeällsââʹjj, koon 
viõkkšummus jälstempââʹjj vuäll 800-lååǥǥast 1400-lokku. Lââʹssen pääiʹǩest lie koumm ouddmetallpââʹjest 
ââʹnnmest leämmaž rõvvääuʹd da ǩeäʹdǧǧpâjjsaž jälstemsââʹjj. Lij viggâmnalla, što rõvvääuʹd lie leämmaž 
ââʹnnmest 920–750 oäa. kõskksaž ääiʹj. Tåʹlǩ siõm vueʹzz pääiʹǩest leät tuʹtǩǩääm kuäivvmõõžživuiʹm. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Määŋgpeällsaž da tuʹtǩǩeemhistoriallšânji miârkteei päiʹǩǩ, koon tobddum ââʹnnempoodd lie 
ǩeäʹdǧǧpââʹjest, ouddmetallpââʹjest di ruʹvddpââʹj da kõskkääiʹj kõõskâst. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010370 
 
 

1003. Sotajoen suupankki 101139 
             Soahtejoga njálbmebáŋka / Čuđejuuvâ njälmi / Čuđejooǥǥ Suupankki 

 
Kunta: Inari 
Kohde: Sotajoen suupankki 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: historiallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
1870-luvulla alkaneeseen kullanhuuhdontaan liittyvä muinaisjäännös, johon kuuluu suuri turpeesta 
puhdistettu huuhdontakivikko, satoja metrejä pitkiä vesikanavia, kämppien jäännöksiä ja erilaisia 
kullankaivuuseen liittyviä kaivantoja. 
 
VARK-perustelut: 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010370
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Laaja ja ainutlaatuinen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kullanhuuhdonnan historiasta kertova 
kokonaisuus Ivalojoen varrella. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018459  
 
 
se 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Sotajoen suupankki 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
1870-logus álgán golledoidimii laktásan dološbázahas, masa gullá stuorra lavnnjis buhtistuvvon 
doidingárggu, čuđiid mehteriid guhkes čáhcekanálat, barttaid bázahasat ja earálágan golledoidimii laktásan 
roggamat. 
 
VARK-ákkastallan: 
Viiddis ja áidnalunddot 1800-logu loahpa ja 1900-logu álggu golledoidima historjjás muitalan ollisvuohta 
Avviljoga guoras. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018459  
 
 
smn 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Sotajoen suupankki 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: historjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
1870-lovvoost álgám kolletoidemân lahtojeijee toovlášpasâttâs, moos kuleh stuorrâ lavŋeest putestum 
toidemjuovâ, maŋgâčyet meetterid kuhes čäciuálih, kámpái pasâttâsah já jieškote-uvlágán kolletoidemân 
lahtojeijee kuáivumeh. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Vijđes já áinoošlajâsâš 1800-lovo loopâ já 1900-lovo aalgâ kolletoidem historjást muštâleijee ubâlâšvuotâ 
Avveeljuuvâ piällást. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018459  
 
 
sms 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Sotajoen suupankki 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018459
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018459
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018459


  Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK  
    Saamelaisten kotiseutualue  

VARK-alueet 975-1011 
31.1.2023 Sivu 81/91 

 

 

1870-lååǥǥast älggam kåʹlltåiddmõʹšše õhttneei tuâlʼjõžpaaʒʒtõs, koozz koʹlle jõnn lõõuʹŋin puʹtstum 
tåiddamjuõvv, čuõʹđi mettri kookka čääʹcckanaal, ǩeâmpai paaʒʒtõõzz da jeeʹresnallšem kåʹlltåiddmõʹšše 
õhttneei kååʹv. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Veiddsõs da oʹdinaknallšem 1800-lååǥǥ loopp da 1900-lååǥǥ aalǥ kåʹlltåiddmõõžž historiast mušttleei 
obbvuõtt Âʹvveljooǥǥ kuâŋŋsest. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018459  
 
 

1004. Stuorrahanoaivi (Stuor-oivi) 101283 
            Stuorrahanoaivi (Stuor-oivi) / smn / sms 

 
Kunta: Enontekiö 
Kohde: Stuorrahanoaivi (Stuor-oivi) 
Tyyppi: taide, muistomerkit 
Ajoitus: historiallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Enontekiöllä Stuorrahanoaivin huipulla sijaitsee yksi Suomen kuudesta Unescon maailmanperintökohteena 
suojellusta Struven ketjun pisteistä. Ensimmäinen piste mitattiin vuonna 1850 ja toinen 1852. Molemmat 
pisteet on merkitty kiveen kaiverretuilla risteillä. 
 
