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Dokumentoidut kul�uuriperintökohteet Perämeren saarten YSA-alueilla Kemissä ja 
Simossa 

Kohdenimi tyyppi p- ja i-koordinaa�t Kunta
Valkiakari vene 7295974, 3381776 Kemi
Valkiakari kiveys 7295990, 3381753 Kemi
Valkiakari kiveys 2 7296141, 3381776 Kemi
Valkiakari saunan pohja 7296169, 3381885 Kemi
Paskale�o kalamaja 7282492, 3406158 Simo

               

                  

     Perämeren saaret. Kemin ja Simon inventoitavat alueet on
                             kehyste�y punaisella.
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Kemin ja Simon saarten kul�uuriperintöinventoin�a teh�in 28. – 29.6.2012. Mukana tarkastuksessa 
olivat allekirjoi�aneen lisäksi suojelubiologit Päivi Virnes ja Ulla Ahola sekä venekuskit Sanna Huusko 
sekä mielly�ävä nuori mies, jonka nimeä en tullut o�aneeksi ylös. Aikaa saarten tarkastamiseen oli 
kaksi päivää, mikä osoi�autui aivan liian lyhyeksi ajaksi erityises� siitä syystä, e�ä kahta eri inventoin�a 
teh�in samanaikaises�. Tämän vuoksi op�maalinen ajankäy�ö ei ilmeises� oikein kenenkään 
kannalta onnistunut. Sinänsä yhteisinventoinnit ovat hyödyllisiä, ope�avaisia ja hauskojakin ainakin 
arkeologin kannalta, sillä luonnon�eteilijöiden matkassa tulee oppineeksi toisinaan yhtä jos toistakin 
mielenkiintoista. Veneellä liikkumisen vuoksi järjestely tässä tapauksessa osoi�autui ongelmalliseksi. 
Koska en voinut pyytää koko ryhmää odo�elemaan kul�uuriperinnön dokumentoin�a Kemin 
Valkiakarilla tun�kausia, pää�mme myöhemmin palata saarelle uudemman kerran. Tämä ei kuitenkaan 
käytännön syistä johtuen onnistunut kesän 2012 aikana, joten Kemin saarten inventoin�a ei voi pitää 
loppuun suorite�una.

             
    Tutki�avat alueet Kemin saaristossa.
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Kemin saarilla ehdi�in tarkastaa YSA-alueet Isolla ja Pienellä Räisköllä sekä dokumentoimaan neljä 
kohde�a Valkiakarilla. Viimeksi mainitulla on peruskartallakin näkyvä rakennus, käytössä oleva 
suhteellisen laaja talomainen rakennus, joka sijaitsee niukin naukin suojelualueen puolella. Täällä 
dokumentoi�in saunan pohja, mu�a tämän jälkeen saman pihapiirin tuntumassa havai�in useamman 
rakennuksen tai rakennelman pohjia, joiden dokumentoin� jäi myöhempään ajankohtaan. Alue on 
kokonaisuudessaan suojelun piirissä. Se on nii�ymäistä avointa alue�a. Sinänsä rakennusten pohjat 
eivät ole este esimerkiksi lampaiden pidolle alueella. Rakennusten jäänteet eivät liene kovin vanhoja 
ja ne lii�ynevät edelleen käytössä olevan talon toimintaympäristöön. 

Valkiakarilla oli muutama pieni epämääräinen kiveys. Ne voivat olla jonkinlaisia rajamerkkejä, mu�a 
niiden merkitys ei maastossa suoraan auennut. Nuo�onpaikkoja ne tuskin ovat, sillä kivet eivät olleet 
palaneita. Ympäristön saarissa on muitakin kiveyksiä, joista Munaluodolla on muinaisjäännösrekisteriin 
merki�y jatulintarha ja Vähällä Kuivanuorolla niin ikään muinaisjäännösrekisterin tuntema kivilatomus. 
Mitään funk�onaalista yhtey�ä ei eri kiveysten välillä tarvitse olla. Saarilla on liiku�u eri aikoina sen 
jälkeen, kun ne ovat kohonneet merestä, joten kiviäkin lienee kerä�y kasoiksi eri tarkoituksiin.

