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PARKANO Takakangas-Pihlajaharju, 
tuulivoimahankkeen arkeologinen inventointi 

Tiivistelmä & arkistotiedot 

Parkanon Tuuli Oy on suunnittelemassa tuulivoimapuistoa ja siihen liittyviä vaihtoehtoisia 

sähkönsiirtoreittejä Parkanon pohjoisosaan. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin 

liittyvästä arkeologisesta inventoinnista vastasi Heilu Oy / FM Teemu Tiainen. 

Hankealueelta tiedettiin entuudestaan kaksi kiinteää muinaisjäännöstä (tervahautoja) ja kaksi 

muuta kulttuuriperintökohdetta (hiiltämöitä). Arkeologisen inventoinnin tuloksena 

hankealueelta tunnetaan seitsemän kiinteää muinaisjäännöstä (tervahautoja), seitsemän muuta 

kulttuuriperintökohdetta (kaksi hiiltämöä, kivilouhos ja neljä rajamerkkiä), yksi irtolöytöpaikka 

sekä neljä muuta kohdetta (nuorempia/ maastossa tarkastamattomia rajamerkkejä). 

Tuulivoimapuiston hankealueelle muinaisjäännöskohteista sijoittuu yhdeksän ja vaihtoehtoisille 

sähkönsiirtoreittien kohdille ja niiden välittömään läheisyyteen 10. 

 

 

 

 

Tutkimustyyppi: Arkeologinen inventointi 

Tutkimuslaitos: Heilu Oy 

Tutkimuksen tekijä: FM Teemu Tiainen 

Kenttätyöaika: 14.-17.6.2022 

Tutkimusten rahoittaja: Parkanon Tuuli Oy 

Aikaisemmat 
tutkimukset lähialueella: 

Ville Laurila 2012 inventointi 

 

 

 

Kannen kuva: kivilouhos Käenkoskella, suunnitellun voimajohtolinjan VE2 alueella. Länteen. Raportin kohde 
4.14 Käenkosken louhos. 
 
Taustakarttoina Maanmittauslaitoksen Karttakuvapalvelun (WMTS) 06-07 ja 09/2022 aineistoa, ellei toisin 
mainita. Koordinaatisto ETRS-TM35FIN, korkeus N2000. Valokuvat Teemu Tiainen. 
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Tuulivoimapuiston hankealue on rajattu vaalean punaisella katkoviivalla. Vaihtoehtoiset 

sähkönsiirtoreitit on merkitty oranssin viivoin. 

 

 

 
Yleiskuva Paunukankaan pohjoispuolen hakkuuaukealta. Pohjoiseen. 



5 
 

PARKANO Takakangas-Pihlajaharju 
tuulivoimahankkeen arkeologinen inventointi     
        

 
  

 

1. Kartat 
 

 
Tuulivoimapuiston hankealue on rajattu vaalean punaisella katkoviivalla. Vaihtoehtoiset 

sähkönsiirtoreitit on merkitty oranssein viivoin. Punaiset, ruskeat, oranssi ja vihreät pisteet ovat 

muinaisjäännöskohteita (kiinteitä muinaisjäännöksiä, muita kulttuuriperintökohteita, irtolöytö ja muita 

kohteita), numerot niiden vieressä ovat tämän raportin kohdenumeroita. 
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Tuulivoimapuiston hankealue on rajattu vaalean punaisella katkoviivalla. Suunnitellut 

voimalanpaikat on merkitty harmain rastein. Parannettavat/rakennettavat huolto- ja yhdystiet on 
merkitty vihreillä viivoilla. Suunnitteilla olevat sähkönsiirtolinjat on merkitty oransseilla viivoilla. 

Punaiset pisteet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä, ruskeat pisteet muita kulttuuriperintökohteita. 
Pisteiden vieressä olevat numerot ovat tämän raportin kohdenumeroita.  
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Pohjakarttana MML:n laserkeilausaineisto (rinnevarjoste korkeusmalli), selitteet edellisen kartan 
yhteydessä. 
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Tuulivoimapuiston hankealue. Pohjakarttana yhdistelmäkartta vuosien 1959 peruskartoista. 
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Tuulivoimapuiston hankealue. Pohjakarttana yhdistelmäkartta vuoden 1900 pitäjänkartoista. 
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Vaihtoehtoinen sähkönsiirtoreitti 3 (VE 3) oranssilla viivalla. Oranssit pisteet linjan keskivaiheen 

pohjoispuolella ovat kivikautisten esineiden löytöpaikkoja, numero 15 viittaa raportin kohdenumeroon. 
 

 
Ote pitäjänkartasta (v. 1900). VE 3 on merkitty keltaisella viivalla. 
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Ote vuoden 1959 peruskartasta. VE 3 on merkitty keltaisella viivalla. 

 
 

 
Vaihtoehtoinen sähkönsiirtoreitti 1 (VE 1) oranssilla viivalla. Punainen piste on kiinteä muinaisjäännös, vihreä 

piste muu kohde. Numerot pisteiden vieressä ovat tämän raportin kohdenumeroita. 
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VE 1 on merkitty keltaisella viivalla. Pohjakarttana yhdistelmäkartta vuosien 1847/1892 ja 1900 

pitäjänkartoista. 
 
 

 
VE 1 on merkitty keltasella viivalla. Pohjakarttana yhdistelmäkartta vuoden 1959 peruskartoista. 
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Vaihtoehtoinen sähkönsiirtoreitti 2 (VE 2) oranssilla viivalla. Punaiset, ruskeat ja vihreät pisteet ovat 

reitin läheisyyteen sijoittuvia muinaisjäännöskohteita (kiinteitä muinaisjäännöksiä, 
muita kulttuuriperintökohteita ja muita kohteita), numerot niiden vieressä ovat tämän raportin 

kohdenumeroita. 
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VE 2 keltaisella viivalla. Pohjakarttana yhdistelmäkartta vuosien 1847/1892 ja 1900 pitäjänkartoista. 

 

 
VE 2 on merkitty keltaisella viivalla. Pohjakarttana yhdistelmäkartta vuoden 1959 peruskartoista. 
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Ote vuoden 1713 alue- ja rajakartasta. Suunniteltu tuulivoimapuiston alue sijoittuu kutakuinkin sinisen 

neliön kohdalle. 
 
 

 

2. Johdanto 
 

 

Parkanon Tuuli Oy:llä on käynnissä tuulivoimahanke Takakangas-Pihlajaharju. Pirkanmaan 

maakuntamuseo edellytti hanketta koskevassa lausunnossaan (21.2.2022 DIAR: 55/2022), että 

hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tulee tehdä arkeologinen inventointi. 

Arkeologisesta inventoinnista vastasi Heilu Oy / FM (arkeologi) Teemu Tiainen ja sen maastotyöt 

tehtiin 14.-17.6.2022.  
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Yleiskuva Ristinevan länsilaidalta. Itään. 

 

 

 

3. Arkeologinen inventointi  
 

 

Arkeologinen inventointi kohdistui suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston hankealueelle 

Parkanon pohjoisosassa. Tuulivoimapuiston hankealueen koko on noin 2270 ha. Alueelle ollaan 

suunnittelemassa 12 tuulivoimalaa, yhtä sähköasemaa sekä niihin liittyviä kulkureittejä. 