VARK-perustelut: 
Struven ketjun mittauksista lähtien Stuorrahanoaivin piste on ollut yksi Suomen geodeettisista 
peruspisteistä. Kohde on yksi Suomen kuudesta Struven ketjun mittapisteestä, joka on osa UNESCOn 
maailmanperintökohdetta. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014145  
 
 
se 
Gielda: Eanodat 
Čuozáhatnamma: Stuorrahanoaivi (Stuor-oivi) 
Tiippa: dáidda, muitomearkkat 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Eanodagas Stuorrahanoaivvi alážis lea okta Suoma guđa Unesco máilmmiárbečuozáhahkan suodjaluvvon 
Struve gollosa čuoggáin. Vuosttas čuokkis mihtiduvvui jagi 1850 ja nubbi 1852. Goabbáge čuokkis lea 
merkejuvvon geađgái gohppojuvvon ruossain. 
 
VARK-ákkastallan: 
Struve gollosa mihtidemiid rájes Stuorrahanoaivvi čuokkis leamašan okta Suoma geodehtalaš 
vuođđočuoggáin. Čuozáhat lea okta Struve gollosa mihtidančuoggáin, mii lea oassi UNESCO 
máilmmiárbečuozáhat. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014145  

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018459
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014145
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1005. Suttesája 101262 
            Suttesája / smn / sms 

 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Suttesája 
Tyyppi: kultti- ja tarinapaikat 
Ajoitus: historiallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Pyhä lähde (gáldu), joka on ollut satoja vuosia Karigasniemen alueen saamelaisten pyhä paikka. Lähde 
muodostaman kirkasvetisen lammen (Suttesgáldu), josta Sulajoki (Suttesjohka) ja Sulaoja saavat alkunsa. 
Lähteen itäpuolella tiedetään olleen palvontapaikka vielä 1900-luvun alkupuolella. Paikalla on edelleen 
suuri merkitys paikallisille. 
 
VARK-perustelut: 
Yksi harvoista Suomesta tunnetuista saamelaisten pyhistä lähteistä. Hyvin säilynyttä kohdetta ei ole tutkittu 
tarkemmin, mutta sen nimi ja suullinen perimätieto viittaavat paikan käyttöön palvontapaikkana. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000913  
 
 
se 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Suttesája 
Tiippa: kulta- ja máinnasbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Bassi gáldu, mii leamašan jahkečuđiid Gáregasnjárgga guovllu sámiid bassi báiki. Gáldu dahká šerresčázát 
láddo (Suttesgáldu), mas Suttesjohka ja Suttesája álget. Gáldu nuorttabealde diehtit lean bálvvosbáikki vel 
1900-logu álggo bealde. Báikkis lea ain mearkkašupmi báikkálaččaide. 
 
VARK-ákkastallan: 
Okta hárve Suomas dovdojuvvon sámiid bassi gálduin. Bures seilon čuozáhaga eai leat dutkan dárkileappot, 
muhto dan namma ja njálmmálaš árbediehtu čujuhit báikki ávkkástallamii bálvvosbáikin. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000913  
 
 

1006. Tuiskujoen suu 101276 
              Tuiskujoen suu / Tuiskujoen suu / Tuiskujoen suu 

 
Kunta: Sodankylä 
Kohde: Tuiskujoen suu 
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: ajoittamaton; esihistoriallinen 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000913
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000913
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Lyhyt kohdekuvaus: 
Laaja, kookkaiden ja muodoltaan pyöreiden tai soikeiden pyyntikuoppien muodostama 
pyyntikuoppajärjestelmä (35 kpl, halkaisija pääosin 3–5 m, syvimmät yli 1 m). Kansallispuistossa 
sijaitsevakohde on näyttävä ja hyvin säilynyt. Kuoppajonot seuraavat jokivartta ja jokien välisen kankaan 
reunaa. Kohde on esihistoriallinen, mutta tarkemmin ajoittamaton. 
 