Hieman yllä�ävä löytö oli suurehko vene keskellä Valkiakaria. Se näy� seisseen maastossa jo hyvän aikaa. 
On vaikea keksiä mitään syytä, miksi vene olisi tarkoituksellises� tuotu paikalle. Maastotarkastuksessa 
tulkinnaksi syntyikin Mauri-myrsky. Tämä myrsky raivosi syyskuun 21.-22. päivä 1982 ja sen kerrotaan 
heitelleen muun muassa veneitä pitkiäkin matkoja. Valkiakarin vene voisi olla juuri tällainen myrskyn 
riepo�elema kapistus.

                          

     Simon tarkaste�avat alueet.
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Simon saarilla käy�in tarkastamassa kul�uuriperintökohteita 29.6.2012. Samalla suojelubiologit 
tarkas�vat ympäristöä hoidon suunni�elun tarpeisiin. Saarista tarkaste�in Lissabon, Tiuranen ja 
Paskale�o. Viimeksi mainitulla sijaitsi kalamaja, joka oli merki�y reiskaan (61970). Se oli merki�y saaren 
pohjoisosassa sijaitsevan lahden pohjan pohjoisrannalle, mistä sitä etsi�inkin. Jälkeäkään majasta ei 
löytynyt. Suojelubiologi Ulla Ahola oli kuitenkin kulkenut eri rei�ä tullen halki saarten keskiosien koh� 
pohjoisrantaa. Hän oli matkan varrella havainnut kalamajan jäänteet ja o�anut niistä valokuvan sekä 
sijain��edot. Tähän dokumentoin�in perustuvat �edot kalamajasta.

Vaikka kalamaja oli alunpitäen merki�y vain reilut 200 metriä liikaa koilliseen sen todelliselta 
sijainnilta, oli pisteiden välillä meren lahden lisäksi muitakin luonnollisia esteitä kuten kasvillisuu�a ja 
kosteikkoja. Aiempi reiska-�eto lienee inhimillinen erehdys. Piste on siirre�y oikealle paikalle reiskaan. 
Kahta kalamajaa ei saarella ole. Vuorenvarmaa on, e�ei aiempien koordinaa�en kohdalla (7283.681, 
3406.270) ole mitään rakennusta.

Kokonaisuudessaan voi Kemin ja Simon saarten inventoinnista todeta, e�ä vaikka todennäköises� 
saarilla on liiku�u viimeisten satojen vuosien aikana paljonkin, ovat kul�uuriperintökohteet harvassa. 
Saarten YSA-alueet sijaitsevat suhteellisen alavilla korkeuksilla, joten kovin pitkään ei näillä alueilla ole 
ollut mahdollistakaan touhuta. Toisaalta �heä ja rehevä aluskasvillisuus ja pensaat ja muu pöpelikkö 
tehokkaas� estävät monilla kohdin myös havainnoinnin. 

Vaikka kul�uuriperintöinventoin� jäi kesken erityises� Kemin Valkiakarin osalta, en kykene näkemään 
mitään syytä torpata hoitosuunnitelmia ainakaan niiltä osin kuin inventoinnin aikana keskustel�in. 
Lampaiden tuominen saariin vain parantaisi näkyvyy�ä mahdollisia tulevia kul�uuriperintötarkastuks
ia ajatellen.

Tikkurilassa 21.11.2012

Oili Räihälä

Vene keskellä Valkiakaria. Kuva P6280046. Kuva: Oili Räihälä.
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Valkiakari vene MH-tunnus: 152473

Kohdetyyppi: 99 Muu/määri�elemätön Hal�ja: 995 Yksityinen
Ajoitus: 7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 995 Yksityinen
Rakentamisvuosi: Kunta: 0

Koordinaa�-selitys: Geometria 
tuote�u:

4 Gps-mi�aus, korjaamaton

Koordinaa�t: X 7295974, Y 3381776 Löydöt:

Tausta�edot

Valkeakarin ysa-alueella tarkaste�in suojelu- ja hoitotoimenpiteitä varten Kemijoen edustan saaria. Tässä yhteydessä Valkiakarilta 
löytyi vanhan puuveneen raato noin 80 metrin päässä rannasta.

Ympäristön kuvaus

Valkiakari on matala saari Kemijoen suistossa, meressä Kemin edustalla. Matkaa mantereelle on linnun�etä vii�sen kilometriä.
Saari on matala, käyrien perusteella sen keskiosat nousevat yli kaksi ja puoli metriä meren pinnan yläpuolelle. Vene on 
tätä käyrää alempana. Maasto on kivikkoista, viimeisten satojen vuosien aikana merestä nousu�a. Alueella on �e�äväs� 
laidunne�u. Kivikkoisessa maaperässä kasvaa heinää ja erilaisia alueelle tyypillisiä kasveja. Katajaa on runsaas�, samoin va�ua 
ja todennäköises� myöhemmin kesällä horsmaa. Puut ovat pihlajia ja muita leh�puita pääasiassa, mu�a myös jonkin verran 
pieniä havupuita pinnistelee korkeuksiin.