Varsinaisen hankealueen lisäksi inventointi kohdistui kolmelle vaihtoehtoiselle 

sähkönsiirtolinjalle (VE1, VE2 ja VE3). Pohjoisimman sähkönsiirtoreitin (VE 3, maakaapeli) pituus 

on noin 9,5 km, keskimmäisen sähkönsiirtoreitin (VE 1) noin 10,6 km ja eteläisimmän (VE 2) noin 

18,7 km. 
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Tuulivoimapuiston hankealue 
 

Tuulivoimapuiston hankealue on valtaosaltaan eri-ikäistä talousmetsää ja ojitettua suota. Alueen 

hallitsevat piirteet ovat Latikkanevan ja Ristinevan laajat turvetuotantoalueet sekä alueen poikki 

pohjois-eteläsuuntaisesti kulkeva Latikkaharju, joka on maanoton pahoin runtelema. Alueelle ei 

sijoitu järviä tai jokia; alueella on kaksi soitten ympäröimää lampea (Latikkalampi ja Löyttylampi) 

sekä eri suuntiin laskevia suo-ojia. 

 

Tarkastettujen vanhojen karttojen (alue- ja rajakartta v. 1713, ns. kruunun yhteismaakartat v. 

1804-1805, pitäjänkartat v. 1900, peruskartat v. 1959) perusteella tuulivoimapuiston alue on 

historiallisella ajalla ollut asumatonta takamaata, mitä se on vieläkin. Valtaosa hankealueesta on 

ollut kruunun-/valtionmaata. Vanhoilla kartoilla alueen keskiosaan on merkitty kaksi pienialaista 

Kuivasjärven kylän enkslaavia. Lisäksi hankealueen koillislaita myötäilee lyhyeltä osin 

valtionmaan ja Kuivasjärven kylän rajaa. Nykyisin alueen rakennettu ympäristö sisältää useampia 

päällystämättömiä teitä sekä turvetuotantoalueet niihin liittyvine infroineen.  

 

Hankealueelta ei tunneta entuudestaan esihistoriallisia muinaisjäännöskohteita. Lähimmät 

sellaiset ovat alueen luoteispuolella sijaitsevat Kouranpäänkangas (muinaisjäännöstunnus 

1000025389) ja Iso-Koura (230010009).  Kouranpääkangas on esihistoriallinen 

pyyntikuoppakohde, joka sijaitsee hiekkakankaalla, noin 700 m päässä alueen luoteisreunasta. 

Iso-Koura on kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee samannimisen lammen rannalla noin 1,1 km 

alueen luoteisreunasta. 

 

Historiallisen ajan muinaisjäännöskohteita hankealueelta tunnettiin entuudestaan neljä; kaksi 

kiinteää muinaisjäännöstä (Löyttyharju (1000025414) ja Latikkalampi (1000025413)) ja kaksi muuta 

kulttuuriperintökohdetta (Latikkalampi hiiltämö (1000043581) ja Latikkaharju hiiltämö 

(1000043582)). Kiinteät muinaisjäännökset ovat tervahautoja ja muut kulttuuriperintökohteet 

hiilimiilukohteita. 

 

Alueella on tiettävästi tehty aiemmin yksi arkeologinen inventointi. Ville Laurila inventoi vuonna 

2012 alueen valtio-omisteisia maita, milloin myös edellä mainitut neljä muinaisjäännöskohdetta 

on löydetty.  

 

Vaihtoehtoiset sähkönsiirtolinjat 
 

Pohjoisimman vaihtoehtoisen sähkönsiirtoreitin (VE 3) pituus on noin 9,5 km. V3 sijoittuu 

suurimmaksi osaksi tien kupeeseen (Alkkientien pohjoispuolelle sekä Vatajantien länsipuolelle). 

VE 3 länsiosa sijoittuu noin 1,5 km osuudelta Vatajankylän aluelle, Ylinenjärven ja Vatajanjärven 

välisille peltoalueille sekä soiseen metsämaastoon. VE 3:n linjaukselta ei tunnettu entuudestaan 

muinaisjäännöskohteita. Lähelle linjaa sijoittuu rautakauteen-historialliseen aikaan ajoittuva 
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löytöpaikka Isokuivanen I (muinaisjäännöstunnus 1000044907). Kyseinen kohde on lisätty 

muinaisjäännösrekisteriin inventoinnin maastotöiden jälkeen, joten sitä ei tarkastettu 

maastossa. 

 

Vanhoilla kartoilla (tiluskartta 1799, isojakokartta 1799/1806 pitäjänkartta 1900, peruskartta 1959) 

linjauksen kohdalle ei sijoitu kiinteää asutusta tai vanhoja kylän- tai pitäjänrajojen kulmapisteitä. 

Lähelle linjaa sijoittuvat Kuivasjärven pohjoiskärjen luoteispuolella Kuivasen ja Aholan talot (talot 

merkitty sekä v. 1799/1806 isojaon kartalla että v. 1900 pitäjänkartalla). Kuivasen talo sijoittuu yli 

100 m etäisyydelle linjauksesta ja Ahosen talo sitäkin kauemmas. Nykyisin Kuivasen talon 

kohdalla on seurantalo ja Ahosen talon kohdalla Aholan talo. Linjauksen länsiosassa linjausta 

lähinnä olevat talot ovat (pitäjänkartalla, tiluskartalla paikalla ei ole taloja) Mansikkaviidan talo 

Ylinenvesi-järven itärannalla sekä Isoahon talo Vatanenjärven pohjoispuolella. Mansikkaviidan 

talo sijoittuu nykyisinkin asutun talon pihapiirin länsiosaan. Suunniteltu kaapelilinja sijoittuu piha-

alueen itäpuolen tien penkkaan, noin 100 m etäisyydelle vanhasta talonpaikasta. Pitäjänkartalle 

merkitty Isoahon talo sijoittuu nykyisin asuttuun pihapiiriin, yli 100 m etäisyydelle suunnitellusta 

sähkölinjasta. Vanhoille kartoille merkittyjä taloja, jotka sijoittuvat VE3:n läheisyyteen, ei 

tarkastettu maastossa tai huomioitu muutenkaan tätä enempää inventoinnin yhteydessä, koska 

ne eivät sijoitu sähkönsiirtoreitin hankealueelle. 

 

Vaihtoehtoinen sähkönsiirtoreitti VE 1 on pituudeltaan noin 10,6 km. Linjan länsiosa sijoittuu 

soiseen metsämaastoon sivuten Isonevan turvetuotantoaluetta. VE 1 linjaus ylittää itäosastaan 

Rännärinkosken, päättyen kosken itäpuolen sähköasemalle. VE 1 linjaukselta ei tunnettu 

entuudestaan muinaisjäännöskohteita. Tarkastetuilla vanhoilla kartoilla (ns. kruunun 

yhteismaakartat v. 1804, pitäjänkartat 1847/1892 ja 1900, peruskartat 1959) linjauksen VE 1 

kohdalle ei sijoitu kiinteää asutusta tai vanhoja kylän- tai pitäjänrajojen kulmapisteitä. 

