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698. Evijärvi Ruumissaari 100598

Kunta: Evijärvi
Kohde: Evijärvi Ruumissaari
Tyyppi: hautapaikat
Ajoitus: historiallinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Pietarsaaren ylämaalaisten erämaakalmisto, joka oli käytössä ennen Lappajärven kappeliseurakunnan
perustamista vuonna 1637. Saaressa sijaitsevaa hautausmaata on käytetty myöhemmin 1830-luvulla
kolerahautausmaana. Hautausmaa tunnetaan historiallisista lähteistä, ja saari on yhä seurakunnan
omistuksessa. Kohdetta ei ole tutkittu arkeologisesti, mutta yleisen asutushistorian valossa sen käyttö on
voinut alkaa jo keskiajalla. Osa haudoista on tuhoutunut hiekanotossa.

VARK-perustelut:
Ruumissaari edustaa tyypillistä erämaa-alueiden varhaista historiallista hautausperinnettä, jonka sijainnissa
näkyy pyrkimys estää vainajien palaaminen kummittelemaan. Ruumissaaressa sekoittuvat kansanuskon ja
kirkon oppien mukaiset hautaustavat. Kohteella on runsaasti tutkimuspotentiaalia.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=52500030

699. Honkalanmäki 100790

Kunta: Ilmajoki
Kohde: Honkalanmäki
Tyyppi: asuinpaikat
Ajoitus: kivikautinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Pitkään asuttuna ollut neoliittisen eli keraamisen kivikauden asuinpaikka. Se on ainoa myöhemmältä
maankäytöltä säilynyt osa merkittävää asuinpaikkakeskittymää, joka on ollut kivikaudella selkeä keskusalue.
Saviastialöytöjen perusteella asuinpaikka on ollut käytössä noin 4300–2500 eaa. (Jäkärlän keramiikkaa,
tyypillistä kampakeramiikkaa, myöhäiskampakeramiikkaa, nuorakeramiikkaa). Asuinpaikka on sijainnut
asutusaikana Kyrönjoen suistossa ja suualueella. Kohdetta on tutkittu kaivauksin, mutta suurin osa siitä on
vielä tutkimatonta. Nykyisin rakentamattomana säilynyt asuinpaikka-alue sijaitsee asutusalueen keskellä.

VARK-perustelut:
Runsaslöytöinen, laaja ja pitkään käytössä ollut neoliittisen kivikauden asuinpaikka Kyrönjoen muinaisen
suun tuntumassa.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=145010014

700. Kaaminmäki/Hiisimäki 100758

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=52500030
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=145010014
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Kunta: Isokyrö
Kohde: Kaaminmäki/Hiisimäki
Tyyppi: hautapaikat
Ajoitus: rautakautinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Runsaslöytöinen kansainvaellusajalle ajoittuva silmäkivellinen hautaröykkiö (koko 12 x 12 m, silmäkiven
korkeus noin 1,5 m), joka on tutkittu kaivauksin 1930-luvulla. Tutkimuksissa löytyi noin 30 esinettä,
rautakuonaa ja 4 kiloa palanutta luuta. Luiden perusteella röykkiöön on polttohaudattu ainakin kolme
ihmistä, joista yksi on ollut todennäköisesti mies ja yksi lapsi. Luuaineiston joukossa on myös luuesineiden
katkelmia. Ennallistettu kalmistoröykkiö ympäristöineen edustaa havainnollisesti Kyrönjoen varressa,
mäentöyräällä olleen rautakautisen kalmiston keskeistä asemaa maisemassa.