Kohteen kuvaus

Vene on puinen, noin yhdeksänmetrinen rakennelma. Nykyisellään se on 3.5 metriä leveä, mu�a alkuperäisestä leveydestä 
on hieman vaikea sanoa mitään varmaa. Vene on jykevätekoinen. Vaiku�aa siltä, e�ä sitä on paranneltu aikojen kuluessa, sillä 
kyljissä näkyy hyvä joukko sepän tekemiä nauloja, mu�a pel�osia ja teollisia nauloja on myös runsaas�. Veneessä näy�äisi olleen 
moo�ori, sillä keulan sisäpuolella on jäänteitä pitkästä puisesta rakenteesta, johon moo�ori ilmeises� on ollut kiinnite�ynä. 
Muitakin tukevia raudan kappaleita on veneen sisärakenteissa.

Vene on lahoamassa, kyljistä on irronnut puuta monesta kohden. Vene lepääkin toisella kyljellään keskellä aukiota.

Kohteen rajaus

Vene sijaitsee pisteessä 7295974, 3381776 sekä kymmenen neliön alueella pisteen ympärillä. Piste on ote�u maastolai�eella ja 
tarkaste�u käsi-gps:llä veneen toisen kyljen keskivaiheilta.

Tulkinta

Rakenteista päätellen - sepän naulat - vene lienee rakenne�u jonkin aikaa ennen toista maailmansotaa. Sitä lienee paranneltu 
sodan jälkeenkin muun muassa lisäämällä moo�ori sekä muita osia. Vene on voinut päätyä pitkälle saaren sisäosiin Mauri-
myrskyn myötä 1980-luvun alussa. Joitakin va�upensaita kasvaa aivan veneen kyljellä, muutoin paikka on avoin.

Tarkastukset
Tila: 3 Toteute�u Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2012
Tarkastuspvm: 28.6.2012 Tarkastaja: O. Räihälä

Viranomais-
rekisterinro:

Kunto: 2 Keskinkertainen

Olo�la: 2 Ei käytössä

Arvotus: 99 Ei suojeluarvoa Kohteen 
suojelu:

99 Ei suojeluarvoa

Ympäristön suojelu: 99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue
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Kohdetyyppi: 99 Muu/määri�elemätön Copyright: © Metsähallitus 2008
© Maanmi�auslaitos 1/MML/08

Koordinaa�t: X 7295974, Y 3381776 Mi�akaava: 1:10000

�
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Valkiakari kiveys
MH-tunnus: 152474

Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Hal�ja: 995 Yksityinen
Ajoitus: 7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 995 Yksityinen
Rakentamisvuosi: Kunta: 0

Koordinaa�-selitys: Geometria 
tuote�u:

4 Gps-mi�aus, korjaamaton

Koordinaa�t: X 7295990, Y 3381753 Löydöt:

Tausta�edot

Valkeakarin ysa-alueella tarkaste�in suojelu- ja hoitotoimenpiteitä varten Kemijoen edustan saaria. Tässä yhteydessä Valkiakarilta 
löytyi epämääräinen kiveys noin 70 metrin päässä rannasta.

Ympäristön kuvaus

Valkiakari on saari Kemijoen suistossa, meressä Kemin edustalla. Matkaa mantereelle on linnun�etä vii�sen kilometriä.
Saari on matala, käyrien perusteella sen keskiosat nousevat yli kaksi ja puoli metriä meren pinnan yläpuolelle. Kiveys on 
tätä käyrää alempana. Maasto on kivikkoista, viimeisten satojen vuosien aikana merestä nousu�a. Alueella on �e�äväs� 
laidunne�u. Kivikkoisessa maaperässä kasvaa heinää ja erilaisia alueelle tyypillisiä kasveja. Katajaa on runsaas�, samoin va�ua 
ja todennäköises� myöhemmin kesällä horsmaa. Puut ovat pihlajia ja muita leh�puita pääasiassa, mu�a myös jonkin verran 
pieniä havupuita pinnistelee korkeuksiin.

