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1 Avaus, järjestäytyminen 

Helena Ranta toimi kokouksen puheenjohtajana ja Sonja Semeri sihteerinä. Pidettiin esittelykierros 

kokouksen osallistujista. 

2 Neuvottelun tarkoitus 

Todettiin, että kyseessä on muinaismuistolain 13§ mukainen neuvottelu muinaisjäännökseen 

kajoamisesta. Neuvottelun alainen kiinteä muinaisjäännös on rekisteröity muinaisjäännösrekisteriin 

nimellä Hillo (Hillnäs) ja tunnuksella 1000008140. 

 

Muinaismuistolaki (1§) kieltää kiinteään muinaisjäännökseen kajoamisen ilman lain nojalla annettua 

lupaa. Museovirasto voi myöntää kajoamisluvan kaavoituksen tai muun yleisen hankkeen vireillä ollessa. 

Yksityisessä hankkeessa on haettava kajoamislupaa. 

 

Kajoamisluvan ehdot Hillon (Hillnäs) muinaisjäännökseen määritellään tässä neuvottelussa. 

Neuvottelusta laaditaan pöytäkirja, jonka kaikki neuvotteluun osallistuneet hyväksyvät. 

 

Tässä neuvottelussa todetaan myös periaatteet kaavasuunnittelualueen muiden 

kulttuuriperintökohteiden huomioimisesta asemakaavassa. 

3 Taustatiedot 

3.1 Kaavoitus 

Haminan kaupunki on laatimassa kahta asemakaavamuutosta (Hillonlahden alueen asemakaavan 

muutos, vaiheet I ja II) akkumateriaaliteollisuuden ja muun teollisuuden tarpeita varten Haminan 

sataman pohjois- ja länsipuolelle. Suunnittelualue on nykyisellään lähes kokonaisuudessaan 

asemakaavoitettu satama- ja varastotoimintojen alueeksi. Vaiheen I asemakaavamuutoksen 

hyväksymiskäsittely on kaupunginvaltuustossa 23.3.2021 (kaava nro 560). Hillon muinaisjäännös 

sijoittuu vaiheen II kaavamuutosalueelle, jonka valmisteluaineisto on nähtävillä 10.3.-8.4.2021 (kaava 

nro 561). Vaiheen II kaavan etenemisen tavoiteaikataulu: 

PÖYTÄKIRJA 
Aihe Haminan Hillon alueen muinaisjäännösneuvottelu 

Päivämäärä 23.3.2021 

Aika 12:00-13:00 

Paikka Teams-neuvottelu 

Koollekutsuja Sonja Semeri 

Paikalla Ranta Helena, Museovirasto 

Kykyri Marita, Kymenlaakson alueellinen vastuumuseo 

Aki Oksanen, Haminan kaupunki 

Milla Koskivirta, Haminan kaupunki 

Lääveri Susanna, Haminan kaupunki 

Piritta Salonen, Finnish Battery Chemicals Oy 

Timo Strengell, Finnish Battery Chemicals Oy 

Emil Viitala, Finnish Battery Chemicals Oy 

Pirjo Pellikka, Ramboll 

Antti Lepola, Ramboll 

Sonja Semeri, Ramboll 

Tiedoksi Johanna Korkiakoski, Ramboll 
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- Kaavaehdotus nähtävillä 28.4.-27.5.2021 

- Hyväksymisesitys KH 7.6.2021 

- Hyväksymiskäsittely KV 15.6.2021 

 

Haminan kaupungin tavoitteena on, ettei muinaisjäännöstä tai muita arkeologisen kulttuuriperinnön 

kohteita osoiteta kaavassa. 

