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Kansikuva: Kuva 1. Turvetuotantoaluetta Mustanevalla.

Tiivistelmä

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti  arkeologisen inventoinnin Kyyjärvellä Kauniskankaan tuulivoi-
mapuisto- ja aurinkovoimalahankkeen suunnittelualueella ja hankkeeseen liittyvällä voimajohtolinjauksella. 
Kohdealueet sijaitsevat Kyyjärven keskustasta n. 4-20 km länteen.  Tuulivoima- ja aurinkovoimalahanke-
alueen pinta-ala on n. 2300 hehtaaria, jolle on suunnitelmissa sijoittaa enintään 21 tuulivoimalaa, aurinkovoi-
mala-alue on n. 150 hehtaaria. Hankealueen länsiosa on suureksi osaksi entistä turvetuotantoaluetta, osin 
yhä käytössä olevaa. Noin 12 km pitkä voimajohtolinjaus kulkee olemassa olevan linjauksen vieressä puis-
ton keskivaiheilta länteen Alajärven Möksyn muuntoasemalle.  Maastotyön suoritti FM Jaana Itäpalo 3.8-
8.8.2021. Työn tilaaja on WestWind Oy.

Tuulivoima- ja aurinkovoimalahankealueelta oli tiedossa ennen inventointia Oravahautakankaan  raudan- ja 
tervanvalmistuspaikka  (Museoviraston  rekisteriportaalin  tunnus 1000026350).  Hankealueen itäpuolella  n. 
200 metrin etäisyydellä ja n. 2 km koilliseen ovat Vaahtoniemen ja Hirvijoen kivikautisten kourutalttojen löy-
töpaikat. Muut tunnetut kohteet sijaitsevat yli 2 kilometrin etäisyydellä. Voimajohtolinjauksen läheisyydestä ei  
tunnettu kohteita. Noin 1,5 km linjauksesta etelään Möksyn vanhalta kyläasutusalueelta on tiedossa kohteet 
Möksyn Papinkivi (1000041072) ja  Saunapelto (1000035161); perimätiedon ja vanhojen kirjallisten mai-
nintojen mukaan molempiin niihin liittyy väliaikaishautoja, vanhimmat hautaukset voisivat olla jopa 1500-lu-
vun lopulta ja 1600-luvun alusta.

Inventoinnissa löytyi 11 uutta tervanvalmistuspaikkaa, joista ainakin yhteen liittyy tervapirtin kiukaan jäännös, 
entuudestaan tunnetun Oravahautakankaan raudan- ja tervanvalmistuspaikan läheisyydestä löytyi toinenkin 
tervahauta. Tervahautojen lisäksi löytyi kaksi hiilimiilukohdetta, joista toiseen liittyy pirtin kiukaan jäännös. 
Kaksi kohdetta sijaitsee voimajohtolinjauksen läheisyydessä hankealueen ulkopuolella, muut kohteet tuuli- ja 
aurinkovoimalahankealueella.  Hankealueelta huomioitiin  muuna kohteena Vehkaperän kyläasutuksen itä-
puolella moderneja viljelyröykkiöitä. 

Lähin suunniteltu tuulivoimalapaikka sijaitsee kohteen 7. Oravahautakagas läntisemmästä tervahaudasta n. 
150 m länteen, muut voimalapaikat sijaitsevat havaituista kohteista yli 450 metrin etäisyydellä. Suunniteltu 
uusi tielinjausvaihtoehto kulkee n. 30 metrin etäisyydellä tervahaudasta kohteessa 2.  Metsäpuro ja n. 80 
metrin etäisyydellä tervahaudoista kohteissa 3. Metsäpuro 2 ja 6. Leppineva. Aurinkovoimala-alueet tullaan 
sijoittamaan entisille  turvetuotantoalueille,  missä alkuperäiset  maakerrokset  ovat  hävinneet jopa useiden 
metrien syvyyteen, siten voi arvioida, että niiltä osin hankkeen toteutumisella  ei tulisi aiheutumaan vaikutuk-
sia arkeologisiin kohteisiin.
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1. Perustiedot

Selvitysalue: Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimalahankealue, n. 2300 ha, voimajohtolinjaus 
Möksyn muuntoasemalle n. 12 km

Tilaaja: WestWind Oy.
Laji: osainventointi
Kenttätyöaika: 3.8-8.8.2021 yhteensä 5,5 kenttätyöpäivää
Karttanumerot: TM35-lehtijako P4142L, P4142R, P4142L, P4142R, P4142L, P4141R, P4141L 

vanha yleislehtijako 233102, 233104, 233105, 233107, 233102 (mk 1:20000)
Korkeus:                   n. 160 – 202,50 m mpy Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35 FIN -tasokoordinaatisto 
Aiemmat löydöt: - Inventointilöydöt: -       
Aiemmat tutkimukset: 2013 Ville Laurila, inventointi, Oravahautakangas

(Lähialueella 2013, Timo Jussila, Timo Sepänmaa, Jasse Tiilikkala ja Tuukka 
              Kumpulainen: Pesolan, Korkeamaan, Louhun ja Möksyn tuulivoimapuistojen inventointi

2021 Hans-Peter Schulz, Hanhinevan tuulivoimapuistohankkeen inventointi).

           
                           Kohdealueen yleissijainti. Taustakartta Mml 8/2021.

