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Kansikuva:  voimajohtolinjan käytävää suopellossa, linjan kaakkoispäässä, taustalla Jussin-

kangas 

Perustiedot 

Alue: Siikajoki, Ruukin taajaman luoteispuolella ja Siikajoen jokiuoman lounaispuolella, 

Jussinkankaan lounaispuolelta luoteeseen Vuolunojan yli kulkevan uuden voima-

johtolinjan käytävä 

Tarkoitus: Selvittää onko suunnitellun uuden voimajohtolinjan käytävällä muinaisjäännöksiä 

tai muita suojeltavaksi katsottavia kulttuurihistoriallisia, arkeologisia jäännöksiä. 

Työaika:  toukokuu v. 2014 

Kustantaja: Fingrid Oyj  

Aiemmat tutkimukset:  Jussila & Sepänmaa  inventointi 2013, Poutiainen & al inventointi 2010. 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa. 

Tulokset: Alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

 

 
Tutkittava linja sinipunaisella vihreän suorakaiteen sisällä. 

 

 

Inventointi 

Fingrid Oyj suunnittelee uuteen yhteiseen maastokäytävään sijoittuvien kahden 2 x 110 

kilovoltin voimajohdon rakentamista uudelta Siikajoen sähköasemalta Pikkarala – 

Rautaruukki -johdolle. Uusi voimajohto sijoittuu kokonaan uuteen maastokäytävään. Uuden 

johtoalueen pituus on noin 1 km ja leveys 62 m. 
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Museovirasto antoi hankkeesta lausunnon (15.1.2014, MV/368/05.02.01/2013), jossa edellytet-

tiin uudella linjalla suoritettavaksi arkeologinen tarkastus. Fingrid Oyj tilasi kyseisen tarkastuk-

sen Mikroliitti Oy:ltä 20.1.2014. Inventoinnin maastotyö tehtiin 31.5.2014. 

 

Uuden Jussinkankaan sähköaseman aluetta ja siltä koilliseen ja lounaaseen kulkeva voimajoh-

tolinjakäytävä inventoitiin v. 2010 (Poutiainen) ja v. 2013 (Jussila & Sepänmaa). Nyt rakennet-

tava uusi voimajohtolinja kulkee Jussinkankaan lounaispuolella suopellossa, jonka koillispuolel-

la kohoaa muinainen rantatörmä Jussinkankaan lounaisreunamalla. Kyseinen törmä ja Jussin-

kankaan alue tarkastettiin sekä v. 2010 että v. 2013 inventoinneissa, eikä tuolloin alueella ha-

vaittu muinaisjäännökseen viittaavaa. Linja kulkee suossa luoteeseen Vuolunojalle, jossa 

maasto on joen liepeillä hivenen korkeampaa ja kuivempaa. Joen rantamat olivat maastoltaan 

pusikkoista ja näreikköä. Siellä ei havaittu muinaisjäännökseen viittaavaa.  Uusitun voimajohto-

linjauksen reunamia ja alustaa katsottiin myös nyt uudestaan Jussinkankaan reunamilla, koska 

siellä oli nyt runsaasti avoimia, kuntasta paljaita maastonkohtia. Aiemmissa inventoinneissa 

maaperä oli peitteinen ja vaikeasti havainnoitavissa koekuopituksin. Aiempien havaintojen to-

dettiin osuneen oikeaan – kankaan alueellakaan ei ole muinaisjäännöstä. 

 

Tulos: Uuden voimajohtolinjan käytävän alueella ei ole muinaisjäännöksiä. 

 

Porvoo 2.7.2014 

 

 

Timo Jussila 

 

 
 

Uusi voimajohtolinjaus katkoviivalla. 
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Maastoa linjalla Vuolunojan laitamilla. 

 

 
Voimajohtolinjaus kuvan keskellä luoteeseen suopellossa 

 

 
Linjauksenkaakkoispää tienvarren pusikon kohdilla. taustalla Jussinkangas. 