VARK-perustelut:
Merkittävä kansainvaellusajan hautaröykkiö, joka on ennallistettu tutkimusten jälkeen. Kohteen sijainti
myöhemmältä rakentamiselta säilyneessä ympäristössä havainnollistaa röykkiön keskeistä asemaa
maisemassa.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152010012

701. Kirkkotie 101234

Kunta: Lapua
Kohde: Kirkkotie
Tyyppi: kulkuväylät
Ajoitus: historiallinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Lapualta Simpsiön yli kohti Kyrönjoen kirkkoa johtanut kinttu- ja ratsupolku. Mahdollisesti keskiajalle
palautuvat kulkureitti on merkittynä vuoden 1757 pitäjänkartalle. Se on jäänyt pois käytöstä 1800-luvulla.
Kulkureitti erottuu maastossa kulku-urana, jonka reunoille on paikoin raivattu kiviä miltei muurimaiseksi
rakenteeksi. Osa polusta on nykyisin retkeilyreittinä. Kulkuväylään liittyy paljon tarinoita ja uskomuksia.

VARK-perustelut:
Hyvin säilynyt historiallisen kulkureitin osa, johon liittyy paljon tarinaperinnettä.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018112

702. Knaapi/Tuomaanmäki 100792

Kunta: Isokyrö
Kohde: Knaapi/Tuomaanmäki
Tyyppi: hautapaikat
Ajoitus: pronssikautinen

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152010012
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000018112
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Lyhyt kohdekuvaus:
Kuusi pronssikautista röykkiötä (halkaisijat 5–10 m), jotka sijaitseva kallioisen mäen laella. Yhdessä
röykkiössä on sen sisäinen paasiarkkurakenne näkyvissä. Opastetulla luonnonsuojelualueella sijaitsevassa
kohteessa yhdistyvät kulttuuri- ja luonnonympäristön arvot esimerkillisellä tavalla.

VARK-perustelut:
Pronssikautinen röykkiökalmisto, jonka sijainti suon reunalla kallioisen mäen laella kuvastaa erinomaisesti
kohteen alkuperäistä sijaintia meren äärellä.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152010004

703. Kotikankaan ja Timosen asumuspainanteet 100095

VARK-alueen perustelu:
Kaksi lähekkäin sijaitsevaa eriaikaista asuinpaikkaa, jotka muodostavat yhdessä Ähtävänjoen suualueen
neoliittisen kivikauden kohdekokonaisuuden.

Kunta: Evijärvi
Kohde: Timonen 1
Tyyppi: asuinpaikat; hautapaikat
Ajoitus: kivikautinen
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=52010009

Kunta: Evijärvi
Kohde: Kotikangas
Tyyppi: asuinpaikat; hautapaikat
Ajoitus: kivikautinen
Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=52010052

704. Leväluhta 100860

Kunta: Isokyrö
Kohde: Leväluhta
Tyyppi: hautapaikat
Ajoitus: rautakautinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Poikkeuksellinen rautakautinen vesikalmisto, jossa hautaukset on tehty paikalla sijaitsevaan
lähdepohjaiseen suolampeen. Kalmisto ajoittuu kokonaisuudessaan noin 300–800 jaa., ja sen keskeisin
käyttövaihe ajoittuu merovingiajalle (600–800 jaa.). Kalmistossa on säilynyt runsaasti ihmisten ja eläinten
luita, joista jälkimmäiset ajoittuvat pääosin historialliselle ajalle eli ihmishautauksia nuoremmiksi.
Kaivauksissa kalmistosta on löydetty koruja ja pronssinen kattila, muttei aseiden jäännöksiä. Kalmistoon
haudattujen henkilöiden DNA on ollut hyvin lähellä historiallisen ajan saamelaisilta tavattua perimää.

VARK-perustelut:
Harvinainen rautakautinen vesikalmisto, joka on yksi Suomen tutkituin ja tunnetuin rautakautinen kohde.

