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Kansikuva: Profiilileikkaus uuninjäännöksen R5 eteläreunalla. Kuvattu pohjoiseen. 

Perustiedot 

Tutkimuslupa: MV/68/05.04.01.02/2021 

Alue: Historiallisen ajan kylätontti Hillo (Hillnäs), mj-rek 1000008140, Hillonlahden poh-

joispuolella, noin 4 km Haminan raatihuoneelta lounaaseen.  

Tarkoitus: Arkeologinen kaivaus. Tutkia paikalla olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä riittävästi, 

jotta niiden rauhoitus voidaan poistaa. 

Maastotyö: 10.-21.5. 2021 

Tilaaja:  Haminan kaupunki 

Tutkimukset: Enqvist inventointi 2006, Pesonen inventointi 2016, Poutiainen, Kuljukka & Koski-

nen tarkkuusinventointi 2020. 

Tekijät: Kaivauksen johto ja raportointi: Juuso Koskinen, dokumentointi: Juuso Koskinen, 

Tomi Kuljukka ja Alexander Suvorov, kaivajat: Sami Brchisky, Daniel Dekker, Katja 

Hippeläinen ja Olli Puikkonen.  

Tulokset: Alueelta paljastui neljä uunirakennetta sekä niihin liittyviä rakennejäännöksiä, kult-

tuurikerroksia ja löytöjä, jotka tutkittiin pois yksikkökaivauksen menetelmällä. 

Löydöt: Uuden ajan ja mahdollisesti varhaisen modernin ajan asuinpaikkalöytöjä. Esimer-

kiksi liitupiipun osia, punasavikeramiikkaa, taso- ja astialasia sekä palamattomia 

luita. KM43147, diarioitu 20.5.2021. 

 

 
Kartta 1. Tutkimusalue sinisen ympyrän sisällä. 

 
Muita tietoja: Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN ja N2000 järjestelmissä. Kartat ovat Maanmit-

tauslaitoksen maastotietokannasta 5/2021, ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on 

tarkastettu 5/2020. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole 

kokoelmatunnusta. Valokuvat ovat digitaalisia, ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä. 

Kuvaajat: J. Koskinen & T. Kuljukka. 



Kaivaus 

 
Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti sinisen ympyrän sisällä. 

 

 
Kartta 3. Arkeologin valvonnassa koneella avatut alueet A1-3 ja arkeologisesti kaivetut muinaisjäännösra-

kenteet R3-6 ja R8. Alueiden keskeltä kulkeva tie on Hillonlahdentie.  

 



Historiallisen ajan kylätontti Hamina Hillo (Hillnäs), mj.rek. 1000008140, tarkkuusinventoitiin 

vuonna 2020 (Poutiainen et al.), jolloin vanhojen karttojen ja maastotöissä saatujen löytö- sekä 

rakennehavaintojen perusteella Hillonlahdentien vierustoilla todettiin säilyneen kylätonttiin liitty-

viä kiinteitä muinaisjäännöksiä. Keväällä 2021 Haminan kaupunki tilasi Mikroliitti Oy:ltä arkeolo-

gisen kaivauksen, jossa muinaisjäännöksiä tutkitaan riittävästi, jotta niiden rauhoitus voidaan 

poistaa.  

 

Kaivaus aloitettiin etsimällä maastosta vuoden takaisessa tarkkuusinventoinnissa muinaisjään-

nöksiksi arvioidut kiveykset. Tarkkuusinventoinnin koeojien jäljet olivat edelleen hyvin nähtävissä 

ja kaikkien havaittujen kiveysten kohdat löydettiin vaikka, ne olivat osittain sivussa niistä tehtyi-

hin paikkamittauksiin nähden.  

  Kiveysten päältä ja ympäristöstä poistettiin pintamaa kaivinkoneella arkeologin valvonnassa. 

Rakenteiden tai muinaislöytöjen tullessa esille konekaivu lopetettiin, ja kaivamista jatkettiin lapi-

oilla sekä lastoilla. Suljetut löytökontekstit sekä ehjät rakenteet tutkittiin pääasiassa lastoilla kai-

vaen, ja niiden välisillä maa-alueilla käytettiin enimmäkseen lapiota. Maita ei seulottu. Muinais-

jäännökset tutkittiin yksiköinä. Löytöjen sijainnit mitattiin yksittäin takymetrillä.  

  Kaikki esille tulleet muinaislöydöt otettiin talteen, ja museoviraston kokoelmiin toimitettavat vali-

taan niistä myöhemmin jälkitöissä, järjestelmällisen läpikäymisen jälkeen. Löytöjen päänumero 

on KM43147, diarioitu 20.5.2021. Osa löydöistä saatetaan konservoida. Aineisto koostuu tyypil-

lisistä uuden ajan ja mahdollisesti varhaisen modernin ajan löydöistä, esimerkiksi liitupiipuista, 

rautanauloista, taso- ja astialasista, punasavikeramiikasta sekä palamattomista luista.  