 

Vaihtoehtoisen sähkönsiirtoreitin VE 2 kokonaispituus on noin 18,7 km. VE 2 luoteispääty sijoittuu 

tuulivoimapuiston hankealueelle suunnittelun sähköasemalle kohdalle. Linjauksen luoteisosa 

sijoittuu soisiin metsiin. Linjaus ylittää Käenkosken sen niskan puolelta. VE 2 itäosa mukailee 

Tampereen radan itälaitaa. Linjauksen kohdalta ei tunneta entuudestaan 

muinaisjäännöskohteita. Tarkastetuilla vanhoilla kartoilla (isojakokartat v. 1797, 1800, 1802, ns. 

kruunun yhteismaakartat v. 1804 ja 1805, pitäjänkartat 1847/1892 ja 1900, peruskartat 1959) 

linjauksen VE 2 kohdalle ei sijoitu kiinteää asutusta. Pitäjänkartoilla linjausta lähimmät talot 

sijoittuvat Majajärven pohjoispuolelle, missä linjaus kulkee kahden vanhan talonkohdan välistä 

(Majamaa ja nimetön talo). Vanhan Majamaan talon kohdalla on maastokartan perusteella 

kylmänä oleva talo piharakennuksineen. Nimettömän talon kohdalla on nykyinen Mäkelän talo. 

V. 1804 yhteismaakartalle on merkitty talo samalle paikalle kuin pitäjänkartan Majamaan talo. 

Mainitut talot sijoittuvat yli 140 m etäisyydelle suunnitellusta sähkölinjasta, mistä syystä niitä ei 

huomioida nyt tehdyssä inventoinnissa tätä enempää.  Linjauksen välittömään läheisyyteen 

sijoittuu muutamia vanhoja kylänrajojen kulmapisteitä, joista maastotarkastuksen perusteella 

kaksi (raportin kohteet 16 Kettulanniittu ja 17 Mustaneva) ovat muita kohteita. 
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Maastotyöt 
 

Pirkanmaan maakuntamuseon hanketta koskevassa lausunnossa oli määritelty tuulivoimalan 

hankealueen maastonkohtia, jotka tuli tarkastaa arkeologisen inventoinnin maastotöiden 

yhteydessä. Sellaisia olivat esimerkiksi historiallisten rajamerkkien kannalta alueen keski- ja 

pohjoisosat, varhaismesoliittisten asuinpaikkojen kannalta alueen pohjois- ja itäosat sekä 

Maanmittauslaitoksen korkeusmallista havaitut kuoppailmiöt mm. Iso-Nyrkän länsi-lounaisosissa 

ja Takakankaan luoteispuolella. Maakuntamuseon lausunnossa ei katsottu välttämättömäksi 

inventoida vuoden 2012 inventoinnissa tarkastettuja kohteita ja alueita. Inventoinnin 

ulkopuolelle jätettävien alueiden likimääräiset rajaukset oli esitetty lausunnon liitekartalla.  

 

Maastossa tuulivoimapuiston hankealueelta tarkastettiin maakuntamuseon lausunnossa 

määriteltyjen kohtien lisäksi suunnitellut voimalanpaikat sekä osa 

suunnitelluista/parannettavista yhdys- ja huoltoteistä, vanhoilta kartoilta paikannetut kylien 

välisten rajojen taitepisteet, Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta (rinnevarjosteen 

korkeusmalli ja pistepilvi) paikannettuja kuoppa-anomalioita sekä muinaisjäännöskohteiden 

löytymisen kannalta potentiaalisiksi katsottuja maastonkohtia. Valtaosa inventointialueesta on 

toisaalta ojitettua suota ja toisaalta kivistä ja kallioista metsämaastoa. Inventoinnin aikana 

tuulivoimalan hankealueella ja sähkönsiirtoreiteille tehtiin satunnaisia koekuoppia lähinnä 

maaperän tarkastamiseksi, mutta myös maanpinnalle näkymättömien muinaisjäännöskohteiden 

löytämiseksi. Paikkatiedot maastotöiden aikana mitattiin käsi-GPS:llä, jonka mittatarkkuus on 

muutamasta metristä vajaaseen kymmeneen metriin. 

 

Tuulivoimapuiston hankealueelta havaittiin yksi uusi kiinteä muinaisjäännös (tervahauta) ja neljä 

muuta kulttuuriperintökohdetta (rajamerkkejä). Vaihtoehtoisilta sähkönsiirtolinjoilta havaittiin 

neljä kiinteää muinaisjäännöstä (tervahautoja), yksi muu kulttuuriperintökohde (historiallisen 

ajan kivilouhos) sekä neljä muuta kohdetta (vanhoilta kartoilta paikannettuja rajamerkkejä, jotka 

ovat todennäköisesti peräisin 1900-luvulta tai joita ei tarkastettu maastossa). Kohteiden esittelyt 

seuraavassa luvussa. 
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Iso-Nyrkän lounaispuolta. 

Laserkeilausaineistossa 

erottuvat kuoppa-anomaliat 

osoittautuivat vanhoiksi 

maanottokuopiksi. 

Lounaaseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauskasalon länsiosan 

avohakkuualuetta. Etelään. 
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4. Muinaisjäännöskohteet (uusi kohde*) 
 
 

Kiinteät muinaisjäännökset 
 

4.1 Untilanneva* 
 

Nimi:  Untilanneva 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: kiinteä muinaisjäännös  

Muinaisjäännöstyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6893033 E 281240 z 165 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  tervahaudan keskikohta (MML:n laserkeilausaineisto) 

Aiemmat tutkimukset: - 

 
Muinaisjäännösalue on rajattu punaisella rasterilla. 
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Tervahauta erottuu selvästi MML:n laserkeilausaineistosta (rinnevarjoste pistepilvi). 

 

Inventointi 2022: 

Matalan ja maljamaisen tervahaudan halkaisija on noin 16 m. Tervahaudan syvyys sen keskeltä vallin 

laelle on noin 1,4 m ja ulkopuolelta vallin laelle noin 80 cm. Valli tervahaudassa on loivapiirteinen ja 

matala, leveyttä vallilla on noin 3,5-4,5 m. 

Tervahaudan sijaitsee avarapohjaisessa mäntyvaltaisessa sekametsässä. Sen päällä kasvaa muutamia 

isompia mäntyjä sekä nuorempaa kuusta, koivua ja katajaa.  

Tervahaudan koillispuolella on jopa 40 m pituinen, hieman alle kaksi m leveä oja, jonka syvyys on 

puolisen metriä. Oja alkaa tervahaudan koillisreunalta päättyen osin umpeen kasvaneeseen 

metsäautotiehen. Oja vaikuttaa koneellisesti kaivetulta, eikä sitä otettu mukaan 

muinaisjäännösrajaukseen. 

Tuulivoimapuistohankkeessa tervahaudan läheisyyteen ei ole suunnitteilla muuttuvaa maankäyttöä. 
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Loivapiirteinen tervahauta sijaitsee Untilannevan länsilaidalla. Eteläkaakkoon. 

 

 

4.2 Latikkalampi 
 

Nimi:  Latikkalampi 

Muinaisjäännöstunnus: 1000025413 

Muinaisjäännösstatus: kiinteä muinaisjäännös  

Muinaisjäännöstyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6896293 E 283983 z 173 

Koordinaattiselite:  muinaisjäännösrekisterin koordinaatti 

Aiemmat tutkimukset: Ville Laurila 2012 inventointi 
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Kiinteän muinaisjäännöksen aluerajaus punaisella rasterilla, muun kulttuuriperintökohteen (9 

Latikkalampi hiiltämö) aluerajaus ruskealla rasterilla. 

 

 
Tervahauta erottuu MML:n laserkeilausaineistosta (rinnevarjoste pistepilvi). 
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Muinaisjäännösrekisteri: 

Tervahaudan halkaisija on noin 14 metriä. Halssi on pohjoispuolella, ränni on erityisen pitkä. 