VARK-perustelut: 
Erittäin hyvin säilynyt ja poikkeuksellisen näyttävä esihistoriallinen pyyntikuoppajärjestelmä, joka sijaitsee 
suositun retkeilyreitin varrella. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000520  
 
 
se 
Gielda: Soađegilli 
Čuozáhatnamma: Tuiskujoen suu 
Tiippa: bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: áigemeroštalakeahtes; esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Viiddis, stuorra ja hámi dáfus jorba ja ovála godderokkiid dahkan godderoggevuogádat (35 st., čađamihttu 
eanaš 3–5 m, čiekŋalepmosat badjel 1 m). Álbmotmeahcis lean čuozáhat lea fiinna ja bures seilon. 
Roggeráiddut čuvvot johkaguora ja jogaid gaskka guolbana ravdda. Čuozáhat lea ovdahistorjjálaš, muhto 
dárkileappot meroštalakeahtes áiggi dáfus. 
 
VARK-ákkastallan: 
Hui bures seilon ja spiehkastatlaš fiinna ovdahistorjjálaš godderoggevuogádat, mii lea 
bivnnuhisvánddardanmáđija guoras. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000520  
 
 
smn 
Kieldâ: Suáđikylá 
Čuosâttâhnommâ: Tuiskujoen suu 
Tijppâ: tuoijum- já rähtimsajeh 
Äigidem: äigidhánnáá; ovdâhistorjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Vijđes, stuorrâ já jurbâ tâi kuhendâlâšjurbâ pivdoruugij hammim pivdoroggevuáhádâh (35 pt:d, lyeddejeijee 
iänááš 3–5 m, kieŋâlumoseh paijeel 1 m). Aalmuglâšmeecist leijee čuosâttâh lii uáli fiijnes já pyereest 
siäilum. Roggemiäldálâsah čuávuh juuvâ já juuvâi koskâsii kuolbân roobdâ. Čuosâttâh lii ovdâhistorjálâš, 
mutâ tärhibeht ääigidmettum. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Eromâš pyereest siäilum já eromâš fiijnes ovdâhistorjálâš pivdoroggevuáhádâh, mii lii pivnohis 
vandârdemkiäinu piällást. 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000520
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Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000520  
 
 
sms 
Kåʹdd: Suäʹđjel 
Päiʹǩǩnõmm: Tuiskujoen suu 
Šlaajj: tuâjj- da vaalmštempääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: ääiʹjtʼtem; vuõsshistoriallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Veiddsõs, jõnn da hääʹmeez peäʹlnn jorbb leʹbe kuʹǩesnallšemkruugg mallsaž rõvvaauʹdi tuejjeem 
rõvväuʹddriâžldõk (35 kpl, luâddõk väʹlddvueʹzzi 3–5 m, čiŋŋlummuz pâʹjjel 1 m). Meermieʹccest leʹddi päiʹǩǩ 
lij fiinâs da puârast seillam. Rõvväuʹddrääid seuʹrrje jooǥǥ da jooǥǥi kõskksaž kuõlbbân ruõbd. Päiʹǩǩ lij 
ouddhistoriallaš, leâša tääʹrǩben ââʹnnemääiʹj jeät leäkku meäʹrtõõllâm. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Sami puârast seillam da čoʹrsteeinalla fiin ouddhistoriallaš rõvväuʹddriâžldõk, kååʹtt lij siõssum 
jååʹttemǩeäin kuâŋŋsest. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000520  
 
 

1007. Täyssinän rauhan rajakivi 101273 
              Täyssinä ráfi rádjageađgi / Täyssinä ráávhu räjikeđgi / Täyssinä rääuh raajjǩeäʹdǧǧ 

 
Kunta: Inari 
Kohde: Täyssinän rauhan rajakivi 
Tyyppi: kivirakenteet 
Ajoitus: historiallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Täyssinän rauhan (1595) rajamerkki on neljä metriä korkean siirtolohkareen päälle kasattu metrin 
korkuinen suippo kivilatomus, joka sijaitsee Inarijärven saaressa. Rajalinja halkaisi Inarijärven pohjois-
eteläsuuntaisesti. Kyseessä on ensimmäinen valtioiden välinen maastoon merkitty raja pohjoisessa, joka 
jakoi saamelaiset Itä-Inarin ja Länsi-Inarin siitoihin. 
 