  Luut analysoidaan osteologisesti. Rakenteiden R3 ja R5 alta, eli suljetuista konteksteista, tuli 

esille todennäköistä raivauspalokerrosta, josta otettiin talteen radiohiilinäytteitä. Radiohiiliajoitus 

teetetään, jos löytöaineiston esinetyypit eivät ajoita muinaisjäännösrakenteita riittävän hyvin. 

R5:n juurelta talletettiin makrofossiilinäyte, joka analysoidaan. Analyysissä havaittavat hiiltyneet 

kasvijäänteet voivat selittää tulisijan käyttötarkoitusta.  

  Osa tarkkuusinventoinnissa muinaisjäännösrakenteiksi tulkituista kiveyksistä osoittautui nyky-

aikaisessa maanmuokkauksessa sekoittuneiksi maiksi tai luonnonkivikoiksi, eikä niitä dokumen-

toitu arkeologisesti. 

 

Alueelta 1 saatiin esille kaksi uunijäännöstä R3 ja R5. Eteläisempään R3:en liittyviä rakennuk-

sen jäännöksiä ei tullut esille, muutamaa mahdollista nurkkakiveä lukuun ottamatta. R5:n ympä-

riltä löytyi paikallaan olevaa puulattian jäännöstä, nurkkakiviä sekä todennäköisesti samaan ra-

kennukseen liittyviä purkukiviä R4.  

  Vuoden 2020 tarkkuusinventoinnin oja 35, jossa oli havaittu muinaisjäännökseksi tulkittu kivi-

keskittymä, sijaitsi vuoden 2021 alueen 1 erillisessä luoteisosassa. Kohdassa havaittiin vain 

luontaisia maanmuokkauksessa liikuteltuja kivikoita, ja siinä löydöt olivat melko selvästi 1900- ja 

tai 2000-luvulta: viinipullon pohja, rynnäkkökiväärin hylsy, mutta myös yksi pieni kappale pala-

nutta savea. Kaikki löydöt tulivat esille noin 10 -20 cm paksuisesta pintakerroksesta, joka oli mul-

taa ja mullansekaista hiekkaa. Tämän kerroksen alta alkoi koskematon pohjamaa eli kivikkoinen 

moreeni. Vuoden 1968 peruskartalla kohdalle on merkitty peltoa.  

 

Alueelta 2 löytyi yksi hieman epämääräisenä säilynyt uuninjäännös R6, mutta siihen liittyviä 

peruskiveyksiä tai paikallaan olevia puurakenteita ei ollut nähtävissä. Lisäksi alueelta löytyi kivi-

rakenne R8, joka saattoi olla uuninjäännös, jota oli mahdollisesti myöhemmin hyödynnetty alu-

een pohjoispuolella olleen maatalousrakennuksen siltarampin perustana tai muuna osaraken-

teena. Maatalousrakennuksen päädyn kivijalka oli edelleen paikallaan aivan R8:n vieressä, ja 

näiden kahden rakenteen kiveykset olivat saman suuntaiset. Paikallisen asukkaan kertoman 

mukaan maatalousrakennus oli rakennettu 1940-luvulla. R8:n yhteydestä tuli kuitenkin esille 

palanutta savea, nokista maata ja tulessa rapautuneita kiviä, joiden perusteella se vaikutti myös 

uuninjäännökseltä. Kyseessä saattaa olla silti ainakin osin viereisen uunirakenteen R6 purku-

maata. Rakenne R8 lohkokivineen oli melko saman tyyppinen kuin alueelta 1 esille tulleet uuni-



rakenteet R3 ja R5, ja se erosi selvästi alueen 2 toisesta uunirakenteesta, R6:sta, joka vaikutti 

mahdollisesti vanhemmalta rakennustekniikalta.  

 

Alueelta 3 ei tullut esille muinaisjäännöksiä. Tarkkuusinventoinnin koeojan 3 kiveys osoittautui 

vanhakantaisesti rakennetun, mutta modernin rakennuksen jäännökseksi. Noin 3 x 3,9 m laaja, 

luonnonkivistä ladottu rakenne muodostui noin neliön muotoisesta seinälinjasta, sekä sen kaak-

koisnurkassa sijainneesta tulisijalta vaikuttaneesta romahtaneesta kivirakenteesta, joka oli noin 

1,6 x 1,8 m laajuinen. Tulisijalta vaikuttaneen latomuksen keskelle kaivettiin halkaisijaltaan noin 

30 cm koekuoppa, jonka kerrostumat olivat 0-20 cm multaista rapakivihiekkaa, jossa oli halkai-

sijaltaan noin 15 cm kiviä, 20-30 cm nokista sorahiekkaa ja 30-40 cm puhdasta hietaa, eli kos-

kematonta pohjamaata. Nokista sorahiekkaa ei havaittu muualla, kuin tulisijalta vaikuttaneen 

rakenteen kohdalla. Jäännöksen seinälinjakivet istuivat puhtaassa sorahiekassa.  