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152010004
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=52010009
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=52010052
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Kohteella on vielä runsaasti tutkimuspotentiaalia.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152010020

705. Majamäki/Sikaniemi 101232

Kunta: Kurikka
Kohde: Majamäki/Sikaniemi
Tyyppi: asuinpaikat; hautapaikat
Ajoitus: kivikautinen; rautakautinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Kuivatun järven entisessä saaressa sijaitseva kohde, jossa on kivikautinen asuinpaikka ja rautakaudelle
merovingi- ja viikinkiaikaan ajoittuva asuinpaikka ja polttokenttäkalmisto. Perimätiedon perusteella paikalla
on mahdollisesti ollut järvikalastukseen liittyviä kalamajoja keskiajalla ja uuden ajan alussa. Läheinen
pronssikautinen keihäslöytö viittaa myös pronssikautisen asutuksen mahdollisuuteen.

VARK-perustelut:
Hyvin säilynyt usealle ajanjaksolle ajoittuva kohde, jonka löytöaineistossa on edustettuna alueelle
harvinainen viikinkiaika.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=164010001

706. Napuen taistelukenttä 100534

Kunta: Isokyrö
Kohde: Napuen taistelukenttä
Tyyppi: tapahtumapaikat
Ajoitus: historiallinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Napuen taistelu käytiin vuonna 1714 Ruotsin ja Venäjän armeijoiden välillä. Taistelu merkitsi suuren Pohjan
sodan päättymistä ja isonvihan alkamista Suomen alueella. Ruotsin joukot ovat olleet asemissa Napuen
kylässä nykyisen muistomerkin ympäristössä, ja venäläiset lähestyneet kolonnana Kyrönjoen jäätä pitkin.
Varsinainen taistelutanner on taistelukarttojen mukaan Kyrönjoen pohjoispuolella Laurolan kylän pelloilla.
Muinaisjäännöksen arkeologinen potentiaali on osin tuntematon, koska taistelukenttää ei ole tutkittu tai
inventoitu kattavasti arkeologisin menetelmin.

VARK-perustelut:
Kohteen merkitys perustuu sen historialliseen vaikutukseen ja avoimena peltoalueena säilyneeseen
maisemaan.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152500005

707. Niemenmaanmäki 101233

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152010020
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=164010001
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152500005
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Kunta: Isokyrö
Kohde: Niemenmaanmäki
Tyyppi: hautapaikat
Ajoitus: pronssikautinen; rautakautinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Viiden pronssikautisen hautaröykkiön (halkaisijat noin 10 m) muodostama kokonaisuus, jossa röykkiöt
sijaitsevat erillisillä moreenikumpareilla. Röykkiöistä kolme on tutkittu kaivauksin. Niissä on havaittu
paasiarkkuhautaus, silmäkiven viereen tehty polttohautaus ja merkkejä myöhemmistä röykkiöiden reunalle
tehdyistä hautauksista, joista ainakin yksi on ollut ruumishautaus. Pronssikauden polttohautojen hauta-
antimina on löydetty pronssilevyä ja pronssiset pinsetit. Rautakaudelle kansainvaellusajalle ajoittuvan
röykkiön reunalle tehdyn ruumishautauksen antimina oli pronssinen lintuneula, lasi- ja pronssihelmiketju ja
pieniä hopeakoristeita.

VARK-perustelut:
Edustavana kokonaisuutena säilynyt röykkiökalmisto, joka on myös tutkimushistoriallisesti merkittävä.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152010008

708. Nissinkangas 1 101229

Kunta: Evijärvi
Kohde: Nissinkangas 1
Tyyppi: asuinpaikat
Ajoitus: historiallinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Lähes koskemattomana säilynyt 1700-luvulla autioitunut kylänpaikka, jonka rauniot erottuvat
mäntykankaalla hyvin. Paikalla on maakellareiden, kiukaiden ja kiviaitojen raunioita sekä kookas kiviröykkiö.
Asuinpaikka on merkitty vuoden 1709 ja 1770-luvun karttoihin Pietarsaaren pitäjästä, jälkimmäiseen
autiona.