Kohteen kuvaus

Epämääräinen kiveys on pyöreähkö, halkaisijaltaan noin puolitoistametrinen rakennelma. Siinä on 10-20 cm suuruisia kiviä 
ainakin kolmessa kerroksessa. Kivet eivät vaikuta palaneilta.

Kiveykseltä rannan suuntaan on pari metriä leveä aukko, jolla on ainoastaan aluskasvillisuu�a. 

Kohteen rajaus

Epämääräinen kiveys on pyöreähkö, halkaisijaltaan noin puolitoistametrinen rakennelma. Siinä on 10-20 cm suuruisia kiviä 
ainakin kolmessa kerroksessa. Kivet eivät vaikuta palaneilta.

Kiveykseltä rannan suuntaan on pari metriä leveä aukko, jolla on ainoastaan aluskasvillisuu�a. 

Tulkinta

Kiveys ei liene nuo�on pohja vaan pikemminkin se vaiku�aa joko rajan merkiltä tai alustalta. Vaikka sen päällä kasvaa ahomansikkaa 
ja muuta matalaa aluskasvillisuu�a, ei se vaikuta kovin vanhalta. Kiveyksen funk�o jää arvailujen varaan.

Tarkastukset
Tila: 3 Toteute�u Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2012
Tarkastuspvm: 28.6.2012 Tarkastaja: O. Räihälä

Viranomais-
rekisterinro:

Kunto: 2 Keskinkertainen

Olo�la: 2 Ei käytössä

Arvotus: 99 Ei suojeluarvoa Kohteen 
suojelu:

99 Ei suojeluarvoa

Ympäristön suojelu: 99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue
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Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Copyright: © Metsähallitus 2008
© Maanmi�auslaitos 1/MML/08

Koordinaa�t: X 7295990, Y 3381753 Mi�akaava: 1:10000

�
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Kemin Valkiakarin kiveykset. Yllä kiveys (152474), 
alla kiveys 2 (152475). Kuvat P6280050 ja 
P6280055. Kuvat: Oili Räihälä.
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Valkiakari kiveys 2 MH-tunnus: 152475

Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Hal�ja: 995 Yksityinen
Ajoitus: 7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 995 Yksityinen
Rakentamisvuosi: Kunta: 0

Koordinaa�-selitys: Geometria 
tuote�u:

4 Gps-mi�aus, korjaamaton

Koordinaa�t: X 7296141, Y 3381776 Löydöt:

Tausta�edot
Valkeakarin ysa-alueella tarkaste�in suojelu- ja hoitotoimenpiteitä varten Kemijoen edustan saaria. Tässä yhteydessä Valkiakarilta 
löytyi epämääräinen kiveys noin 50 metrin päässä rannasta.

Ympäristön kuvaus
Valkiakari on saari Kemijoen suistossa, meressä Kemin edustalla. Matkaa mantereelle on linnun�etä vii�sen kilometriä.

Saari on matala, käyrien perusteella sen keskiosat nousevat yli kaksi ja puoli metriä meren pinnan yläpuolelle. Kiveys on tätä 
käyrää alempana vajaat viisikymmentä metriä nykyisestä rantaviivasta. Maasto on kivikkoista, viimeisten satojen vuosien aikana 
merestä nousu�a. Alueella on �e�äväs� laidunne�u. Kivikkoisessa maaperässä kasvaa heinää ja erilaisia alueelle tyypillisiä 
kasveja. Katajaa on runsaas�, samoin va�ua ja todennäköises� myöhemmin kesällä horsmaa. Puut ovat pihlajia ja muita 
leh�puita pääasiassa, mu�a myös jonkin verran pieniä havupuita pinnistelee korkeuksiin.

Kohteen kuvaus
Epämääräinen kiveys on pyöreähkö, halkaisijaltaan alun toistametrinen rakennelma. Siinä on eri kokoisia kiviä muutamassa 
kerroksessa. Kivet eivät vaikuta palaneilta.

Kohteen rajaus
Kiveys sijaitsee pisteessä 7296141, 3381776. Mi�aus on tehty maastolai�eella ja tarkaste�u käsi-gps:llä.

Tulkinta
Kiveys ei liene nuo�on pohja vaan pikemminkin se vaiku�aa joko rajan merkiltä tai alustalta. Vaikka sen päällä kasvaa matalaa 
aluskasvillisuu�a, ei se vaikuta kovin vanhalta. Kiveyksen funk�o jää arvailujen varaan.