VARK-perustelut: 
Pohjois-Suomen ensimmäisen maastoon merkityn valtioiden välisen rajalinjan rajamerkki 1500-luvulta. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010433  
 
 
se 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Täyssinän rauhan rajakivi 
Tiippa: geađgeráhkadusat 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000000520
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Täyssinä ráfi (1595) rádjamearka lea njealji mehtera alu sirdinlaiggahaga ala bordojuvvon buiccas 
geađgebordin, mii lea Anárjávrri sullos. Rádjalinnjá luddii Anárjávrri davve-máttahálttálaččat. Sáhka lea 
vuosttas stáhtaid gaskasaš eatnamii ceggejuvvon rádjá davvin, ja mii jugii sápmelaččaid Nuorta-Anára ja 
Oarje-Anára siiddaide. 
 
VARK-ákkastallan: 
Davvi-Suoma vuosttas lundui merkejuvvon stáhtaid gaskasaš rádjelinnjá rádjamearka 1500-logus. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010433  
 
 
smn 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Täyssinän rauhan rajakivi 
Tijppâ: keđgiráhtuseh 
Äigidem: historjálâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Täyssinä ráávhu (1595) räjimerkkâ lii nelji meetter alosii siirdâloigiittuv oolâ pardum meetter alosâš čuhâlis 
keđgipardos, mii lii Aanaarjäävri suollust. Räjilinjá luoddij Aanaarjäävri tave-máddáákuávlust. Koččâmušâst 
lii vuossâmuš staatâi koskâsâš enâdâhân merkkejum rääji tavveen, mii juovij sämmilijd Nuorttâ-Aanaar já 
Viestâr-Aanaar sijdáid. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Tave-Suomâ vuossâmuš enâdâhân merkkejum staatâi koskâsii räjilinjá räjimerkkâ 1500-lovvoost. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010433  
 
 
sms 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Täyssinän rauhan rajakivi 
Šlaajj: ǩeäʹdǧǧrajjâz 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Täyssinä rääuh (1595) raajjmiârkk lij nellj mettar õll serddǩieʹđj ool lađđuum mettar ââla čookklõs urr, kååʹtt 
lij Aanarjääuʹr suõllust. Raajjlinjj mõõni Aanarjääuʹr rââst tâʹvv-saujjliinj mieʹldd. Kõõččmõõžžâst lij 
vuõssmõs riikki kõskksaž meäcca miârkkum raajj tâʹvven, kååʹtt juõʹjji säʹmmlaid Nuõrtt-Aanar da Viõstâr-
Aanar siidid. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Tâʹvv-Lääʹddjânnam vuõssmõs meäcca mieʹrǩǩuum riikki kõskksaž raajjliinj raajjmiârkk 1500-lååǥǥast. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010433  
 
 

1008. Ukonsaari 100675 
             Ádjásuolu / Äijihsuálui / Ääʹjjsuâl 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010433
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Kunta: Inari 
Kohde: Ukonsaari 
Tyyppi: kultti- ja tarinapaikat 
Ajoitus: historiallinen; keskiaikainen; rautakautinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Inarinjärven Ukonselällä sijaitseva Ukonsaari (Äijih) on inarinsaamelaisten tunnetuin uhripaikka. Se liittyy 
ukkosenjumala Äijihin palvontaan. Esineiden ja luiden radiohiiliajoitusten perusteella paikalle on uhrattu 
ristiretkiajalta 1600-luvulle. 
 