Vaikuttaa siltä, että tervakynä saattaisi olla vielä maan sisällä jäljellä. Tervahaudan keskipisteestä n. 

20 m itään, välittömästi palokaivolle vievän tien länsipuolella sijaitsee rakennuksen, mahdollisesti 

tervapirtin/hautakämpän, jäännös. Kohde käsittää yhden hieman korsumaisen rakennuksen 

jäänteen. Kyseessä on osittain maahan kaivetun huoneen jäännös, mitoiltaan noin 4 x 5 m, 

syvyydeltään noin 0,5 m. Suuaukko on pohjoiseen, kohti lampea. Rakenteen koilliskulmassa 

näyttäisi olevan luonnonkivinen kiukaanjäänne. Rakenteiden perusteella kohde on mahdollisesti 

1800-luvulta. Maaperä on hiekkaa, metsä noin 50-vuotiasta mäntymetsää. 

 

Inventointi 2022: 

Kohdetta ei tarkastettu inventoinnin yhteydessä. Välittömästi kohteen eteläpuolella kulkee tie, jota 

käytetään tuulivoimapuiston yhdystienä. Mikäli tietä laajennetaan pohjoiseen, sijoittuu se 

muinaisjäännösalueelle.  

 

4.3 Löyttyharju 
 

Nimi:  Löyttyharju 

Muinaisjäännöstunnus: 1000025414 

Muinaisjäännösstatus: kiinteä muinaisjäännös  

Muinaisjäännöstyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6895557 E 286929 z 176 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  tervahaudan keskikohta (MML:n laserkeilausaineisto) 

Aiemmat tutkimukset: Ville Laurila 2012 inventointi 

Muinaisjäännösrekisteri: 

Maaperä on moreenia, metsä noin 50-vuotiasta männikköä. Haudan päällä kasvaa myös kuusia ja 

koivuja.  

 

Kohde käsittää yhden tervahaudan, halkaisijaltaan noin 10 metriä. Tervahauta on huomattavan syvä 

ja jyrkkärajainen. Halssi on länsipuolella, kohti tietä. 

 

Inventointi 2022: 

Paikalla on maastosta helposti havaittava, halkaisijaltaan noin 12 m kokoinen tervahauta. Vallin leveys 

on noin 4 m. Tervahaudan syvyys, pohjalta vallin laelle, on noin 1,4 m. Halssiaukko on länsiluoteeseen, 

kohti tietä. Tervahaudan päällä kasvaa nuorta koivua, mäntyä ja kuusta, maan tasalla mustikkaa. 

Tervahaudan koordinaattitietoja tarkennettiin hieman Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston 

perusteella ja kohteelle laadittiin aluerajaus. Tervahaudan läheisyyteen ei ole suunnitteilla muuttuvaa 

maankäyttöä. 
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Muinaisjäännösalue on rajattu punaisella rasterilla. 

 

 
Tervahauta MML:n laserkeilausaineistokartalla (rinnevarjoste pistepilvi). 
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Löyttyharjun tervahauta. Länsilounaaseen. 

 

4.4 Riuttasneva* 
 

Nimi:  Riuttasneva 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: kiinteä muinaisjäännös  

Muinaisjäännöstyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6884232 E 293794 z 131 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  tervahaudan keskikohta (MML:n laserkeilausaineisto) 

Aiemmat tutkimukset: - 

Inventointi 2022: 

Kuusivaltaisessa sekametsässä sijaitsevan matalan ja laakean tervahaudan halkaisija on noin 15 m. 

Tervahaudan syvyys (pohjalta vallin laelle) on noin metri, haudan ulkopuolelta vallin laelle 

parikymmentä senttiä tätä vähemmän. Vallin paksuus on 4-5,5 m. Tervahaudan halssiaukko aukeaa 

lounaaseen. 

Vaikka tervahaudan päällä kasvaa puita, on sen havaitseminen maastossa verrattain helppoa. 

Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu tervahaudan pohjoispuolelle, noin 35 m etäisyydelle. 
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Muinaisjäännösalue on rajattu punaisella rasterilla. Keltainen viiva on suunniteltu sähkönsiirtolinja, 

jonka leveys kartalla on 50 metriä. 

 

 
Tervahauta MML:n laserkeilausaineistokartalla (rinnevarjoste pistepilvi). 
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Riuttasnevan tervahauta. Lounaaseen. 

 

4.5 Konttineva* 
 

Nimi:  Konttineva 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: kiinteä muinaisjäännös  

Muinaisjäännöstyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6883129 E 295670 z 152 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  tervahaudan keskikohta (MML:n laserkeilausaineisto) 

Aiemmat tutkimukset: - 

 

Inventointi 2022: 

Mäntyvaltaisessa sekametsässä sijaitsevan tervahaudan halkaisija on noin 15, josta vallin leveyttä 

noin 4-5 m. Tervahauta on matala, loivapiirteinen ja matala. Sen syvyys (pohjalta vallin laelle) on 

hieman alle metri, haudan ulkopuolelta vallin laelle 40-70 cm. Tervahaudan pohjalla oli metalliromua. 

Tervahaudan halssiaukko aukeaa lounaaseen, ja se oli osin kivetty. 

Suunniteltu sähkösiirtoreitti sijoittuu noin 40 m tervahaudan pohjois-koillispuolelle.  
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Muinaisjäännösalue on rajattu punaisella rasterilla. Keltainen viiva on suunniteltu sähkönsiirtolinja, 

jonka leveys kartalla on 50 metriä. 

 
Tervahauta MML:n laserkeilausaineistokartalla (rinnevarjoste pistepilvi). 
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Konttinevan tervahauta. Etelään 

 
Tervahaudan osin kivettyä halssiaukkoa. Koilliseen 
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4.6 Sahapukkimäki* 
 

Nimi:  Sahapukkimäki 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: kiinteä muinaisjäännös  

Muinaisjäännöstyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6881861 E 296562 z 148 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  tervahaudan keskikohta (MML:n laserkeilausaineisto) 

Aiemmat tutkimukset: - 

 
Muinaisjäännösalue on rajattu punaisella rasterilla. Keltainen viiva on suunniteltu sähkönsiirtolinja, 

jonka leveys kartalla on 50 metriä. 

 

Inventointi 2022: 

Hiekkatien ja pellon väliin jäävässä metsäsaarekkeessa sijaitsevan tervahaudan halkaisija on noin 12 

m, syvyyttä tervahaudalla on (pohjalta vallin laelle) noin 1,1 m. Vallin paksuus on noin 3,5-4,5 m. 

Tervahaudan halssiaukko suuntaa etelään. Inventoinnin aikaan tervahautaa peitti tiheä heinä- ja 

varpukasvusto. 

Tervahaudan ja suunnitteilla olevan sähkösiirtolinjan välinen etäisyys on yli 110 m.  
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.  

Tervahauta MML:n laserkeilausaineistokartalla (rinnevarjoste pistepilvi). 

 

 
Sahapukkimäen tervahauta. Itään. 
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4.7 Ylinenneva* 
 

Nimi:  Ylinenneva 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: kiinteä muinaisjäännös  

Muinaisjäännöstyyppi: työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6890132 E 293380 z 130 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  tervahaudan keskikohta (MML:n laserkeilausaineisto) 

Aiemmat tutkimukset: - 

 
Muinaisjäännösalue on rajattu punaisella rasterilla. Vihreä piste on muu kohde (19 Lammintaustan 

niittypalsta).  Keltainen viiva on suunniteltu sähkönsiirtolinja, jonka leveys kartalla on 50 metriä. 