Tarkastukset
Tila: 3 Toteute�u Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2012
Tarkastuspvm: 28.6.2012 Tarkastaja: O. Räihälä

Viranomais-
rekisterinro:

Kunto: 3 Huono

Olo�la: 2 Ei käytössä

Arvotus: 99 Ei suojeluarvoa Kohteen 
suojelu:

99 Ei suojeluarvoa

Ympäristön suojelu: 99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue
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Kohdetyyppi: 17 Kivi- ja maarakenteet Copyright: © Metsähallitus 2008
© Maanmi�auslaitos 1/MML/08

Koordinaa�t: X 7296141, Y 3381776 Mi�akaava: 1:10000

�
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Valkiakari sauna MH-tunnus: 152477

Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Hal�ja: 995 Yksityinen
Ajoitus: 7116 Uusi aika Ylläpitäjä: 995 Yksityinen
Rakentamisvuosi: Kunta: 0

Koordinaa�-selitys: Geometria 
tuote�u:

4 Gps-mi�aus, korjaamaton

Koordinaa�t: X 7296169, Y 3381885 Löydöt:

Tausta�edot
Valkeakarin ysa-alueella tarkaste�in suojelu- ja hoitotoimenpiteitä varten Kemijoen edustan saaria. Tässä yhteydessä Valkiakarilta 
löytyi saunan pohja parikymmentä metriä peruskartalla näkyvän rakennuksen länsipuolelta.

Ympäristön kuvaus
Valkiakari on saari Kemijoen suistossa, meressä Kemin edustalla. Matkaa mantereelle on linnun�etä vii�sen kilometriä.
Saari on matala, käyrien perusteella sen keskiosat nousevat yli kaksi ja puoli metriä meren pinnan yläpuolelle. Sauna on tämän 
käyrän yläpuolella noin 80 metriä nykyisestä rantaviivasta. Maasto on kivikkoista, viimeisten satojen vuosien aikana merestä 
nousu�a. Alueella on �e�äväs� laidunne�u. Kivikkoisessa maaperässä kasvaa heinää ja erilaisia alueelle tyypillisiä kasveja. 
Katajaa on runsaas�, samoin va�ua ja todennäköises� myöhemmin kesällä horsmaa. Puut ovat pihlajia ja muita leh�puita 
pääasiassa, mu�a myös jonkin verran pieniä havupuita pinnistelee korkeuksiin.

Saunarakennus on sammalen peitossa ja sen päällä kasvaa katajia.

Kohteen kuvaus
Saunarakennus on ollut noin 3.5 x 3.5 metriä ja sen kohdalla on reilu puoli metriä syvä kuoppa. Rakenne ei hahmotu kasvillisuuden 
vuoksi selvänä.  Seinät ovat olleet hirsistä tehdyt, lahonnu�a puuta on näkösällä ja sammalen alla. Huoneen länsinurkassa on 
suuri li�eä maakivi, jonka ympärillä on jäänteitä kiukaasta. Kivien lisäksi ero�uu ko�tekoisia �iliä. Huoneen ovi lienee sijainnut 
kiukaan vastapäisellä seinällä, mu�a tämä ei ole varmaa. Nauloja tai muuta modernia rakennusmateriaalia ei näy. 

Kohteen rajaus
Sauna sijaitsee pisteessä 7296169, 3381885 sekä muutaman metrin säteellä siitä. Mi�aus on tehty maastolai�eella ja tarkaste�u 
käsi-gps:llä.

Tulkinta
Sauna lienee viereisen talon vanha saunan pohja. Rakennusmateriaaleista ja pei�eisyydestä päätellen se ajoi�unee 1900-luvun 
alkuun.

Lisä�etoja
Saunan ja peruskartalla näkyvän käytössä olevan talon lisäksi samassa pihapiirissä oli useita muitakin rakennuksen jäänteitä ja 
pohjia. Niitä ei kuitenkaan ehdi�y dokumentoimaan tai edes systemaa�ses� tarkastamaan. Tarkoituksena oli palata saarelle 
myöhemmin kesän 2012 aikana, mikä ei lopulta valite�avas� kuitenkaan toteutunut.