VARK-perustelut: 
Tunnetuin ja merkittävin inarinsaamelaisten uhripaikka. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010053  
 
se 
Gielda: Anár 
Čuozáhatnamma: Ukonsaari 
Tiippa: kulta- ja máinnasbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš; gaskaáiggálaš; ruovdeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Anárjávrri Ádjáčielggis lean Ádjásuolu (Äijih) lea anáraččaid eanemus dovddus oaffarbáiki. dat laktása 
bajánipmila Äijiha bálvumii. Dávviriid ja dávttiid rádiočitnameroštallama vuođul báikái leat oaffaruššan 
ruossamátkeáiggis 1600-lohkui. 
 
VARK-ákkastallan: 
Eanemus dovddus ja mearkkašahtti anáraččaid oaffarbáiki. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010053  
 
 
smn 
Kieldâ: Aanaar 
Čuosâttâhnommâ: Ukonsaari 
Tijppâ: kultti- já mainâssajeh 
Äigidem: historjálâš; koskâáigásâš; ryevdipaje áigásâš 
 
Uánihis čuosâttâhvaldâlem: 
Aanaarjäävri Äijihjoorŋâst leijee Äijihsuálui lii anarâšâi tobdosumos uhresaje. Tot lahtoo äijihšoŋŋâimmeel 
Äijih palvâlmân. Tävirij já taavtij radiočiđđâääigidmij vuáđuld sajan láá uhredâm ristâmätkiääigist 1600-lovo 
räi. 
 
VARK-vuáđustâlmeh: 
Tobdosumos já merhâšitteemus anarâšâi uhresaje. 
 
Kárttá já lasetiäđuh čuosâttuvâst suomâkielân: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010053  

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010053
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010053
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010053


  Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK  
    Saamelaisten kotiseutualue  

VARK-alueet 975-1011 
31.1.2023 Sivu 87/91 

 

 

 
 
sms 
Kåʹdd: Aanar 
Päiʹǩǩnõmm: Ukonsaari 
Šlaajj: palvv- da maainâspääiʹǩ 
Ääiʹjtummuž mieʹldd: historiallaš; kõskkäiggsaž; ruʹvddpâjjsaž 
 
Vuäʹnkõs päiʹǩǩ-kovvõs: 
Aanarjääuʹr Äijihjõõrŋâst leʹddi Ääʹjjsuâl (Äijih) lij aanrõõžži jäänmõsân tobddum palvvpäiʹǩǩ. Tõt õhttan 
tieʹrmesjiõgg Äijih palvvmõʹšše. Täʹvvri da taauʹti radioillääiʹjtummši vuâđald päikka leät palvvâm 
risttreissääiʹjest 1600-lokku. 
 
VARK-vuâđđtõõllmõš: 
Pueʹrmõsân tobddum da tääʹrǩmõs aanrõõžži palvvpäiʹǩǩ. 
 
Kartt da lââʹssteâđ sââʹjest/pääiʹǩest lääʹddǩiõʹlle: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010053  
 
 

1009. Urroaivi lounas 1 101374 
              Urroaivi máttaoarji 1 / smn / sms 

 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Urroaivi lounas 1 
Tyyppi: kivirakenteet; työ- ja valmistuspaikat 
Ajoitus: historiallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Tunturialueen laajamittaiseen historiallisen ajan peuran pyyntiin liittyvä kohde, jossa on lähes 
kolmekymmentä rakkaan rakennettua kivikehää ja purnua. Kivikehät (halkaisija 1–6 m) ovat pyöreitä tai 
suorakaiteen muotoisia. Kohteessa on myös yksi pyyntikuoppa. Kohde on osa Suomen ja Norjan rajan 
tuntumassa sijaitsevia peuranpyyntiin liittyviä kohteita. 
 