Inventointi 2022: 

Tiheässä nuoressa metsässä sijaitsevan tervahaudan halkaisija on noin 14 m. Tervahaudan syvyys 

pohjalta vallin laelle on noin 1,5 -1,9 m, haudan ulkopuolelta vallin laelle noin 0,7-1,2 m. Vallin paksuus 

on 3,4-4,5 m. Halssiaukko aukeaa koilliseen. Maasto laskee jyrkästi itä-koilliseen välittömästi 

tervahaudan itäpuolelta. Tervahauta sijaitsee hakkuuaukean itäpuolella, tiheässä metsässä, missä 

havaintojen tekeminen oli haastavaa. 

 

Suunnitellun sähkönsiirtoreitin keskilinja sijoittuu noin 25 m tervahaudan pohjoispuolelle. 
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Tervahauta MML:n laserkeilausaineistokartalla (rinnevarjoste pistepilvi). 

 

 

 
Ylinennevan peitteinen tervahauta. Koilliseen. 
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Muut kulttuuriperintökohteet 

4.8 Latikkaharju hiiltämö 
 

Nimi:  Latikkaharju hiiltämö 

Muinaisjäännöstunnus: 1000043582 

Muinaisjäännösstatus: muu kulttuuriperintökohde 

Muinaisjäännöstyyppi: työ- ja valmistuspaikat, hiilimiilut 

Ajoitus:  historiallinen, itsenäisyyden aika 1917- 

Koordinaatit: N 6895842 E 283862 z  

Koordinaattiselite:  muinaisjäännösrekisterin koordinaatti 

Aiemmat tutkimukset: Ville Laurila 2012 inventointi 

 

 
Muu kulttuuriperintökohde on rajattu ruskealla rasterilla. 
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Hiilimiilut erottuvat MML:n laserkeilausaineistokartasta (rinnevarjoste pistepilvi). 

 

Muinaisjäännösrekisteri: 

Kohde sijaitsee kuivalla hiekkakankaalla. Metsä on noin 50-vuotiasta männikköä. Miilujen päällä on 

myös katajia ja lehtipuita. Kohde sisältää ainakin kolme hiilimiilua ja kaivon. Miilu 1 on halkaisijaltaan 

noin 17 m, miilu 2 noin 14 m ja miilu 3 noin 15 m. Miiluja on hankala havaita maastossa ja niiden matalat 

vallit ovat osin vaurioituneet metsätöissä. 

 

Kaivo on neliömäinen, sivujen pituudet ovat noin 2,5 m. Havaittavissa ei ole puurakenteita, ainoastaan 

sammaleen peittämä kuoppa hiekassa, Kaivo on romahtanut kasaan ja syvyys on arviolta ainakin noin 

2,5 m. Alueella on myös muutamia pienempiä kuoppia, jotka luultavasti ovat läheiseen 

hiekkakuoppaan liittyviä koekuoppia. 

 

Kyseessä on historiallisen ajan hiiltämö, luultavasti toisen maailmansodan aikainen. 

 

Inventointi 2022: 

Kohdetta ei tarkastettu inventoinnin yhteydessä. 
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4.9 Latikkalampi hiiltämö 
 

Nimi:  Latikkalampi hiiltämö 

Muinaisjäännöstunnus: 1000043581 

Muinaisjäännösstatus: muu kulttuuriperintökohde 

Muinaisjäännöstyyppi: työ- ja valmistuspaikat, hiilimiilut asuinpaikat, talonpohjat 

Ajoitus:  historiallinen, itsenäisyyden aika 1917- 

Koordinaatit: N 6896453 E 283890 z  

Koordinaattiselite:  muinaisjäännösrekisterin koordinaatti 

Aiemmat tutkimukset: Ville Laurila 2012 inventointi 

 

Kartat kohteen 2 Latikkalampi yhteydessä. 

 

Muinaisjäännösrekisteri: 

Kohde sijaitsee hiekkakankaalla. Metsä on noin 50-vuotiasta männikköä, miilujen päällä kasvaa myös 

yleisesti koivuja. Kohde käsittään hiiltämön jäänteet. Alueelta havaittiin seitsemän miilun, kahden 

kellarin, kahden kaivon ja kämpän jäänteet. Miilut ovat kohtuullisen vaikeasti havaittavia pyöreitä 

valleja, jotka tunnistaa lähinnä rehevämmästä kasvustosta ja paksusta hiilikerroksesta. Miilujen 

halkaisija on noin 10 metriä. 

 

Kaivot ovat mitoiltaan noin 1,5 m x 1,5 m kokoisia suorakulmaisia kuoppia, joissa on jäänteitä seinien 

puurakenteista. 

 

Toinen kellari on mitoiltaan noin 2 m x 4 m x 0,5 m oleva kuoppa. Toinen mitoiltaan 2 m x 1 m, jossa on 

edelleen lahonnut puinen kansi paikallaan. Kannen alla on myös hieman tyhjää tilaa. 

 

Kämpänpohja on noin 7 m x 5 m loiva epäselvä kumpare, jonka keskellä on epämääräinen kasa jossa 

on yleisesti tiilenpaloja. Rakenteen takana on noin 3 m x 1 m kaivanto, syvyydeltään noin 0,3 m. 

 

Kyseessä on vanha hiiltämö 1900-luvulta, luultavasti sotavuosilta.  

Alueella on hieman purku- ja muuta jätettä, esimerkiksi kumia, tiiltä, metalliromua, lahonnutta ja 

hiiltynyttä lankkua ja muuta vastaavaa. 

 

Inventointi 2022: 

Kohdetta ei tarkastettu inventoinnin yhteydessä. 
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4.10 Takamäki* 
 

Nimi:  Takamäki 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: muu kulttuuriperintökohde  

Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet, rajamerkit 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6897321 E 284489 z 173 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  GPS-mittaus 

Aiemmat tutkimukset: - 

 

Inventointi 2022: 

Vanha rajamerkki paikannettiin vuoden 1804 ns. kruunun yhteismaakartalta ja vuoden 1900 

pitäjänkartalta; kohdalla on ollut Kuivasjärven kylän ja kruunun/valtionmaan välisen rajan taitepiste. 

Vuoden 1959 peruskartalla paikan kylänrajat ovat samanlaiset; tuolloin paikalla on ollut Kuivasjärven 

ja Kihniön valtionpuiston rajan taitepiste. Nykyisin paikalla on kiinteistörajan taitepiste. 

 

Paikalta tavattiin noin 50 * 50 cm kokoinen pystyssä oleva evämäinen kivi, jonka paksuus on noin 10 

cm. Kivestä ei havaittu hakkauksia.  Rajamerkki sijaitsee helppokulkuisella ojitetulla suolla. 

 

Rajamerkin läheisyyteen ei ole suunnitteilla muuttuvaa maankäyttöä. 

 

 
Takamäen rajamerkin sijoittuminen maastokartalla.  
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Ote kruunun yhteismaakartasta (v.1804). Kuivasjärven kylän alueet on merkitty kirjaimella E, muu alue 

on ollut valtionmaata. Maastosta havaitut rajamerkit on merkitty ruskein pistein ja numeroin 10 ja 13, 

jotka viittaavat tämän raportin kohdenumeroihin.  

 

 
Ote pitäjänkartasta (v.1900). 
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Osin varpujen peittoon jäävä evämäinen rajakivi. Pohjoiseen. 

