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1. Perustiedot

Inventointialue: Korsnäs Kyrka- tuulivoimapuiston suunnittelualue
Karttalehti: 124205
Työaika: Kenttätyöaika 13.6.2012

Aikaisemmat tutkimukset: -

2. Inventoinnin lähtökohdat ja menetelmät

Pohjanmaalla Korsnäsissa suoritettiin tuulivoimapuiston hankealueen arkeologinen inventointi al-
kukesästä 2012. Inventoitavana oli kaksi erillistä aluetta, joista toinen sijaitsee n. 1,5 km Korsnäsin 
keskustan itäpuolella ja toinen keskustasta n. 2,5 km koilliseen Rantatien pohjoispuolella. Museovi-
raston  rekisteriportaalin  tietojen  mukaan  kohteena  olevilta  alueilta  ei  ollut  tiedossa 
muinaisjäännöksiä.  Lähin  kohde  on  yli  kolmen  kilometrin  etäisyydellä  lounaassa  sijaitseva 
Orrmoan esiroomalainen n. 600-luvulle jKr. ajoittuva pyyntitukikohta.1 

     Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti, sin.piste; tuulivoimala.

1 Museoviraston kulttuuriympäristön tietojärjestelmä, 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
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Alueen kuvaus

Inventointialue on n. 2,5-10 m mpy, joka vastaa aikaa n. 1000-1800 jKr.2 Keskustan itäpuolella si-
jaitseva puisto on asumatonta jokseenkin tasaista metsää ja rämettä. Läpi johtavan ajotien varrella 
on joitakin matalia kohoumia. Puusto on lähinnä sekametsää ja lisäksi on hakkuuaukkoja. Alueelta 
oli mahdollista löytää ainakin niittytaloudesta kertovia muinaisjäännöksiä. Pohjoisempi kohdealue 
sijaitsee merestä alle puolenkilometrin etäisyydellä. Länsireuna kohoaa n. 7,5-10 m mpy ja rinne 
laskee melko nopeasti itään, puusto on varttunutta kuusikkoa. Heti tien länsipuolella on avokallioi-
ta.  Tältä  alueelta  oli  mahdollista  löytää  esim.  kalastukseen  ja  merenkulkuun  liittyviä 
muinaisjäännöksiä. Mäki on ollut kuitenkin altis pohjois- ja koillistuulille ja esim. muinaiset satamat 
eivät yleensä sijainneet tällaisilla paikoilla. Muuten alue on tasaista sekä rämeistä ja ei niinkään 
lupaavaa muinaisjäännösten löytymisen kannalta.

Kartta 2. Korsnäsin seutua kuvattuna 1800-luvun pitäjänkartassa.3  Nykyinen   Korsungfjärden 
ulottui pohjoisemmalle hankealueelle asti. Alueella oli rantaniittyjä. Poikelin alueella oli pieni järvi ja 
niittyjä.

 

2 Schulz Hans-Peter, Rannansiirtymistaulukko, julkaisematon.
3 Arkistolaitoksen digitaaliarkisto, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=552062

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=552062
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Kenttätyömenetelmät

Hankealueen eteläosassa tarkastettiin kursorisesti suunnitellut voimaloiden paikat lähiympäristöi-
neen  sekä  läpi  kulkevan  metsätien  varsi  kokonaisuudessaan.  Lähempänä  merta  sijaitsevalla 
alueella pyrittiin käymään tarkasti läpi korkein länsiosa, sillä se on rehevän kasvillisuuden peitossa, 
ja ainakin pienten rakenteiden havaitseminen on vaikeaa tämäntyyppisessä maastossa. Inventoin-
nin yhteydessä otettiin yleiskuvia hankealueesta.

3. Tulokset

Inventoinnissa ei löytynyt muinaisjäännöksiä. 

Lestijärvellä 20.6.2012

   Jaana Itäpalo