VARK-perustelut: 
Laaja ja Suomen saamelaisalueella ainutlaatuinen peuranpyyntiin liittyvä kohde. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000003141  
 
 
se 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Urroaivi lounas 1 
Tiippa: geađgeráhkadusat; bargo- ja duddjonbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Duottarguovllu viiddis historjjálaš áiggi goddebivdui laktásan guovlu, mas leat measta golbmalogi juvvii 
ráhkaduvvon geađgebora. Geađgeborat (čađamihttu 1–6 m) leat jorba dahje njuolggočiega hápmásaš. 
Čuozáhagas lea maiddái okta godderoggi. Čuozáhat lea oassi Suoma ja Norgga rájá lahkasiin lean 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=148010053
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goddebivdui gullevaš čuozáhagat. 
 
VARK-ákkastallan: 
Viiddis ja Suoma sámeguovllus áidnalunddot goddebivdui laktásan čuozáhat. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000003141  
 
 

1010. Vetsijärven VARK-alue 100472 
              Veahčajávrri VARK-guovlu / smn / sms 

 
VARK-alueen perustelu: 
Vetsijärven asuinpaikkojen kokonaisuuteen kuuluu asutusta kivikaudelta historialliselle ajalle. Kohteiden 
joukossa on koko saamelaisalueen vanhin tunnettu mesoliittisen kivikauden asuinpaikka. 
 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Vetsijärvi 2 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen; kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001215  
 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Vetsijärvi 3 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen; kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001216  
 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Vetsijärvi 6 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen; kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001220  
 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Vetsijärvi 7 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: kivikautinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001221  
 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Vetsijärvi 9 
Tyyppi: asuinpaikat 
Ajoitus: esihistoriallinen 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001223  
 
 
se 
VARK-guovllu ákkastallan: 
Veahčajávrri ássansajiid ollisvuhtii gullá ássan geađgeáigodagas historjjálaš áigái. Čuozáhagaid joavkkus lea 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000003141
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001215
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001216
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001220
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001221
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001223
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olles sámeguovllu boarráseamos dovddus mesolihtalaš geađgeáigodaga ássansadji. 
 
Ollisvuhtii gullet čuovvovaš čuozáhagat: 
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Vetsijärvi 2 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš; geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Smávvaviidosaš ássanbáiki, man gávdnosat čujuhit mesolihtalaš geađgeáigodaga ássamii. Ássanbáikkis leat 
gávdnan smávva fuolalaččat retušerejuvvon geavllasávjjo kvárccas dahkkon riggelágan njuollageahči ja 
guokte kvárcačuolastaga. Dávvirgávdnosat laktásit vejolaččat guovllu boarráseamos jiekŋaáigge maŋŋá lean 
ássamii. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá Veahčajávrri ássansajiid ollisvuhtii, mas lea mielde sámeguovllu boarráseamos dovdojuvvon 
ássansadji. Dušše ovtta čuozáhaga leat dutkan dárkileappot, muhto máŋggat fuomášahtti allin jávrri dálá 
gáttis lean čuozáhagat sáhttet gullat ára mesolihtalaš geađgeáigodaga ássanmuddui. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001215  
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Vetsijärvi 3 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš; geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Geađgeáigodaga ássansadji, man dárkilut áigemeroštallan ii dálá gávdnosiid vuođul leat vejolaš. Čuozáhaga 
sajádat buolžžas dálá jávrri gáddeguovlluid fuomášahtti alleleappos čujuha goittotge jáhkkimis mesolihtalaš 
geađgeáigodaga ássamii. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá Veahčajávrri ássansajiid ollisvuhtii, mas lea mielde sámeguovllu boarráseamos dovdojuvvon 
ássansadji. Dušše ovtta čuozáhaga leat dutkan dárkileappot, muhto máŋggat fuomášahtti allin jávrri dálá 
gáttis lean čuozáhagat sáhttet gullat ára mesolihtalaš geađgeáigodaga ássanmuddui. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001216  
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Vetsijärvi 6 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš; geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Geađgeáigodaga ássansadji, man dárkilut áigemeroštallan ii dálá gávdnosiid vuođul leat vejolaš. Čuozáhaga 
sajádat buolžžas dálá jávrri gáddeguovlluid fuomášahtti alleleappos čujuha goittotge jáhkkimis mesolihtalaš 
geađgeáigodaga ássamii. 
 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001215
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VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá Veahčajávrri ássansajiid ollisvuhtii, mas lea mielde sámeguovllu boarráseamos dovdojuvvon 
ássansadji. Dušše ovtta čuozáhaga leat dutkan dárkileappot, muhto máŋggat fuomášahtti allin jávrri dálá 
gáttis lean čuozáhagat sáhttet gullat ára mesolihtalaš geađgeáigodaga ássanmuddui. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001220  
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Vetsijärvi 7 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: geađgeáiggálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Ára mesolihtalaš geađgeáigodaga ássanbáiki, mas leat ainjuo golbma gávnnusčoahkáidumi. Čuozáhat lea 
áigemeroštallon jiekŋaáigge maŋŋá lean pionearaássama áigái, ja ássamis lea ahki badjel 10 000 jagi. 
Gávdnosat čujuhit ássama boahtima guovlun Davveoarje-Ruošša. Čullojuvvon dávvirat čoahkkanit eanaš 
sertis čuolastuvvon spaiggahasađđamiin ja spaiggahasain dahkkon dávviriin (faskkonat, ja riggegeažit). 
 