 

 

4.11 Alkkianvuori* 
 

Nimi:  Alkkianvuori 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: muu kulttuuriperinökohde  

Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet, rajamerkit 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6898736 E 285525 z 174 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  GPS-mittaus 

Aiemmat tutkimukset: - 
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Muut kulttuuriperintökohteet on merkitty ruskeilla pisteillä, rasterilla ja numeroin 11 ja 12. 

 

 

 
Ote kruunun yhteismaakartasta (v.1804). Kuivasjärven kylän alueet sijoittuvat rajapisteiden koillis- 

ja kaakkoispuolille. Rajan länsipuoli on kruunun yhteismaata. Maastosta havaitut rajamerkit on 

merkitty ruskein pistein ja numeroin 11 ja 12, jotka viittaavat tämän raportin kohdenumeroihin.  
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Alkkianvuoren itäpuolen rajalinja pitäjänkartalla (v.1900). 

 

Inventointi 2022: 

Vanha rajamerkki paikannettiin vuoden 1804 ns. kruunun yhteismaakartalta ja vuoden 1900 

pitäjänkartalta. Tuolloin kohdalla on ollut Kuivasjärven kylän ja kruunun/valtionmaan välisen rajan 

taitepiste. Vuoden 1959 peruskartalla kylänrajat kohdalla ovat samanlaiset; paikalla on ollut 

Kuivasjärven ja Kihniön valtionpuiston välisen rajan taitepiste. Nykyisin paikalla on kiinteistörajan 

taitepiste. 

 

Paikalla on noin 1,3 * 1,2 m kokoinen ja noin 50 cm korkea kivistä koottu rajamerkki, jonka päällä on 

40 cm korkea viisarikivi. Viisarikiven etelälaidalla on hyvin epäselvä hakkaus, mahdollisesti ”55”. 

Rajamerkki sijaitsee kivisessä ja loivasti kohti itää laskevassa rinteessä. Paikalla kasvaa avarapohjaista 

sekametsää, missä rajamerkin erottaa helposti. 

 

Rajamerkin läheisyyteen ei ole suunnitteilla muuttuvaa maankäyttöä. 

 

 
Alkkianvuoren näyttävä rajamerkki. Pohjoiseen. 
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4.12 Löyttykorpi* 
 

Nimi:  Alkkianvuori 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: muu kulttuuriperintökohde  

Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet, rajamerkit 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6898750 E 285804 z 164 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  GPS-mittaus 

Aiemmat tutkimukset: - 

Kartat edellisen kohteen yhteydessä. 

Inventointi 2022: 

Vanha rajamerkki paikannettiin vuoden 1804 ns. kruunun yhteismaakartalta ja vuoden 1900 

pitäjänkartalta. Tuolloin kohdalla on ollut Kuivasjärven kylän ja kruunun/valtionmaan välisen rajan 

taitepiste. Vuoden 1959 peruskartalla kylänrajat kohdalla ovat samanlaiset; paikalla on ollut 

Kuivasjärven ja Kihniön valtionpuiston välinen raja. Nykyisin paikalla on kiinteistörajan taitepiste. 

 

Paikalla on noin 40 * 30 cm kokoinen ja noin 40 cm korkea lohkokivi. Kiven tasaisella länsilaidalla 

erottuu epäselvä hakkaus,”5?”. Rajamerkki sijaitsee mäntyvaltaisessa avarapohjaisessa 

sekametsässä, missä muhkea varvikko hankaloittaa rajamerkin löytämistä. 

 

Rajamerkin läheisyyteen ei ole suunnitteilla muuttuvaa maankäyttöä. 

 

 
Löyttykorven rajamerkki. Itään. 

 



45 
 

PARKANO Takakangas-Pihlajaharju 
tuulivoimahankkeen arkeologinen inventointi     
        

 
  

4.13 Hauskakorpi* 
 

Nimi:  Alkkianvuori 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: muu kulttuuriperintökohde  

Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet, rajamerkit 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6897661 E 286101 z 166 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  GPS-mittaus 

Aiemmat tutkimukset: - 

 
Hauskakorven rajamerkin sijoittuminen maastokartalla. 

 

Inventointi 2022: 

Vanha rajamerkki paikannettiin vuoden 1804 ns. kruunun yhteismaakartalta ja vuoden 1900 

pitäjänkartalta. Tuolloin kohdalla on ollut Kuivasjärven kylän ja kruunun/valtionmaan välisen rajan 

taitepiste. Vuoden 1959 peruskartalla kohdalla ei ole kylänrajoja, tuolloin paikalla on kulkenut 

kutakuinkin itä-länsisuuntaisesti kiinteistöraja, samoin kuin nykyisinkin. 

 

Paikalla on noin 25 * 30 cm kokoinen ja noin 50 cm korkea piikkimäinen lohkokivi. Kenollaan olevasta 

rajamerkistä erottuu heikosti hakkaus ”10”. Paikka piirteetöntä ojitettua kosteapohjaista suometsää. 

 

Rajamerkin läheisyyteen ei ole suunnitteilla muuttuvaa maankäyttöä. 
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Ote kruunun yhteismaakartasta (v.1804). Kuivasjärven kylän alueet on merkitty kirjaimella E, muu 

alue on ollut valtionmaata. Maastosta havaitut rajamerkit on merkitty punaisin pistein ja 

numeroin 3 ja 6, jotka viittaavat tämän raportin kohdenumeroihin.  

 

 
Hauskakorven rajakivi. Lounaaseen. 
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Hauskakorven raja pitäjänkartalla (v.1900). 

 
 

4.14 Käenkosken louhos* 
 

Nimi:  Käenkosken louhos 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: muu kulttuuriperintökohde 

Muinaisjäännöstyyppi: raaka-aineen hankintapaikat, louhokset 

Ajoitus:  historiallinen aika 

Koordinaatit: N 6884686 E 293048 z 132,5 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  GPS-mittaus, alueen keskipiste 

Aiemmat tutkimukset: - 
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Kohteen aluerajaus ruskealla rasterilla. Keltainen viiva on suunniteltu sähkönsiirtolinja, jonka leveys 

kartalla on 50 metriä. 

 
Käenkosken louhosalue MML:n laserkeilausaineistokartalla (rinnevarjoste pistepilvi). 
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Inventointi 2022: 

Käenkosken länsipuolen kalliomäellä sijaitsee vanha kivilouhos. Paikalla on useita erillisiä ja 

erikokoisia louhosalueita, joista näyttävimmät sijoittuvat alueen eteläosaan. Suurimman yksittäisen 

louhoksen koko on noin 40 * 40 m, syvyys 3-4 m. Pienimmät yksittäiset louhokset ovat muutaman 

metrin pituisia ja alle puoli metriä syviä. Kallion leikkauksissa ja maastossa hujan hajan olevissa 

lohkokivissä on näkyvissä poranjälkiä. 

 

Louhosalueen tarkkaa ikää ei saatu selvitettyä inventoinnin yhteydessä. Oletettavaa kuitenkin on, että 

louhos ajoittuu 1800-luvun loppuun – 1900-luvun alkuun. 1800-luvun kartoilla paikalle ei ole merkitty 

mitään louhokseen viittaavaa. Vuoden 1959 peruskartalla kallion laelle on merkitty louhokseen 

viittaavia jyrkänteitä. 