VARK-perustelut:
Poikkeuksellisen hyvin säilynyt historiallisen ajan autioitunut tonttimaa, jolla on paljon
tutkimuspotentiaalia.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000038410

709. Perttulanmäki 100541

Kunta: Kauhava
Kohde: Perttulanmäki
Tyyppi: hautapaikat
Ajoitus: kivikautinen

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152010008
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000038410
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Lyhyt kohdekuvaus:
Hiekanotossa paljastunut neoliittisen kivikauden ruumishautaus, joka tutkittiin vuonna 1930.
Nuorakeraamisen kulttuurin haudassa vainaja oli laskettu esineineen (kivikirves, nuorakeraaminen astia)
taljalla vuorattuun maakuoppaan. Ympäristöstä on aiemmin löytynyt muun muassa vasarakirveitä, minkä
perusteella on epäilty, että kyse on kalmistosta eikä yksittäishaudasta. Perttulanmäen haudan karvoista on
tunnistettu vuohi. Tämä on vanhin kotieläimistä tehty havainto Suomessa.

VARK-perustelut:
Ensimmäinen tieteellisesti tutkittu vasarakirveskulttuurin hauta Suomessa. Ympäristöstä löydettyjen
vasarakirveiden perusteella alueella on sijainnut useampia nuorakeraamisen kulttuurin ruumishautauksia.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=233010006

710. Pukkila 100793

Kunta: Isokyrö
Kohde: Pukkila
Tyyppi: hautapaikat
Ajoitus: rautakautinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Poikkeuksellisen rikaslöytöinen keskirautakautinen polttokenttäkalmisto sijaitsee Kyrönjoen törmällä.
Tutkitusta kalmistosta tunnetaan niin sanottuja soturihautoja, joiden joukossa on venepolttohautaus.
Rikkaassa venehautauksessa oli mukana useampi vainaja, ja runsaasti löytöjä (eläinornamentiikalla
koristeltu miekka, kypärän osia, kivenkupura, väkipuukko, kirves, nuolia, juomasarven osia, koruneula,
suitset ja valjaiden osia, rautakattila ja bysanttilainen kultaraha). Kalmiston oletettavasti säilyneitä osia
sijaitsee rakennetussa ympäristössä yksityisellä pihamaalla.

VARK-perustelut:
Isonkyrön Pukkila on poikkeuksellisen rikaslöytöinen keskirautakauden polttokalmisto, joka on ollut
käytössä kansainvaellusajalta viikinkiajan alkuun. Kohde on merkittävä sen poikkeuksellisten
hautalöydösten ja sen keskeisen tutkimushistoriallisen aseman takia.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152010014

711. Reimosanneva Tervaskangas 101111

Kunta: Lappajärvi
Kohde: Reimosanneva Tervaskangas
Tyyppi: asuinpaikat; taide, muistomerkit; työ- ja valmistuspaikat
Ajoitus: historiallinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Historiallisen ajan kesäkarjamaja, jossa vanhempi tervahauta (halkaisija 20 m, korkeus 2 m), kolme
rakennuksen jäännöstä ja tasalakiseen kiveen hakattu aurinkokello. Rakennusjäännösten edustalla on
ojitettu ja aurattu suo, jota on viljelty. Kohde ajoittuu myöhäisintään 1800-luvulta 1900-luvun alkupuolelle.

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=233010006
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152010014
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Kohde on säilynyt myöhemmältä maankäytöltä.

VARK-perustelut:
Poikkeuksellisen edustava esimerkki myöhäisen historiallisen ajan maataloudesta ja tervanpoltosta.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000036719