Tarkastukset
Tila: 3 Toteute�u Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2012
Tarkastuspvm: 28.6.2012 Tarkastaja: O. Räihälä

Viranomais-
rekisterinro:

Kunto: 3 Huono

Olo�la: 2 Ei käytössä

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu:

99 Ei suojeluarvoa

Ympäristön suojelu: 99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue
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Kohdetyyppi: 1 Asuinpaikat Copyright: © Metsähallitus 2008
© Maanmi�auslaitos 1/MML/08

Koordinaa�t: X 7296169, Y 3381885 Mi�akaava: 1:10000
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Saunan pohja kasvillisuuden peitossa Kemin Valkiakarilla. Kuva P6280057,
Oili Räihälä.

Paskaleton kalasaunan jäänteet Simossa. Kuva: Ulla Ahola. IMG_0379.
paskaletto.jpg.
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Paskale�o kalamaja MH-tunnus: 61970

Kohdetyyppi: 10 Valmistuspaikat/työpaikat? Hal�ja: 995 Yksityinen
Ajoitus: 7118 Historiallinen aika Ylläpitäjä: 995 Yksityinen
Rakentamisvuosi: Kunta: 0

Koordinaa�-selitys: Geometria 
tuote�u:

4 Gps-mi�aus, korjaamaton

Koordinaa�t: X 7282492, Y 3406158 Löydöt:

Tausta�edot
Simon saarilla käy�in tarkastamassa kul�uuriperintökohteita 29.6.2012. Samalla suojelubiologit tarkas�vat ympäristöä hoidon 
suunni�elun tarpeisiin. Ryhmään kuului viisi henkeä - kaksi suojelubiologia, arkeologi sekä kaksi venekuskia. Aikaa oli niukal� ja 
liikkuminen hidasta. Edellisenä päivänä Kemin saarilla havai�in, e�ä ryhmän kanna�aa jakaantua pienempiin iskurijoukkoihin 
työn tehostamiseksi. 

Paskaletolle oli merki�y yksi reiska-kohde, kalamaja. Se oli merki�y saaren pohjoisosan lahden pohjan pohjoisrannalle, mistä 
sitä si�en etsi�inkin. Jälkeäkään majasta ei löytynyt. Suojelubiologi Ulla Ahola oli kuitenkin kulkenut eri rei�ä tullen halki 
saarten keskiosien koh� pohjoisrantaa. Hän oli matkan varrella havainnut kalamajan jäänteet ja o�anut niistä valokuvan sekä 
sijain��edot. Tähän dokumentoin�in perustuvat �edot kalamajasta.

Vaikka kalamaja oli alunpitäen merki�y vain reilut 200 metriä liikaa koilliseen sen todelliselta sijainnilta, oli pisteiden välillä 
meren lahden lisäksi muitakin luonnollisia esteitä kuten kasvillisuu�a ja kosteikkoja. Aiempi reiska-�eto lienee vain ja ainoastaan 
inhimillinen erehdys. Piste on siirre�y oikealle paikalle reiskaan. Kahta kalamajaa ei saarella ole. Vuorenvarmaa on, e�ei aiempien 
koordinaa�en kohdalla (7283.681, 3406.270) ole mitään rakennusta.

Kohteen kuvaus
Rakennus on hirsistä salvo�u, noin 5 x 5 metrinen kehikko.

Tarkastukset
Tila: 2 Suunniteltu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 0
Tarkastuspvm: 14.12.2007 Tarkastaja: 

Viranomais-
rekisterinro:

Kunto: 3 Huono

Olo�la: 2 Ei käytössä

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo Kohteen 
suojelu:

99 Ei suojeluarvoa

Ympäristön suojelu: 99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue
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Kohdetyyppi: 10 Valmistuspaikat/työpaikat? Copyright: © Metsähallitus 2008
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Paskaleton kalamajan aiemmin ilmoitettu
sijainti.
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Valokuvat

IMG_0379.paskale�o.jpg Kalamajan jäänteet Simon Paskaletossa. Kuvannut Ulla Ahola   
    29.6.2012.

P6280057   Kemin Valkiakarin saunan jäänteet. Kuvannut Oili Räihälä 28.6.2012.

P6280055   Kemin Valkiakari, kiveys 2. Kuvannut Oili Räihälä 28.6.2012.

P6280050   Kemi Valkiakari, kiveys. Kuvannut Oili Räihälä 28.6.2012.

P6280046   Kemi Valkiakari, maalle ajautunut vene. Kuvannut Oili Räihälä   
    28.6.2012.

P6280067   Kukkasia Kemin Valkiakarilla. Kuvannut Oili Räihälä 28.6.2012.
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