2. Lähtökohdat ja menetelmät

Kyyjärven keskustasta n. 4 km länteen Kauniskankaalle ollaan suunnittelemassa tuulivoimapuistoa ja aurin-
kovoimala-aluetta. Noin 2300 hehtaarin kokoiselle alueelle on tarkoitus sijoittaa enintään 21 tuulivoimalaa, 
aurinkovoimala-alueiden varaus on n. 150 hehtaaria. Hankkeeseen liittyen tarkastelussa on noin 12 km pitkä 
voimajohtolinjaus olemassa olevan johtolinjauksen vieressä puiston keskivaiheilta länteen Alajärven Möksyn 
muuntoasemalle.

Tuulivoima- ja aurinkovoimalahankealueelta tunnettiin Oravahautakankaan raudan- ja tervanvalmistuspaik-
ka (Museoviraston rekisteriportaalin tunnus 1000026350). Hankealueen itäpuolella n. 200 metrin etäisyydellä 
ja n. 2 km koilliseen ovat Vaahtoniemen ja Hirvijoen kivikautisten kourutalttojen löytöpaikat. Muut lähimmät 
kohteet sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä, ja ne ovat lähinnä tervanvalmistuspaikkoja.  Voimajohto-
linjausta lähimpänä sijaitsevat kohteet ovat n. 1,5 km etelään Möksyn Papinkivi (1000041072) ja  Sauna-
pelto (1000035161); perimätiedon ja vanhojen kirjallisten mainintojen mukaan niihin molempiin liittyy väliai-
kaishautoja. 
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Lähtötilanne ennen inventointia: hankealueen ja voimajohtolinjauksen sijainti suhteessa tunnettuihin arkeolo-
gisiin kohteisiin, tunnetut kohteet merkitty punaisilla ympyröillä. Kohdetiedot Museoviraston rekisteriportaalin 
mukaan. Taustakartta 8/2021 Mml.

2.1 Tutkimushistoria

Kyyjärven kuntainventointi on tehty vuonna 1991, vuonna 2008 inventoitiin Kyyjärven Pienvesien rantaosa-
yleiskaava (Timo Jussila, Mikroliitti Oy), joista viimeksi mainitussa on inventoitu osin nyt kohteena olevilla 
alueilla sijaitsevien Talasjärven, Alisenlammen ja Keskisen rannat.  Vuonna 2013 Metsähallitus teki pohjoisen 
Keski-Suomen alueella metsätalousmaiden kulttuuriperintökohteiden inventoinnin, johon kuului myös Kyyjär-
vi (Ville Laurila), ja melko laajasti alueita myös nyt selvitettävällä hankealueella. Noin 2,5 km hankealueesta 
itään on tehty kuluvana vuonna arkeologinen inventointi Hanhinevan tuulivoimapuiston hankealueella ja puis-
toon liittyvällä voimajohtolinjauksella,  jonka inventointi  ulottui Kauniskankaan hankealueen kaakkoisrajalle 
asti (Hans-Peter Schulz, Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu).

2.2 Menetelmä

Maastoinventointi perustui alueella ja lähistöllä tehtyjen aiempien arkeologisten selvitysten tuloksiin, Maan-
mittaushallituksen maaperäkarttoihin,  ortokuviin,  korkeusmalliin,  korkeusprofiiliin,  laserkeilausaineistoon ja 
Museoviraston arkeologisista kohteista ylläpitämään digitaaliseen tietokantaan. Kirjallisuuden, arkistoaineis-
ton ja netistä löytyvien historiallisten karttojen avulla selvitettiin alueen maankäytön historiaa. Pitäjänkartat 
ovat 1840-luvulta ja vanhimmat peruskartat vuosilta 1966 ja 1967.

Kenttätyömenetelmät olivat pintahavainnointi, valokuvaaminen ja kairaus käsikairalla. Hiekkaa olevilla alueil-
la hankealueen pohjoisreunalla tehtiin joitakin lapionpistoja. Johtolinjaus tarkistettiin keskimäärin 100 metrin 
säteellä, voimalapaikat maastosta riippuen n. 50-300 metrin säteellä, tiestö ja kaapelilinjat n. 50 m säteellä.  
Tasaiset rämeet ja entiset sekä nykyiset turvetuotantoalueet katsottiin yleispiirteisesti. 
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3. Maisema, topografia ja geologia

Hankealue ja voimajohtolinjaus ortokuvalla. Tausta-aineistot Mml 4/2021 ja SYKE 12/2021. Arkeologiset koh-
teet Museoviraston rekisteriportaalin mukaan. 