712. Rimpikangas E/1 100757

Kunta: Isojoki
Kohde: Rimpikangas E/1
Tyyppi: asuinpaikat; työ- ja valmistuspaikat
Ajoitus: kivikautinen; rautakautinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Harjulla sijaitseva laaja muinaisjäännösalue (1400 x 100 m), jossa mesoliittisen, eli esikeraamisen
kivikauden asuinpaikan lisäksi on noin 80 kuoppajäännettä ja kolme hiilimiilua. Mesoliittisen asutuksen iäksi
on arvioitu rannansiirtymäajoituksen perusteella noin 7000–6000 eaa. Suurin osa kuoppajäänteistä on
pieniä (halkaisija 1,5–2,5 m), mutta alueen eteläosassa on joitakin isompia (halkaisija 2,5–3,5 m, syvyys 0,5–
0,8 m). Yksi isommista kuoppajäänteistä on tutkittu kaivauksin. Se osoittautui pyyntikuopaksi, jonka
ensimmäinen käyttövaihe ajoittui roomalaiselle rautakaudelle ajanlaskun taitteen molemmin puolin, ja
nuorempi lautarakenteinen käyttövaihe aivan rautakauden loppuun, lähinnä ristiretkiajalle. Hiilimiilut
edustavat historiallista käyttövaihetta.

VARK-perustelut:
Poikkeuksellisen laaja ja monikerroksinen muinaisjäännös, joka sisältää kerrostumia mesoliittiselta
kivikaudelta moderniin aikaan.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=151010011

713. Sepposenmäki/Vasikkahaka 101230

Kunta: Alavus
Kohde: Sepposenmäki/Vasikkahaka
Tyyppi: asuinpaikat
Ajoitus: kivikautinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Laaja ja hyvin säilynyt mesoliittisen kivikauden asuinpaikka, joka on sijainnut meren rannalla noin 9000
vuotta sitten. Asuinpaikkaa on tutkittu kaivauksin, mutta se on pääosin tutkimaton. Tutkimuksissa on
havaittu mahdollisen asumuksen jäänteet.

VARK-perustelut:
Laajuuden ja hyvän säilyneisyyden takia harvinainen mesoliittisen kivikauden asuinpaikka. Kohteella on
paljon tutkimuspotentiaalia.

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000036719
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=151010011
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Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=10010002

714. Storbacken 100784

Kunta: Evijärvi
Kohde: Storbacken
Tyyppi: asuinpaikat
Ajoitus: kivikautinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Neoliittisen kivikauden asumuspainanteita louhikkoisen mäen laella. Kaksi isointa monihuoneista rivitaloa
(13–14 x 30–34 m) on raivattu kivikkoon mäen korkeimmalle kohdalle. Ne muistuttavat olemukseltaan
suurikokoisia kivistä rakennettuja kehävalleja, joita kutsutaan jätinkirkoiksi. Lisäksi asuinpaikalla on hieman
alempana mäen rinteessä pienempiä yksittäisiä asumuspainanteita ja kahden painanteet paritaloja. Hyvin
säilynyttä kohdetta ei ole tutkittu kaivauksin, ja sillä on suuri tutkimuspotentiaali.

VARK-perustelut:
Monumentaalinen neoliittisen kivikauden asuinpaikka, jossa kiviseen maastoon raivattuja suurikokoisia
rivitaloja ja pienempiä asumuspainanteita. Etelä-Pohjamaalla harvinainen kohde, joka on näyttävä ja hyvin
säilynyt.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=52010075

715. Törönmäki 101171

Kunta: Ähtäri
Kohde: Törönmäki
Tyyppi: puolustusvarustukset
Ajoitus: historiallinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Ensimmäisen maailmansodan aikainen laaja linnoite, jossa on taisteluhautoja, miehistönsuojia ja
tuliasemia. Puolustusvoimat on restauroinut yhden tuliaseman.

VARK-perustelut:
Edustava ensimmäisen maailmansodan linnoitekohde, joka edustaa kulttuuriympäristön konkreettista
monimuotoisuutta taajama-alueella.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000016603

716. Vanha kirkko 100535

Kunta: Isokyrö
Kohde: Vanha kirkko
Tyyppi: kirkkorakenteet

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=10010002
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=52010075
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000016603
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Ajoitus: historiallinen; keskiaikainen; rautakautinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Vanhemman puukirkon paikalle 1500-luvun alussa rakennettu harmaakivikirkko kirkkomaineen. Kirkon
eteläpuolen pellolta on keski- ja myöhäisrautakaudelle ajoittuvia löytöjä. Maisemallisesti näyttävällä
paikalla sijaitsevan kohteen kerrostumat ovat hyvin säilyneitä.

