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Ventusneva (Kokkola) - Pyhänselkä (Muhos) 400 kV voimajohtohankkeen YVA-menettely

 

Museovirasto on tutustunut Ventusneva (Kokkola) - Pyhänselkä (Muhos) 400 
kV voimajohtohankkeeseen ja lausuu asiasta seuraavan.  
 
YVA-menettelyssä tutkittavilla voimajohtoreiteiltä, arviolta enintään 100 m 
etäisyydellä, tunnetaan Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen 
muinaisjäännösrekisterin mukaan seuraavassa luetellut kiinteät 
muinaisjäännökset (paikkatiedot on toimitettu Fingridille maaliskuussa 2009). 
Kohteet on paikannettu aiempien linjausinventointien, kuntainventointien tai 
muiden tarkastusten yhteydessä.  
 
Voimajohdon nykyiseltä linjaukselta tai sen välittömästä läheisyydestä 
tunnetaan seuraavat kiinteät muinaisjäännökset:  
 
Kokkola Topparbacken, kaksi kiviaitaa ja mahdollinen kellarikuoppa 
historialliselta ajalta (Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä 
nro 1000010024).  
Kohde sijaitsee välittömästi voimajohdon eteläpuolella.  
 
Merijärven Kohtakangas, esihistoriallinen röykkiö (muinaisjäännösrekisterin nro 
483010003). Kohde sijaitsee noin 70 m etäisyydellä voimajohtolinjasta 
luoteeseen.  
 
Siikajoki Sahaoja Voimalinjan alapuoli, kivikautinen asuinpaikka (nro 
708010003). Kohde sijaitsee osittain aivan voimajohtolinjan alla.  
 
Uusilta, vaihtoehtoisilta linjauksilta tai niiden välittömästä läheisyydestä 
tunnetaan seuraavat kiinteät muinaisjäännökset:  
 
Suunnitelman pohjoisen linjausvaihtoehdon vaiheilla on Tyrnävän 
Kolehmaisen kivikautinen asuinpaikka (nro 841010021).  
 
Eteläisemmän vaihtoehdon vaiheille sijoittuvat Limingan Kalliomaan (nro 
1000008667) sekä Linnamaa N (nro 425010031) muinaisjäännökset. 
Linjausten itäisen yhtymäkohdan välialueelle sijoittuu Tyrnävän Vuovakoski N 
kivikautinen asuinpaikkakohde (nro 425010022).  
 
Museovirasto pitää tarpeellisena, että uusien, vaihtoehtoisten linjausten osalta 
selvitetään niillä sijaitsevat mahdolliset ennestään tuntemattomat 
muinaisjäännöskohteet. Jotta arkeologinen kulttuuriperintö voidaan ottaa 
huomioon toteutusvaihtoehtoa valittaessa, muinaisjäännösten inventointi tulee 
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toteuttaa YVA-prosessin aikana. Museovirasto arvioi tarvittavan inventoinnin 
kestoksi kolme viikkoa. Lähetämme pyytämänne kustannusarvion erikseen.  
 
Rakennussuunnitelmien tarkennuttua tulee selvittää rakentamisen vaikutus 
linjauksilla sijaitseviin kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Voimalinjan suunnittelussa 
tulee pylväiden paikat suunnitella siten, että muinaisjäännökohteet säilyvät. 
Jos rakentaminen kuitenkin koskee kiinteitä muinaisjäännöksiä, on ennen 
rakennustöiden aloittamista varauduttava arkeologisiin tutkimuksiin, joiden 
kustannuksista vastaa muinaismuistolain (295/1963) 15 §:n perusteella 
hankkeen toteuttaja.  
 
Keski-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön osalta Museovirastolla ei 
ole huomautettavaa voimajohtolinjasta. Pohjois-Pohjanmaan rakennetun 
kulttuuriympäristön osalta lausunnonantajana toimii Pohjois-Pohjanmaan 
museo.
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