Kohdealueet sijaitsevat 160-202 m mpy, suurin osa alueesta on supra-akvaattista. Hankealue on enimmäk-
seen ojitettu rämettä ja talousmetsää, länsiosa on suureksi osaksi turvetuotantoalueina, muutamia niistä on 
muutettu viime aikoina pelloiksi. Alueella on runsaasti hakkuuaukkoja, jotka kasvat taimikoita tai ovat pusik -
koisia. Turvemaiden välissä kankaat ovat matalia, suurempia korkeuseroja ei esiinny, vain pohjoisreunalla  
Vorspakanjoen rannat ovat paikoin hieman jyrkempiä. Turvemaiden ulkopuolella maaperä on enimmäkseen 
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pohjamoreenia. Pienialaisia kallioita esiintyy hankealueen eteläosassa Isokankaalla ja siitä itään. Hiekkaa 
olevaa maaperää esiintyy Vorspakanjoen ja keskivaiheilla virtaavan Leppäpuron varsilla sekä myös Nurmi-
joen varrella, josta lyhyt osa virtaa hankealueen itäreunalla. Hankealueen pohjoisreunalla sijaitsevat Alisen-
lampi ja hieman isompi Talasjärvi, joita Vorspakanjoki yhdistää, niistä etelään on vielä pieni Kylkilampi turve-
tuotantoalueen reunalla. Keskiosassa virtaava Leppäpuro on suoristettu ja länsipäästään hävinnyt turvetuo-
tantoalueen läheisyydessä.  Voimajohtolinjauksella maasto on matalaa mäki- ja kangasmaastoa sekä ojitet-
tua rämettä.  Kahdessa kohtaa linjaus sivuaa peltoaluetta. Maaperä on enimmäkseen turvetta ja moreenia, 
Lamminjärven pohjoispuolella maaperä on linjauksen ympäristössä laajemmin hiekkaa, länsiosassa esiintyy 
muutamalla mäellä kalliomaata.

Hankealue ja voimajohtolinjaus vasten vinovalovarjoste 2 m DEM. Vesistöt sinisenä, harju keltaisena. Taus-
ta-aineistot Mml 4/2021 ja SYKE 12/2021. Arkeologiset kohteet Museoviraston rekisteriportaalin mukaan. 



            Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu              Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimalahanke 2021            

7

Hankealueen ja voimajohtolinjan lähialueilla on Vehkaperän Huhtalan, Koskimäen, Nurmijoen, Möksyn, Huo-
sianmaan ja Hokkalan kyläasutusta. Hankealue on asumatonta, alueen keskivaiheilla sijaitseva Metsäpuron 
tila ei ole enää vakituisessa asuinkäytössä, voimajohtolinjausta lähin asutus sijaitsee n. 200 metrin etäisyy-
dellä.

Valokuvauspaikat 1-31, inventoidut alueet punaisena. Taustakartta Mml 7/2021.

2. Rännisaunankorpea lounaaseen.                       3. Tuulivoimalan paikka entisellä turvetuotantoalueella.
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4. Isokangasta länteen.             5. Pelto entisellä turvetuotantoalueella, kuva itään.

6. Tie turvetuotantoalueelle, kuva itään.               7. Voimajohtolinjaus Leppinevan ja Kylkilamminrämä-
          kön turvetuotantoalueiden välissä, kuva itään.

8. Metsätie voimalapaikalle, kuva koilliseen.           9. Voimalapaikan vaikutusaluetta, kuva kaakkoon.
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10. Kangasta Pärepuusaaren kaakkoispuolella.            11. Voimalapaikka kaakkoon.

12. Kalliosaari, kuva pohjoiseen.                   13.  Voimajohtolinjaa Keskisen itäpuolella.

14. Kota hankealueen kaakkoisosassa.           15. Voimalapaikan eteläpuolinen kangas pohjoiseen.
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16. Tie hankealueen kaakkoiskulmassa, lounaaseen.   17. Metsätie Nurmijoelta hankealueelle, kuva länteen.

18. Betonisilta Leppäpuron yli, kuva itään.      19. Pieni mökki metsätien varrella.

20. Hiekkakangasta Vanhanpaikankankaalla.            21. Vorspakanjoen kuivunut pohja, kuva koilliseen.
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22. Möksyn muuntoasema, kuva etelään.      23. Johtolinjauksen itäpuolta Vaasantien pohjoispuolella.

24. Pässikallion eteläosaa, kuva koilliseen.           25. Johtolinjausta Vuorijärvennevan pohjoispuolella.

26. Luontaisia kvartseja johtolinjauksella.            27. Johtolinjausta Tikkalankankaan itäpuolella.
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28. Rinnettä itään, Huosianmaa.                     29. Hiekkakangasta Pohjoiskankaan eteläosassa, kuva etelään.

30. Johtolinjausta Pikkunevalla, kuva luoteeseen.        31. Kallioinen mäki Hirsimetsänahon kaakkoispuolella.

4. Alueen maankäytön historiaa

Kohdealueet sijaitsevat 160-202 m mpy, alle 185 m mpy vastaa varhaismesoliittista Ancylusjärvi-vaihetta yli  
9500 vuotta sitten, n. yli 185 m mpy olevat alueet ovat supra-akvaattisia.