VARK-ákkastallan: 
Sámeguovllu boarráseamos dovdojuvvon mesolihtalaš geađgeáigodaga ássanbáiki, man gávdnosat čujuhit 
oktavuođaid Davveoarje-Ruššii. Čuozáhat gullá Veahčajávrri ássansajiid ollisvuhtii, man earátge fuomášahtti 
allin jávrri dálá gáttis leat čuozáhagat sáhttet gullat ára mesolihtalaš geađgeáigodaga ássanmuddui. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001221  
 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Vetsijärvi 9 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: esihistorjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Geađgeáigodaga ássansadji, man dárkilut áigemeroštallan ii dálá gávdnosiid vuođul leat vejolaš. Čuozáhaga 
sajádat buolžžas dálá jávrri gáddeguovlluid fuomášahtti alleleappos čujuha goittotge jáhkkimis mesolihtalaš 
geađgeáigodaga ássamii. 
 
VARK-ákkastallan: 
Čuozáhat gullá Veahčajávrri ássansajiid ollisvuhtii, mas lea mielde sámeguovllu boarráseamos dovdojuvvon 
ássansadji. Dušše ovtta čuozáhaga leat dutkan dárkileappot, muhto máŋggat fuomášahtti allin jávrri dálá 
gáttis lean čuozáhagat sáhttet gullat ára mesolihtalaš geađgeáigodaga ássanmuddui. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001223  
 
 

1011. Välimaa 100924 
              Jeagelveadji / smn / sms 

 
Kunta: Utsjoki 
Kohde: Välimaa 
Tyyppi: asuinpaikat 

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001220
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000001221
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Ajoitus: historiallinen 
 
Lyhyt kohdekuvaus: 
Tenon rantaterassilla Välimaan museotilan ympäristössä sijaitseva historialliselle ajalle ajoittuva 
jokisaamelaisten kenttä, josta on kartoitettu 28 pyöreää ja suorakulmaista kodanpohjaa (halkaisija pääosin 
4–6 m) ja kaksi rakennuksen pohjaa. 
 
VARK-perustelut: 
Melko hyvin säilynyt, pitkään käytetty ja merkittävä Tenon jokisaamelaisten asuinpaikka. 
 
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010065  
 
 
se 
Gielda: Ohcejohka 
Čuozáhatnamma: Välimaa 
Tiippa: ássanbáikkit 
Áigemeroštallamat: historjjálaš 
 
Oanehaš čuozáhatgovvádus: 
Deanu gáddesteallis Jeagelveaji museadoalu birrasis lean historjjálaš áigái gullevaš johkasápmelaš gieddi, 
mas leat kárten 28 jorba ja njuolggočiegat goahtesaji (čađamihttu eanaš 4–6 m) ja guokte ráhkadusa vuođu. 
 
VARK-ákkastallan: 
Viehka bures seilon, guhká anus lean ja mearkkašahtti Deanu johkasápmelaččaid ássansadji. 
 
Kárta ja lassidieđut čuozáhagas suomagillii: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=890010065  
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