 

Kohteen aluerajaus pitää sisällään maastossa havaitun louhosalueen lisäksi Maanmittauslaitoksen 

laserkeilausaineistosta (rinnevarjoste pistepilvi) havaitut louhokset. Louhosalueella sijaitsevien 

yksittäisten louhosleikkausten, kivikasojen yms. kartoittaminen vaatisi kohdennetun arkeologisen 

tutkimuksen, kuten tarkkuusinventoinnin tai kartoituksen. 

 

Suunniteltu sähkönsiirtolinja sijoittuu louhosalueen keskiosan päälle. 

 

 

 
Näyttävintä louhosaluetta alueen eteläosassa. Länteen. 
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Pienempiä kallionleikkauksia alueen keskiosassa. Etelään. 

 

 
Maastossa on paljon lohkottuja kiviä. Lounaaseen. 
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Löytöpaikka 
 

4.15 Isokuivanen I 
 

Nimi:  Isokuivanen I 

Muinaisjäännöstunnus: 1000044907 

Muinaisjäännösstatus: löytöpaikka 

Ajoitus:  rautakautinen, keskiaikainen, historiallinen 

Koordinaatit: N 6899827 E 290847 z  

Koordinaattiselite:  muinaisjäännösrekisterin koordinaatti 

Aiemmat tutkimukset: - 

 
Muinaisjäännösrekisterin mukaiset löytökohdat oransseilla pisteillä (vasen piste viskari, oikea 

sinettisormus). Suunniteltu sähkönsiirtoreitti keltaisella viivalla. 

Muinaisjäännösrekisteri: 

Pellolta 1.11.2019 metallinetsinnän yhteydessä talteen otettu viskari, jonka läheisyydestä oli 

aikaisemmin löydetty hopeisen sinettisormuksen katkelma (alakohde). 

Inventointi 2022: 

Kohde on tuotu muinaisjäännösrekisteriin 17.8.2022. Inventoinnin maastotyöt tehtiin kesäkuussa 

2022, joten paikkaa ei ole tarkastettu maastossa. Ilmoitettujen löytöpisteiden etäisyydet 

suunniteltuun linjaan ovat noin 30 ja 60 metriä. 
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Muut kohteet 
 

4.16 Kettulanniittu* 
 

Nimi:  Kettulanniittu 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: muu kohde  

Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet, rajamerkit 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6887680 E 289632 z 149 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  GPS-mittaus 

Aiemmat tutkimukset: - 

 

 
Maastosta havaitut rajamerkit on merkitty vihreillä pisteillä. Keltainen viiva on suunniteltu 

sähkönsiirtoreitti. 
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Ote pitäjänkartasta (v.1900). Suunniteltu sähkönsiirtoreitti on merkitty oranssilla viivalla. 

 

 
Ote vuoden 1959 peruskartasta. Suunniteltu sähkönsiirtoreitti on merkitty oranssilla viivalla. 
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Inventointi 2022: 

Rajamerkki paikannettiin vuoden 1900 pitäjänkartalta. Tuolloin kohdalla on ollut Vuorijärven kylän ja 

kruunun/valtionmaan välinen suora rajalinja. Vuoden 1959 peruskartalla kohdalla on Sydänmaan 

valtionpuiston, Vuorijärven kylän ja Lapinnevan kylän rajojen risteyskohta. Paikalla on nykyistenkin 

kiinteistörajojen risteyskohta. 

 

Etsimisestä huolimatta ko. alueesta ei löydetty 1800-luvun alkuvuosina laadittuja ns. kruunun 

yhteismaakarttoja. Karttatarkastelun ja maastossa nähdyn perusteella on mahdollista, ja jopa 

todennäköistä, että maastosta todettu rajamerkki ajoittuu 1900-lukuun, eikä se siten ole suojeltava 

muinaisjäännöskohde.  

 

Paikalla on kivistä koottu, mutta laonnut rajamerkki. Suo-ojan vieressä sammaleen alta näkyi ja tuntui 

jalan alla kiviä noin 70 * 80 cm alueella. Kasan päällä oli pystyssä yksi kivi (mahdollinen viisarikivi?), 

jossa ei havaittu hakkauksia.  

 

Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu noin 85 metriä rajamerkistä pohjoiseen.  

 

 
Kettulanniitun laonnut rajamerkki. Etelään. 
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4.17 Mustaneva* 
 

Nimi:  Mustaneva 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: muu kohde  

Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet, rajamerkit 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6887796 E 289816 z 153 ± 2,5 

Koordinaattiselite:  GPS-mittaus 

Aiemmat tutkimukset: - 

Kartat edellisen kohteen yhteydessä. 

Inventointi 2022: 

Rajamerkki paikannettiin vuoden 1900 pitäjänkartalta. Tuolloin kohdalla on ollut Vuorijärven kylän ja 

kruunun/valtionmaan välinen suora rajalinja. Vuoden 1959 peruskartalla kohdalla on Sydänmaan 

valtionpuiston, Vuorijärven kylän ja Heittolan kylän rajojen risteyskohta. Paikalla on nykyistenkin 

kiinteistörajojen risteyskohta. 

 

Etsimisestä huolimatta ko. alueesta ei löydetty 1800-luvun alkuvuosina laadittuja ns. kruunun 

yhteismaakarttoja. Karttatarkastelun ja maastossa nähdyn perusteella on mahdollista, ja jopa 

todennäköistä, että maastosta todettu rajamerkki ajoittuu 1900-lukuun, eikä se siten ole suojeltava 

muinaisjäännöskohde.  

 

Paikalla on yksittäinen pystykivi, kooltaan noin 35 * 45 cm, korkeus noin 40 cm. Kiven luoteislaidalta 

erottuu osin sammaleen peittämä hakkaus, mahdollisesti ”54”.  

 

Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu noin 90 metriä rajamerkistä etelään. 

 

 
Mustanevan rajamerkki. Etelään 
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4.18 Teerinevan rajamerkit* 
 

Nimi:  Teerinevan rajamerkit 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: maastossa tarkastamattomia potentiaalisia kulttuuriperintökohteita  

Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet, rajamerkit 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6883626 E 295012 

Koordinaattiselite:  karttapaikannus, rajan taitepiste A 

Aiemmat tutkimukset: - 

 
Vanhoilta kartoilta paikannetut, mutta maastossa tarkastamattomat rajapisteet sijoittuvat nykyisille 

kiinteistörajoille, sinisten ympyröiden sisälle. Vihreä viiva on suunniteltu sähkönsiirtoreitti VE2, jonka 

paksuus kartalla on 50 metriä. 

 

Inventointi 2022: 

Sähkönsiirtoreitin VE2 itäosaan, Teerinevan itälaidalle, on vuoden 1805 kruunun yhteismaiden kartalle 

merkitty rajalinjoja. Kyseessä on mahdollisesti yhteismaiden ja Parkanon kylän välinen raja (karttaan 

ei ole identifioitu Parkanon kylän nimeä). Kartta oletetun Parkanon kylän maiden kohdalla on muuta 

karttaosaa vaaleampaa, joten on mahdollista, että kartta on siltä osin piirretty myöhemmin 

uudelleen. 