Tuulivoima-  ja  aurinkovoimalahankealueelta  ainoa  entuudestaan  tunnettu  kohde  oli  Oravahautakangas 
(Museoviraston rekisteriportaalin tunnus 1000026350), missä on pelkistetty rautaa ja poltettu tervahautoja.  
Lähimmät esihistorialliset kohteet ovat itäpuolelta n. 200 metrin etäisyydellä Vaahtoniemen kivikautisen kou-
rutaltan  löytöpaikka  ja  n.  2  km koilliseen  Hirvijoen kohteesta  on  myös  jakson  kourutalttalöytö,  hieman 
etäämmältä Kyyjärven länsirannalla tunnetaan kolme kivikautista irtolöytöpaikkaa.  Noin 2,4 km länteen Sa-
vonjärven länsipuolelta kohteista Savonjärvi 2 ja Savonjärvi 3 on löytynyt ilmeisesti nuoremmat historialli-
sen ajan kiukaat.  Muut  suunnittelualuetta  lähinnä sijaitsevat  tunnetut  kohteet  ovat  tervahautoja.  Hieman 
kauempaa.  n.  3,2  km  etelään  Soinin  puolelta  tunnetaan Kelkkasuon  Torisaaren karsikkopaikka 
(226500001), missä vanhalla Pohjanmaan ja Hämeen maakuntarajalla, nykyisten kuntien rajalla, on vielä 
säilynyt ainakin yksi mäntykelo, johon kaiverrettu vuosiluku 1753 liittyy ilmeisesti ko. vanhan maakuntarajan 
merkitsemiseen. 

Voimajohtolinjauksen välittömästä läheisyydestä ei tunnettu kohteita, linjauksesta n. 1,5 km etelään Möksyn 
vanhalta  kyläasutusalueelta  on  tiedossa  kohteet  Möksyn  Papinkivi (1000041072)  ja  Saunapelto 
(1000035161); perimätiedon ja vanhojen kirjallisten mainintojen mukaan niihin molempiin liittyy väliaikaishau-
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toja,  hautaukset  olisi  tehty  ennen Lappajärven  kirkon  valmistumista  1630-luvun  lopulla. Perimätiedoissa 
mainitaan ”Möksynmäen Kirkkohietikko”, missä käytiin myös kauppaa. Lähin esihistoriallisen jakson löytö on 
Hokkalan kivikautinen irtolöytö n. 850 m etelään.

Hankealue sijaitsee kyläasutusalueiden välissä, voimajohtolinjauksen eteläpuolella sijaitsee Möksyn vanha 
kylä. Hankealue on ollut asumatonta nykypäivään asti lukuun ottamatta sen keskivaiheilla sijaitsevaa Metsä-
puron tilaa, joka on merkitty vanhoille peruskartoille, nykyisin tila on asumaton. 1840-luvun pitäjänkarttaan ta-
lon paikalle on merkitty ulkoniittypalsta, asutukseen viittaavia merkintöjä ei ole. Koskimäen asutusalueelta on 
merkitty muutama etelään johtanut metsäpolku ja mm. Leppäpuron varsille  joitakin niittyjä.  Hankealueen 
pohjoispuolella nykyisen Vaasantien eteläpuolella kulki kylätie Hokkalaan ja Möksyyn, tie on edelleen osin 
kylätienä. 

Kohdealueet ovat historiallisten karttojen tarkastelun perusteella olleet lähikylien nautinta-alueita, tästä kerto-
vat mm. vanhat polut, myös jotkut paikannimet viittaavat samaan. Hankealueella virtaavat purot eivät laske 
suoraan mihinkään suurempaan vesistöön, joten ne eivät olleet hyviä uittoväylinä. Hankealueen länsipuolella 
Möksyn kylän alueella virtaava Savonjoki on ollut merkittävä uittoväylä. Historiallisen ajan elinkeinoissa ko-
rostuu tervanpoltto, kuten yleisesti pohjoisessa Keski-Suomessa vastaavilla metsäisillä alueilla.

Hankealue ja sen lähialueita ajalta 1776-1805 peräisin olevalla sotilaskartalla. Karttta: Ruotsin valtionarkisto: 
KrA FRV A Pf 6 Kyyjärvi XVI-17.
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Möksyn ja Hokkalan seutua 1840-luvun pitäjänkartoilla. Kartat: Arkistolaitoksen digitaaliarkisto:
Alajärvi ja Kyyjärvi, 233103 ja 233105,  http://digi.narc.fi/digi/search.ka.

http://digi.narc.fi/digi/search.ka
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Hankealue ja sen lähiseutua 1840-luvun pitäjänkartoilla. Kartan alaosassa Alajärven ”tyhjä” osa on pääosin 
Mustasuota ja Löytösuota. Kartat: Arkistolaitoksen digitaaliarkisto: Kyyjärvi 233103, 233104, 233107, 233109 
http://digi.narc.fi/digi/search.ka.

Ote vuoden 1774 pitäjänkartasta, johon on merkitty Möksyyn neljä taloa. ”Mäsiälekto” on Soinin puolella. 
Kartta: Vanha kartta, http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200907282920 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200907282920
http://digi.narc.fi/digi/search.ka
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Hankealue ja sen lähiseutua vuosien 1966-67 peruskartoilla. Kartta: Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen 
tiedostopalvelu, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ .

5. Tulokset

Havaitut kohteet ovat ennakko-odotusten mukaisesti lähinnä tervanvalmistuspaikkoja, joita löytyi 11 ja joista 
ainakin yhteen liittyy tervapirtin kiukaan jäännös, entuudestaan tunnetun Oravahautakankaan kohteen lähei-
syydestä löytyi toinenkin tervahauta. Tervahautojen lisäksi löytyi kaksi hiilimiilukohdetta, joista toiseen liittyy 
pirtin kiukaan jäännös. Muuna kohteena huomioitiin Vehkaperän kyläasutuksen itäpuolella moderneja viljely-
röykkiöitä. Kohteet 13 ja 14 löytyivät tuuli- ja aurinkovoimalahankealueen ulkopuolelta voimajohtolinjauksen 
läheisyydestä, muut kohteet löytyivät hankealueelta. Kohde 14 sijaitsee Alajärven puolella, muut kohteet si-
jaitsevat Kyyjärven puolella.

Lähin suunniteltu tuulivoimalapaikka sijaitsee Oravahautakankaan läntisemmästä tervahaudasta n. 150 m 
länteen. Suunniteltu uusi tielinjausvaihtoehto kulkee n. 30 metrin etäisyydellä tervahaudasta kohteessa 2. 
Metsäpuro ja n. 80 metrin etäisyydellä tervahaudoista kohteissa Metsäpuro 2 sekä 6. Leppineva. 

31.12.2021

       Jaana Itäpalo

http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
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6. Kohdeluettelo

Kohde sivu
tyyppi/

tyypin tarkenne ajoitus lkm. status

1. Mäntylä   18 Työ- ja valmistuspaikat/tervahaudat historiallinen    1    MJ

2. Metsäpuro   19 Työ- ja valmistuspaikat/tervahaudat historiallinen    1    MJ

3. Metsäpuro 2   20 Työ- ja valmistuspaikat/tervahaudat historiallinen    1    MJ

4. Vanhanpaikankangas   21 Työ- ja valmistuspaikat/tervahaudat historiallinen    1    MJ

5. Huhtala   22 Työ- ja valmistuspaikat/tervahaudat historiallinen    2    MJ

6. Leppineva   23 Työ- ja valmistuspaikat/tervahaudat historiallinen    2    MJ

7. Oravanhautakangas
  25

Työ- ja valmistuspaikat/raudan valmistus-
paikat historiallinen    7

  
   MJ

8. Kanansalmenkangas   27 Työ- ja valmistuspaikat/tervahaudat historiallinen    1    MJ

9. Hautakangas   28 Työ- ja valmistuspaikat/tervahaudat historiallinen    1    MJ

10. Rännisaunankorpi   29 Työ- ja valmistuspaikat/hiilimiilut historiallinen    4    MJ

11. Juurikkakangas   30 Työ- ja valmistuspaikat/hiilimiilut historiallinen    1    MJ

12. Kynämetsä   32 Työ- ja valmistuspaikat/tervahaudat historiallinen    1    MJ

13. Pohjoiskangas   33 Työ- ja valmistuspaikat/tervahaudat historiallinen    2    MJ

14. Ukonsalo   34 Työ- ja valmistuspaikat/tervahaudat historiallinen    1    MJ

15. Kynänmetsä 2   35 Työ- ja valmistuspaikat/peltoröykkiöt moderni    4<    m

16. Leppineva 2   36 Hirsikehikko moderni    1    m

Status: MJ muinaisjäännös, K muu kulttuuriperintökohde, m muu kohde.

7. Yleiskartta

Kohteet 1-16. Taustakartta Mml 7/2021.
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8. Kohdetiedot

1. Mäntylä
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4141R

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233107

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6989400   I:  372107  

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 Z  n. 170 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus: Nurmijoen kyläasutuksen länsipuolella, Nurmijoesta n. 400 m lounaaseen Löytösuon pohjoispuo-
lella. Rämeiden ympäröimän matalan kankaan itäreunalla on n. 20 m halkaisijaltaan oleva tervahauta, hals -
si lounaaseen, valli on n. 1 m korkea ja jyrkkä, haudan päällä ja ympärillä kasvaa puustoa. Metsätyyppi on 
tuore kangas, puusto on mänty-kuusimetsää.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä.

Tervahaudan vallia luoteeseen.
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2. Metsäpuro
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4141R

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233108

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6989770    I: 370066   

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 Z  n. 170 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus:  Leppinevan turvetuotantoalueesta n. 1,5 km itään Leppäpuron pohjoispuolella, rinteen reunalla. 
Tervahauta on n. 18 m halkaisijaltaan, halssi lounaaseen. Kivikkoinen mäntykangas, alueella oli tehty hiljat -
tain laajasti metsänharvennusta.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä.

                                    Tervahaudan halssi koilliseen.



            Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu              Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimalahanke 2021            

20

3. Metsäpuro 2
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4141R

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233108

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6989609     I:  370632 

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 Z  n. 172,50 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus: Löytösuon ja Metsäpuron välissä, Leppäpurosta itään virtaavan suoristetun haaran pohjoispuolella,  
kivikkoisen matalan kankaan eteläreunalla, haudan päällä ja ympäristössä kasvaa harvaa mäntymetsää, 
paikalla oli tehty hiljattain metsänharvennusta. Tervahauta on vajaa 20 m halkaisijaltaan, halssi lounaaseen. 

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä.

                                      Tervahauta luoteeseen.
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4. Vanhanpaikankangas
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4142R

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233108

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P:  6991647     I:  371000  

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 Z  n. 172 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus:  Koskimäen kyläasutuksen ja peltojen eteläpuolella, Vorspakanjoesta n. 120 m itään hiekkakan-
kaan korkeimman kohdan lounaispuolella. Paikalla kasvaa nuorta taimikkoa, alue on metsäaurattu, minkä 
seurauksena maanpinta on epätasaista. Tervahauta on n. 10 m halkaisijaltaan, halssi on kaivettu länteen 
laskevaan rinteeseen, haudan päällä kasvaa nuoria kuusia. 

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä.

          Tervahauta länteen.
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5. Huhtala
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4142R

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233108

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6991058      I:  368910  
P: 6991059      I: 368894

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 Z  n. 175 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite Itäisempi tervahauta

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus: Vaasantien eteläpuolella Talasjärven ja Alisenlammen välillä virtaavan puron etelärannalla, jyrkän 
joen rinteen reunalla. Paikalla on n. 20 ja 10 m halkaisijaltaan olevat tervahaudat, halssit on kaivettu pohjoi-
seen joen suuntaan, isomman tervahaudan syvyys on yli 1 m. Hautojen päällä ja lähiympäristössä kasvaa 
tiheää erirakenteista metsää. Tervahautojen ympärillä on tervavalmistuksessa syntyneitä kuoppia ja hiilika-
soja.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä.

                                    Isompi tervahauta puiden lomassa kuvattu koilliseen.
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6. Leppineva
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4141R

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233108

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6989973     I:  368687 

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 Z  n. 182,50 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite tervahauta

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus:

Kylkilammenrämäkön ja Leppinevan turvetuotantoalueiden välissä tasaisella kankaalla, metsätien eteläpuo-
lella, puusto on varttunutta mäntymetsää.  Paikalla on n. 20 halkaisijaltaan oleva tervahauta, noin 20 m pit -
kä, mutkitteleva halssi on kaivettu lounaaseen. Haudan kaakkoispuolella on n. 2,5 m läpimitaltaan ja n. 1 m 
korkea tervapirtin kiuas, josta tuli kairatessa vastaan kiviä.  Tervahaudan läheisyydessä on tervanvalmistuk-
sessa syntyneitä kuoppia ja kaksi n. 1-1,5 m halkaisijaltaan olevaa hiilikasaa.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä.

Alakohteet, koordinaatit

hiilikasa m 368672,632 6989960,722
hiilikasa m 368707,192 6989969,475
tervapirtin kiuas mj 368712,334 6989960,011
tervahauta mj 368687,394 6989973,165

   Leppineva.
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Tervahaudassa on kapea, jonkin verran mutkitteleva pitkä halssi, kuva koilliseen.

Tervahaudan kaakkoispuolella on isohko tervapirtin kiuas.
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7. Oravahautakangas
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri 1000026350 TM35-lehtijako P4141R

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233107

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6988399       I:  368273 

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 Z  n. 190 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite Aiempi tieto

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus:

Rekisteriportaali: Kohde sijaitsee moreenikankaan itäkärjessä. Metsä on noin 50-vuotiasta mäntymetsää.
Kohde käsittää raudanvalmistuspaikan. Paikalla on kivirakenne, tervahauta, kaksi kaivoa ja rautakuonaka-
soja. Kivirakenteesta on jäljellä 8,5 m x 2m kokoinen matala luonnonkivinen kivirakenne. Mahdollisesti ky-
seessä on masuunin tai vastaavan käsittelypaikan jäänne. Rakenteen itäpuolella on matalia rautakuonaka-
soja.
Tervahaudan halkaisija on noin 26,5m. Haudassa on suuret kaksoisvallit, paksuudeltaan noin 4m. Hauta on 
erittäin suuri ja selkeä. Halssi on kaakkoispuolella. Tervahaudan vieressä on kaksi noin 2m halkaisijaltaan 
olevaa matalaa kaivoa.
Kohde rajautuu aluemaisesti rakenteiden yhteyteen noin 60m x 70m kokoiselle alueelle.
Kyseessä on raudanvalmistuspaikka. Mahdollisesti suolta on nostettu suomalmia jota on esikäsitelty paikal-
la ja kuljetettu sen jälkeen läheiselle Kimingin ruukille.
2021: Kohde ennallaan.  Kivirakenne on voinut olla malmin pasuttamisessa käytetty ”lava”. 80 m lounaa-
seen löytyi toinen, n. 18 m halkaisijaltaan oleva tervahauta, sen päällä kasvaa katajaa ja joitakin mäntyjä,  
ympärillä myös heinää.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä, aiemman rajauksen mukaisesti, lounaasta löydetylle uudelle tervahaudalle 
tehtiin oma rajaus.

