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SIIKA-KÄMÄN KALLIONIEMI 1 MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN HOITOSUUNNITELMA 

Siiri Tolonen, Metsähallitus Luontopalvelut, Lappi  MH 3918/2019/06.02.01 

Miika From, Siika-Kämän kyläyhdistys ry   17.7.2019 

 

Siika-Kämän kyläyhdistys ry on tehnyt v. 2018 Metsähallitukselle aloitteen Rovaniemen kunnassa 

Siika-Kämän järven kaakkoisrannalla sijaitsevan muinaisjäännöskohteen Kallioniemi 1:n ottamisesta 

nähtävyyskäyttöön. Kohde sijaitsee valtion maalla, Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimalla 

alueella. Kohteen sijainti on merkitty alla olevaan karttaan 1. Alue kuuluu Länsi-Lapin säädösvalmiste-

lukohteisiin, joten alueelle tullaan perustamaan luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue to-

dennäköisesti vuoden 2019 aikana. Kyläyhdistys rakentaa paikalle muinaisjäännöksestä kertovan koh-

deopasteen, veneiden rantautumispaikan ja penkin sekä merkitsee rantautumispaikalta muinaisjään-

nöskohteelle kulkevan reitin. 

 

Kartta 1. Kohteen sijainti on merkitty karttaan nuolella. 

 

Muinaisjäännöskohteen kuvaus: 

Muinaisjäännöskohde Kallioniemi 1 (kohdetunnus muinaisjäännösrekisterissä 100001205) on rauhoi-

tettu muinaismuistolailla. Vuonna 2002 arkeologi Hannu Kotivuoren tekemässä inventoinnissa pai-

kalta on löydetty kuusi pyyntikuoppaa, joista viisi sijaitsee niemen tyvessä olevalla moreenikumpa-

reella, ja yksi niemen kärjessä avokallion reunalla. Kesäkuussa 2019 Luontopalvelujen arkeologin Siiri 

Tolosen tekemässä tarkastuksessa moreenikumpareella havaittiin neljä pyyntikuoppaa. Kuoppa 1 on 
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soikeanmuotoinen ja kooltaan 4,5 m x 1,5 m x 0,6 m. Kuopan ympärillä on yhtenäinen 1,5 m leveä 

maavalli, mutta kuopassa on kaksi pohjaa, joten paikalla voi olla kaksi vierekkäistä pyyntikuoppaa, tai 

yksi suuri pyyntikuoppa. Tämän lounaispuolella on toinen samankokoinen pyyntikuoppa 2, ja kaksi 

pienempää pyyntikuoppaa 3 ja 4. Kuopat lienevät samat kuin Kotivuoren v. 2002 dokumentoimat 

pyyntikuopat. Kohde on hyvässä kunnossa. Avokallion lähellä olevaa kuoppaa ei tarkastettu. 

 

Suunnitelma kohteen hoidosta ja käytöstä: 

Pyyntikuoppien ja rakennelmien sijoittuminen on merkitty alla olevaan karttaan 2. Rantautumispaikka 

raivataan niemen pohjoisrannalla olevaan poukamaan. Rantautumispaikalta raivataan pois suurimmat 

kivet ja poistetaan rannassa kasvavat pajut 5 metrin leveydeltä. Rantaveteen laitetaan muutama 

lankku, rantautumispaikka merkitään kyltillä (kts. kuva 1 sivulla 3). Rantaan pystytetään myös puinen 

veneen kiinnitystolppa. Rantautumispaikalta muinaisjäännöskohteelle merkitään reitti olemassa ole-

vaa polkua pitkin puutolpilla (kts. kuva 2 sivulla 4). Tolppien tyvet teroitetaan ja hiilletään, ja pystyte-

tään maahan rautakankea ja lapiota apuna käyttäen. Reitille ei tehdä muita reittirakenteita, eikä reittiä 