3.2 YVA-hankkeet 

Vaiheen II asemakaavamuutosalueelle on vireillä kaksi YVA-hanketta: 

- Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhinta 

o YVA-selostuksen jättäminen yhteysviranomaiselle on tarkoitus tapahtua maaliskuussa 

o Hankkeesta vastaa Haminan kaupunki, konsulttina Ramboll 

o Alueelle on tehty tasaussuunnitelma (Kymen Sipti Oy) 

- Akkumateriaalituotanto 

o Akkumateriaalituotannon YVA-menettelyssä on YVA-selostus jätetty 

yhteysviranomaiselle 10.2.2021, nähtävilläoloaika 17.2.–16.4.2021 

o Hankkeesta vastaa Finnish Battery Chemicals Oy, konsulttina Ramboll 

3.3 Arkeologinen kulttuuriperintö ja niihin liittyvät selvitykset 

3.3.1 Hillo (Hillnäs), kiinteä muinaisjäännös 

Kaavoituksen (vaihe II) ja alueen muun suunnittelun yhteydessä tehdyssä Hillon kylänpaikan 

arkeologisessa tarkkuusinventoinnissa (Mikroliitti Oy 2020, Hannu Poutiainen ja Juuso Koskinen) tuli 

esille kiveyksiä, jotka sijaitsevat vuosien 1775 ja 1834 kartoilta paikannetun vanhan kylätontin alueella. 

Kiinteä muinaisjäännös (sm) rajattiin kiveysten eli havaittujen rakennejäännösten alueelle. 

3.3.2 Muut arkeologisen kulttuuriperinnön kohteet 

Vaiheen II kaavamuutosalueella sijaitsee lisäksi: 

- 2 muuta kulttuuriperintökohdetta (Savilahdenvuori 2 ja Savilahdenvuori 3) ja yksi 

luonnonmuodostuma (Savilahdenvuori 4), joille on tehty arkeologiset tutkimukset vuonna 2018 

(Mikroliitti Oy) ja, joiden poistamiseen on saatu museoviranomaisen lupa. 

- 4 muuta kulttuuriperintökohdetta (Savilahdenvuori 5, 6 ja 7 sekä Ruokosuo), joille on tehty 

arkeologisen kohteen tarkastus vuonna 2016 (Marita Kykyri, Kymenlaakson museo). 

4 Päätökset 

4.1 Hillo (Hillnäs) 

Helena Ranta totesi, että kajoaminen muinaisjäännökseen on mahdollista riittävien tutkimusten jälkeen. 

Kaupunki palkkaa konsultin suorittamaan arkeologisen dokumentoinnin ja vastaa tutkimusten 

kustannuksista. 

- Tutkimuksissa tulee noudattaa arkeologisten kenttätöiden laatuvaatimuksia. 

- Mikroliitin tekemässä tarkkuusinventoinnissa (2020) rajatut muinaisjäännösalueet kuoritaan 

koneellisesti ja arkeologit dokumentoivat paljastuneet löydöt. 

- Kaivauksen dokumentointi tulee toimittaa Museovirastolle, joka arvioi dokumentoinnin 

riittävyyden ja antaa siitä lausunnon. 

- Kaavaselostuksessa selvitetään tehdyt tutkimukset ja niistä tehdyt johtopäätökset. 

- Mikäli riittäviksi todetut tutkimukset tehdään kaavan valmistelun yhteydessä, 

asemakaavakarttaan ei tule merkintää muinaisjäännöksestä. 

- Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville 28.4.2021, joten tutkimuksia ei ehditä suorittaa 

ennen sitä. Tällöin muinaisjäännös merkitään kaavaehdotuskarttaan ja kaavamääräyksessä 
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todetaan muinaisjäännöksen tutkimustarve ennen alueen rakennustöihin ryhtymistä (Helena 

Ranta toimittaa esimerkin mahdollisesta kaavamääräyksestä). Tämä pöytäkirja liitetään 

kaavaselostuksen liitteeksi. 

- Muinaisjäännöksen dokumentointi ja raportointi on tavoitteena tehdä ennen kaavan 

hyväksymiskäsittelyä kesäkuussa 2021. Hyväksymiskäsittelyä varten kaava-aineistoon liitetään 

muinaisjäännöksen dokumentoinnin raportti sekä Museoviraston lausunto dokumentoinnin 

riittävyydestä. 

- Jos kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn ennen muinaisjäännösalueen dokumentointia, on 

muinaisjäännös merkittävä kaavaan.  

4.1.1 Muut arkeologisen kulttuuriperinnön kohteet 

Todettiin, että kaavamuutosalueella sijaitsevat muut kulttuuriperintökohteet ja luonnonmuodostuma on 

riittävästi tutkittu sekä dokumentoitu eikä niitä tarvitse merkitä kaavaan. 

 

 

Kokous päätettiin klo 12:56. 

 