  Oravahautakangas.
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Alakohteet, koordinaatit

selite,C,100 x,N,11,3 y,N,11,3
kuonakasa 368261,833 6988431,053
kiviperustus 368255,044 6988411,141
kuoppa 368297,255 6988377,980
kuoppa 368298,228 6988386,975
tervahauta 368273,007 6988399,998
tervahauta 368188,570 6988345,264

Vasemmalla rautakuonaa, oikealla tervahaudan vieressä olevista kuopista kookkain, ”kaivo”.

Lounaisempi tervahauta pohjoiseen, oikealla raudanvalmistuspaikalla oleva tervahauta koilliseen.
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8. Kanansalmenkangas
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4141R

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233104

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6988439    I:  367410  

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 Z  n. 192,50 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus:  Kanansalmenkankaan eteläpuolella kulkevan metsätien eteläpuolella, paikka on jokseenkin tasai-
nen mäntyä kasvava kangas.  Paikalla on n. 15 halkaisijaltaan oleva tervahauta, halssi koilliseen, haudan 
päällä kasvaa lähinnä nuorta lehtipuustoa. 

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä.

         Tervahauta taustalla lehtipuiden lomassa, kuva pohjoiseen
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9. Hautakangas
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4141L

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233104

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6989551    I:  367219   

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 Z  n. 195 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus: Vehkaperällä,  Ansaharjun tilasta itään, Hautakankaan itäreunalla.  Tervahauta on n. 20 halkaisijal -
taan,  halssi itään, reunavalli on jyrkkä ja n. 3 m leveä, keskuskuoppa on n. 1,3 m syvä.  Päällä ja ympärillä  
kasvaa mäntypuustoa.  Läheisyydessä on tervanvalmistuksessa syntyneitä kuoppia.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä.

                                
        Tervahaudan valli on jyrkkä, kuva luoteeseen.
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10. Rännisaunankorpi
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4141R

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233108

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P:  6988194   I:  366520  

Tyypin tarkenne hiilimiilut N2000 Z  n. 197,50-200 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite Hiilimiilu peruskartan tervahauta-
merkin  kohdalla

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus:

Mustenevan ja Hoikkanevan turvetuotantoalueiden välissä kaakkoon laskevan kankaan korkeimman koh-
dan tuntumassa, metsätiestä n. 200 m länteen, puusto on harvaa mäntymetsää.  Paikalla on kaksi n. 8 m  
halkaisijaltaan olevaa hiilimiilua, mahdollisesti paikalla oli kolmaskin miilu, jonka kohdalla on nykyisin iso 
kuopanne. Tunnistettavista miiluista n. 50 m kaakkoon löytyi n. 1,5 m halkaisijaltaan oleva ja n. 0,5 m kor -
kea pirtin kiuas. Miilujen päällä kasvaa tiheää puustoa.  Ympäristössä on hiilenvalmistuksessa syntyneitä 
eri kokoisia kuoppia. Peruskartalle paikalle on merkitty tervahauta.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä.

Alakohteet, koordinaatit
selite,C,100 x,N,11,3 y,N,11,3
pirtin kiuas 366558,165 6988166,759
hiilimiilu ? 366523,246 6988175,887
hiilimiilu 366510,007 6988174,534
hiilimiilu 366520,681 6988194,977

  Rännisaunankorpi, peruskartalle paikalle on merkitty tervahauta.
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Miilujen päällä kasvaa tiheästi puustoa, kuva länteen.

Pirtin kiuas itään.           Kairausnäyte miilujen läheltä.

11. Juurikkakangas
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4141L

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233104

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6988884    I:  366342  

Tyypin tarkenne hiilimiilut N2000 Z  n. 202,50 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -
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Kuvaus:

Vehkaperän Kaasisenmäen ja Hoikkanevan turvetuotantoalueiden välissä matalalla hiekkaisella kohoumal-
la, metsätien pohjoispuolella, kangas on avohakattu.  Paikalla on n. 5 halkaisijaltaan oleva hiilimiilu, sitä 
kiertää ilmakuopat. Miilu on merkitty maastoon säästöpuuryhmällä.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä.

Miilu koilliseen.
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12. Kynänmetsä
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4141L

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233104

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P:  6988425     I:  365884  

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 Z  n. 202,50 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus: Vehkaperän Masalanmäen itäpuolella laakean kankaan itäreunalla, entisen peltoalueen koillispuo-
lella. Entisellä peltoalueella kasvoi lähes läpipääsemätön tiheä taimikko, tervahaudan ympäristössä pusik-
koa, aluskasvillisuus oli korkeaa. Tervahauta on n. 30 halkaisijaltaan, noin 20 m pitkä halssi on kaivettu koil-
liseen.  Kasvillisuudesta johtuen kohteen havaitseminen maastossa oli hankalaa huolimatta sen suuresta 
koosta.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä.