VARK-perustelut:
Etelä-Pohjanmaan tunnetuimpia arkeologisia ja historiallisia kohteita, jolla on merkittävä arkeologinen
tutkimuspotentiaali rakennuksena, kirkollisen vallan keskuksena ja ikiaikaisena kalmistona. Kohteella on
myös poikkeuksellista historiallista ja maisemallista merkitystä.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152500006

717. Vanha kirkkotarha 101231

Kunta: Ilmajoki
Kohde: Vanha kirkkotarha
Tyyppi: kirkkorakenteet
Ajoitus: historiallinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Kyrönjoen rantatörmällä sijaitseva Ilmajoen vanha kirkonpaikka ja kirkkotarha. Paikan kappeli vihittiin
vuonna 1516 ja paikalla sijainnut 1600-luvun kirkko purettiin vuonna 1766. Hautaaminen lopetettiin
alueelle 1800-luvulla. Uuden kirkon läheisyydessä sijaitseva alue on seurakunnan omistuksessa olevaa
hoidettua puistoa ja muistomerkkialuetta.

VARK-perustelut:
Keskiajan lopulta periytyvä ja 1700-luvulla käytöstä jäänyt kirkkotarha on edustava ja kulttuurihistoriallisesti
merkittävä arkeologinen kohde.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=145500005

718. Vittinki (Silfverberg, Hopiavuori) 100732

Kunta: Seinäjoki
Kohde: Vittinki (Silfverberg, Hopiavuori)
Tyyppi: raaka-aineen hankintapaikat
Ajoitus: historiallinen

Lyhyt kohdekuvaus:
1560-luvulla löydetty rautaesiintymä, jonka hyödyntäminen alkoi oletettavasti jo 1500-luvulla, mutta
viimeistään 1600-luvun aikana viimeistään Isonkyrön Orisbergin ruukin toimesta. Paikalta on louhittu vielä
1900-luvun alussa harvinaista korukiveä, rodoniittia. Kaivoksen rakenteina on polttolouhittuja ja
räjäytettyjä kaivoskuoppia, jätekiviröykkiötä ja kylmämuurattuja kivirakenteita. Kohde on hyvin säilynyt ja
edustava kokonaisuus.

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=152500006
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=145500005
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VARK-perustelut:
Kohde on Suomen varhaisimpia malmikaivoksia, jonka historia kattaa 400 vuotta. Edustava kaivosalue on
säilynyt myöhemmältä maankäytöltä metsäisellä kallioalueella. Polttolouhitut kaivoskuilut ovat vaikuttavia.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000013168

719. Östermyran rautaruukki ja ruutitehdas 101137

Kunta: Seinäjoki
Kohde: Östermyran rautaruukki ja ruutitehdas
Tyyppi: teollisuuskohteet
Ajoitus: historiallinen

Lyhyt kohdekuvaus:
Vuonna 1796 perustettu rautaruukki, jonka yhteyteen perustettiin Suomen ensimmäinen ruutitehdas
(1825), oluttehdas (1850-luku), jauho- ja luumyllyt (1850- ja 1860-luvut) sekä saha, värjäämö ja tamppaamo
(1870-luvulla). Teollinen toiminta päättyi 1800-luvun lopussa. Nykyisin alueella on säilyneenä suuri määrä
raunioituneita rakenteita, kuten rakennusten perustuksia, silta- ja patorakenteita ja rakennettuja
vesiuomia.

VARK-perustelut:
Monivivahteisessa kulttuuriympäristössä sijaitseva rautaruukki- ja teollisuuskohde on laaja ja hyvin säilynyt.
Kohteen arkeologinen kulttuuriperintö yhtyy saumattomasti nykyiseen kaupunkiympäristöön.

Lisätietoa kohteesta: https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014482

https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000013168
https://www.kyppi.fi/vark.aspx?id=1000014482
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