päällystetä. Reitin pituus on noin 40 metriä. Reitti kulkee pyyntikuoppa 4:n vierestä, kuopan eteläpuo-

lelta. Pyyntikuoppa 1 on kohteen pyyntikuopista selkeimmin erottuva, joten opaste sijoitetaan sen 

läheisyyteen. Opaste pystytetään pyyntikuoppa 1:n lounaispuolelle yli 2,5 metrin etäisyydelle pyynti-

kuopan vallin ulkoreunasta mitattuna (kts kuva 3 sivulla 4). Opaste on puurakenteinen ja siinä on kaksi 

jalkaa, jotka tuetaan maahan kuoppiin noin 70 cm syvyydelle soran ja kivien avulla. Opastustaulun 

koko A1 ja rakenteen kokonaisleveys noin 1 metri. Mallina käytetään Metsähallituksen opastustaulun 

mallia (http://www.metsa.fi/documents/10739/11431/2112_01.pdf). 

 

Kartta 2. Karttaan merkitty keltaisilla pisteillä pyyntikuopat (Pk1-4), vihreillä pisteillä suunnitellut ra-

kennelmat (Rp=rantautumispaikka, Op.=opaste, Pe.=penkki) ja mustalla katkoviivalla reitti. 

http://www.metsa.fi/documents/10739/11431/2112_01.pdf
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Pyyntikuoppa 1:n kaakkoispuolelle kuusien alle asetetaan puinen penkki (kts. kuva 4 sivulla 5). Raken-

nustarvikkeet kuljetetaan paikalle veneellä. Rakennelmien on tarkoitus valmistua elo-syyskuussa 

2019. 

Siika-Kämän kyläyhdistys ry vastaa omalla kustannuksellaan rakennelmien suunnittelusta ja rakenta-

misesta sekä niiden kunnon seurannasta ja ylläpidosta. Rakenteista tehdään Metsähallituksen Luon-

topalvelujen ja Siika-Kämän kyläyhdistys ry:n välinen erillinen sopimus. Kyläyhdistys ilmoittaa muinais-

jäännöskohteella havaitsemistaan vaurioista Metsähallituksen Luontopalveluille ja Museovirastolle. 

Mahdollisia vaurioita ovat esimerkiksi lisääntyvästä kulkemisesta johtuva kuluminen ja pyyntikuop-

pien päällä kasvavien puiden kaatuminen. Metsähallituksen Luontopalvelujen arkeologi tekee mui-

naisjäännöskohteen kuntotarkastuksen määräajoin noin 5 vuoden välein tai tarpeen mukaan. Kunto-

tarkastuksen tiedot tallennetaan Metsähallituksen PAVE-paikkatietojärjestelmään. Jos muinaisjään-

nökselle uhkaa syntyä käytöstä johtuvia vaurioita, sovitaan Museoviraston, Luontopalvelujen ja Siika-

Kämän kyläyhdistyksen kesken tarvittavista toimenpiteistä, joilla vauriot estetään.  

Kulkeminen kohteelle tapahtuu sulanveden aikana veneellä. Järvellä ei ole yleistä veneenlaskupaik-

kaa, vaan veneenlasku tapahtuu yksityismaalta maanomistajan luvalla. Käyttäjäryhmiä tulevat ole-

maan pääasiassa Siika-Kämän alueen asukkaat ja mökkiläiset. 

 

 

Kuva 1. Rantautumispaikka kuvan keskellä. 
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Kuva 2. Reitti moreenikumpareelta rantautumispaikan suuntaan kuvattuna. Reittilinjaus merkitty 

puihin keltaisella kuitunauhalla. 

 

Kuva 3. Pyyntikuoppa 1 kuvassa keskellä männyn ja koivun takana. Opasteen paikka merkitty etu-

alalle valkoisella muoviputkella. 
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Kuva 4. Penkin paikka merkitty kuusten alle valkoisella muoviputkella. 

 

 

 