                                   Tervahaudan keskustaa länteen.
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13. Pohjoiskangas
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4142L

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233105

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6994351    I:  363326
P: 6994301    I:  363156

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 Z  n. 200-202,50 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite Itäisempi tervahauta

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus: Hokkalan Aution tilasta pohjoiseen, laajan Pohjoiskankaan keskiosassa, itäisempi tervahauta si-
jaitsee avohakkuualueen reunalla pienen kohoaman eteläreunalla, läntisempi tervahauta mänty-kuusimet-
sässä.  Itäisempi hauta on n. 20 m ja läntinen hauta 10 m halkaisijaltaan. Molempien päällä kasvaa puus-
toa.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä. Läntisempi hauta sijaitsee suhteellisen lähellä johtolinjausta, etäisyys lin-
jaan on n. 50 m. 

                                    Suurempi ja itäisempi tervahauta koilliseen.
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14. Ukonsalo
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4142L

Laji Kiinteä muinaisjäännös Vanha yleislehtijako 233105

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6995220,   I:  359849  

Tyypin tarkenne tervahaudat N2000 Z  n. 175 m 

Ajoitus historiallinen Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi, kairaus

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus:  Möksyn kyläasutuksen pohjoisosasta n. 2 km pohjoiseen Tikkakankaan peltoalueen itäpuolella. 
Alue on laaja matala kangas, enimmäkseen soistunut. Metsätien pään pohjoispuolella on n. 25 halkaisijal-
taan oleva tervahauta, noin 15 m pitkä halssi on kaivettu itään. Haudan päällä kasvaa lähinnä lehtipuustoa.  
Eteläpuolisen metsätien päässä on mahdollisesti sijainnut tervapirtti, paikalta on otettu maata, ja asia jäi  
hieman epävarmaksi.   

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: Kyllä.

                                   Tervahauta pohjoiseen.
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Muut kohteet

15. Kynänmetsä 2
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4141L

Laji Muu kohde Vanha yleislehtijako 233104

Tyyppi Työ- ja valmistuspaikat Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6988357     I:  365852  

Tyypin tarkenne peltoröykkiöt N2000 Z  n. 202,50 m 

Ajoitus moderni Koordinaattiselite Pohjoisin röykkiö

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät Pintahavainnointi

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus: Vehkaperän Masalanmäen itäpuolella on metsittynyt peltoalue, pelto on merkitty vanhimmille pe-
ruskartoille. Alueella kasvoi tiheää läpipääsemätöntä taimikkoa, kaakossa varttunutta metsää. Alueella on 
useita eri  muotoisia  peltoröykkiöitä,  jotka ovat  rehevän pintakasvillisuuden peitossa,  niiden läpimitta on 
enimmillään n. 10 m. Kaikkia röykkiöitä ei kartoitettu.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: -.

Alakohteet, koordinaatit
selite,C,100 x,N,11,3 y,N,11,3
peltoröykkiö 365852,458 6988357,722
peltoröykkiö 365864,498 6988302,908
peltoröykkiö 365859,709 6988291,282
peltoröykkiö 365855,204 6988286,561

   Kynänmetsä 2.
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Pintakasvillisuuden peittämiä peltoröykkiöitä, kuvat pohjoiseen. 

16. Leppineva 2
Rekisteritiedot Paikkatiedot

Mj-rekisteri - TM35-lehtijako P4142R

Laji Muu kohde Vanha yleislehtijako 233108

Tyyppi rakennukset Koordinaatit 
ETRS-TM35FIN

P: 6990094    I:  368463  

Tyypin tarkenne N2000 Z  n. 182,50 m 

Ajoitus moderni Koordinaattiselite gps-mittaus

Aiemmat tutkimukset - Inventointimenetelmät havainnointi

Aiemmat löydöt - Inventointilöydöt -

Kuvaus: Kylkilammenrämäkön ja Leppinevan turvetuotantoalueiden välissä keskellä voimajohtolinjaa on kesken raken-
tamisen jääneen rakennuksen hirsikehikko.

Ehdotus suojavyöhykkeeksi: -.

    
       Leppineva 2.
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Hirsikehikko voimajohtolinjauksella, kuva koilliseen.

9. Aineistoluettelo

 Ruotsin valtionarkisto: Ruotsin valtionarkiston, sotilaskartta 1776-1805, KrA FRV A Pf 6 Kyyjärvi XVI-17 .

 Digitaalinen aineisto

Arkistolaitoksen digitaaliarkisto:
Alajärvi, Kyyjärvi, http://digi.narc.fi/digi/search.ka

Geologian tutkimuskeskus, 
http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu, tutkimusraportit, http://www.kparkeologia.fi/?page_id=132

Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen tiedostopalvelu,
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna, arkeologiset kohteet ja kulttuuriympäristön tutkimusraportit 
arkeologia, https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx

H  ttps://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto  

Vanha kartta, https://expo.oscapps.jyu.fi/s/vanhakartta/page/etusivu

Kirjallisuus

Junnila Heikki ja Rantatupa Heikki, Järviseudun historia 1. 1993.

Julkaisematon aineisto

Schulz, Hans-Peter, Rannansiirtymistaulukko.
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