 

Vuoden 1847/1892 ja 1900 pitäjänkartalla paikalla on kylänrajoja (Parkanon kylän ja Kruunanmaiden 

välinen raja), joista osa on merkitty selkeästi ja osa heikommin. 
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Nykyiset kiinteistörajat noudattelevat vanhoja rajoja. Suunniteltu sähkönsiirtoreitti VE2 sijoittuu noin 

100 m etäisyydelle tai lähemmäs kolmesta vanhan rajan taite- ja risteyskohdasta. Taitepiste A (N 

6883626 E 295012) sijaitsee noin 50 m etäisyydellä reitin keskikohdasta. Taitepiste B (N 6883474 E 

294999) sijoittuu noin 100 m etäisyydelle rajalinjasta ja rajojen risteyskohta C (N 6883657 E 294686) 

sijoittuu niin ikään noin 100 m etäisyydelle suunnitellusta sähkönsiirtoreitistä.  

 

Rajapisteitä ei tarkastettu maastossa inventoinnin aikana, koska ne huomattiin vasta raportin 

tarkastuksen yhteydessä. Kohteita on pidettävä potentiaalisina kulttuuriperintökohteina, joiden 

muinaisjäännösstatuksen varmentaminen vaatisi maastotarkastuksen. 

 
Yllä ote vuoden 1804 kartasta ja alla ote vuosien 1847/1892 ja 1900 kartasta. Rajalinjat paikalla ovat 

identtiset. Ohuet haalean punaiset viivat ovat nykyisiä kiinteistörajoja. Vihreä viiva on suunniteltu 

sähkönsiirtoreitti VE2, jonka paksuus kartalla on 50 metriä. 
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4.19 Lammintaustan niittypalsta* 
 

Nimi:  Lammintaustan niittypalsta 

Muinaisjäännöstunnus: uusi kohde 

Muinaisjäännösstatus: maastossa tarkastamattomia potentiaalisia kulttuuriperintökohteita 

Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet, rajamerkit 

Ajoitus:  historiallinen 

Koordinaatit: N 6890213 E 293393 

Koordinaattiselite:  karttapaikannus, rajan taitepiste A 

Aiemmat tutkimukset: - 

 
Vanhoilta kartalta paikannetut, mutta maastossa tarkastamattomat rajapisteet sijoittuvat nykyisille 

kiinteistörajoille, sinisten ympyröiden sisälle. Ruskea viiva on suunniteltu sähkönsiirtoreitti VE1 jonka 

paksuus kartalla on 50 metriä. 

Inventointi 2022: 

Suunnitellun sähkösiirtoreitin VE1:n itäosassa sijaitsee vuoden 1847/1892 ja 1900 pitäjänkartalta 

paikannettu Linnankylän enklaavi, Lammintaustan niittypalsta, joka sijoittuu kokonaisuudessaan 

kruununmaiden sisäpuolelle. Kohtaa kuvaavia vanhempia karttoja ei inventoinnin valmistelu- ja 

raportointityön yhteydessä löydetty, mutta Kansallisarkiston uudistusarkistossa on Lammintaustan 

pyykkiselitys (ilman karttoja) valtionmaita vastaan vuodelta 1847 – voisiko kyseessä olla ko. 

niittypalstan lohkomisasiakirjat? 
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Vuoden 1959 peruskartalla Valtionmaan ja Linnankylän raja sivuaa vanhan niittypalstan 

kaakkoiskulmaa. Paikalla on nykyisinkin kiinteistörajat. Lähinnä suunniteltua sähkönsiirtoreittiä on 

vanhan rajan eteläisin kulma (kartan A, 6890123 E 293393). Sen ja suunnitellun sähkönsiirtoreitin 

keskikohdan etäisyys on noin 50 m. Vanhalle peruskartalle merkitty kylänrajojen taitepiste (kartan B, 

N 6890315 E 293561) sijoittuu noin 145 m etäisyydelle suunnitellun sähköreitin keskilinjasta. 

Pitäjänkartalla ko. kohdalla on kylän rajan suora linja ilman taitepistettä. Sekä vanhalle peruskartalle 

ja pitäjänkartalle merkitty kylänrajojen taitepiste (kartan C, N 6890351 E 293617) sijoittuu noin 170 m 

etäisyydellä suunnitellun sähköreitin keskilinjasta. 

Rajapisteitä ei tarkastettu maastossa inventoinnin aikana, koska ne huomattiin vasta raportin 

tarkastuksen yhteydessä. Kohteita on pidettävä potentiaalisina kulttuuriperintökohteina, joiden 

muinaisjäännösstatuksen varmentaminen vaatisi maastotarkastuksen. 

 
Yllä ote vuosien 1847/1892 ja 1900 pitäjänkartasta, alla ote vuoden 1959 peruskartasta. Vanhemmalla 

kartalla näkyvä Linnakylän ja kruununmaiden raja on muuttunut nuorempaan kartoitukseen tultaessa. 

Ohuet haalean punaiset viivat ovat nykyisiä kiinteistörajoja. Vihreä viiva on suunniteltu 

sähkönsiirtoreitti VE1, jonka paksuus kartalla on 50 metriä. 
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5. Tulokset 
 

 

Parkanon pohjoisosaan suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien vaihtoehtoisten 

sähkönsiirtolinjojen alueilta tunnettiin entuudestaan kaksi kiinteää muinaisjäännöstä 

(historiallisen ajan tervahautoja) sekä kaksi muuta kulttuuriperintökohdetta (historiallisen ajan 

hiiltämöitä). 

 

Inventoinnin maasto- ja jälkitöiden aikana havaittiin viisi uutta kiinteää muinaisjäännöstä 

(tervahautoja), viisi muuta kulttuuriperintökohdetta (kivilouhos ja neljä rajamerkkiä) sekä neljä 

muuta kohdetta (nuorempia/ maastossa tarkastamattomia rajamerkkejä). Havaitut 

muinaisjäännöskohteet ajoittuvat historialliseen aikaan. 

 

Inventoinnin jälkeen tuulivoimapuiston alueelta tunnetaan kolme kiinteää muinaisjäännöstä 

(tervahautoja) ja kuusi muuta kulttuuriperintökohdetta (kaksi hiiltämöä ja neljä rajamerkkiä). 

Vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien kohdilta tunnetaan nyt neljä kiinteää muinaisjäännöstä 

(tervahautoja), yksi muu kulttuuriperintökohde (kivilouhos), irtolöytöpaikka sekä neljä muuta 

kohdetta (nuorempia/maastossa tarkastamattomia rajamerkkejä). 

 

 

 

Teemu Tiainen 

30.9.2022 

Heilu Oy 
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Laurila, Ville 2012. Parkano, Ylöjärvi ja Ruovesi kulttuuriperintöinventointi 2012. 

Vanhat kartat: 

Alue- ja rajakartta 1713. MH MH 4/- -- Charta öfwer Björneborgs Lähn. Kansallisarkisto, 
Maanmittaushallituksen kartat. 
 
Dahlen, Nils 1804. Charta öfver Endel af Sydema krono Allmänning uti Ikalis Socken och 
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Pitäjänkartat 1847/1892 ja 1900. Karta öfver Parkano socken i Ikalis härad af Åbo län. 
Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. 
 

Vanhat peruskartat (Maanmittaushallitus 1959) 
- 2211 06 Häädetkeidas 
- 2211 09 Parkanon asema 
- 2211 11 Poikkeusharju 
- 2211 12 Linnankylä  
- 2212 04 Alkkia 
- 2212 07 Kuivasjärvi 

 

 

 

  

https://astia.narc.fi/uusiastia/digitarkastelu.html?id=2384555555
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Maastossa tarkastetut alueet 
 

Maastossa jalkaisin tarkastetut alueet on merkitty haalean sinisellä: 

 
Tuulivoimapuiston hankealue. 
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VE 3. 

 
VE 1. 
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VE 2. 