  Jäännöksen päällä oli noin 10 cm paksu kerros humusta, ja rakenteen kivien väleissä oli sora-

hiekkaa. Sekä humuksesta että sorahiekasta tuli esille runsaasti nykyaikaisia löytöjä, kuten 

muovikorkillinen mustepullo, Abloy-avain, takorautainen puuhellalevyn katkelma. Lisäksi humuk-

sen seasta löytyi neljä sirpaletta yhdeltä puolelta lasitettua punasavikeramiikkaa sekä valkomas-

saista lasitettua keramiikkaa, joita on tässä löytöyhteydessä syytä pitää hyvin myöhäisinä, jopa 

nykyaikaisina. 

  Tarkkuusinventoinnin koeojan 5 kiveys osoittautui luontaiseksi kivikoksi. Sen päällä oli noin 10-

15 cm multaa, josta löytyi kaksi palaa kirkasta ja nykyaikaista astialasia sekä 1 sirpale valkoista 

ja lasitettua keramiikkaa, joka vaikutti myös hyvin nykyaikaiselta. 

 

Latan pituus kuvissa on 110 cm 

 

 
Kuva 1. Tarkkuusinventoinnin koeojan 31 kohta näkyy vihreänä muun kasvuston keskellä. Kuvattu Hillon-

lahdentieltä etelään, arkeologista kaivausta aloittaessa. Uuninjäännös R5:n kohdalla olleen betonisen 

rajapyykin laki erottuu heinikossa koneuran oikealla puolella. Aivan ojan päässä, kuvan taka-alalla, uunin-

jäännös R3. 

 

 



 

Kuva 2. Tarkkuusinventoinnin koeojan 31 ympäristöön avattu kaivausalue 1, Hillonlahdentieltä etelään 

kuvattuna. Etualalla oleva kiveys on uuninjäännös R5, purkumaineen. Sen takana, noin alueen keskellä, 

oleva purkukivien keskittymä on yksikkö R4, ja oikealla, aivan alueen reunassa, on uuninjäännös R3.  

 

   
Kuva 3. Uuninjäännös R3 pohjoiseen kuvattuna. 

 



 
Kuva 4. Purkukivet R4 etelään kuvattuna. Taka-alalla dokumentoidaan uuninjäännöstä R3. 

 

 

Kuva 5. Uuninjäännös R5, jonka päältä purkukerros on kaivettu pois. Etelä on kuvan yläreunassa. 

 



 

Kuva 6. Muista uuninjäännöksistä rakennustekniikaltaan poikkeava R6 lounaaseen kuvattuna. 

 

 

Kuva 7. Mahdollisesti siltarampin perustana käytetty uuninjäännös R8 latan vasemmalla puolella. Latan 

oikealla puolella maatalousrakennuksen kivijalka. Kuvaussuunta länteen.  

 



 
Kuva 8. Tarkkuusinventoinnin oja 35:n kohta, alueella 1, koilliseen kuvattuna. Kohdasta tuli esille muokat-

tua luonnonkivikkoa. 

 

 

 
Kuva 9. Tarkkuusinventoinnin koeojan 5 kohta, alueella 3, etelään kuvattuna. Paikalla on luonnonkivikkoa. 

 



 
Kuva 10. Alueelta 3 paljastunut, vanhakantaista rakennustekniikkaa edustava, jäännös, joka osoittautui 

löytöaineiston perusteella nykyaikaiseksi.  

 

 

 

25.5. 2021 

 

 

Juuso Koskinen, Mikroliitti Oy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avattujen alueiden nurkkakoordinaatit (ETRS-TM35FIN) 
 
Alue 1 
N E 
6711487,35 508513,48  
6711472,35 508542,43  
6711458,70 508548,88  
6711443,85 508543,03  
6711444,90 508536,73  
6711450,45 508530,58  
6711477,60 508526,83  
6711478,95 508525,33  
6711474,60 508517,08  
6711476,55 508514,83  
 
Alue 2 
N E 
6711494,10 508510,33  
6711487,80 508521,88  
6711489,30 508526,53  
6711495,75 508524,13  
6711500,55 508519,78  
6711500,55 508514,83  
 
Alue 3 
N E 
6711530,25 508452,28  
6711531,90 508454,38  
6711532,50 508458,28  
6711524,55 508467,28  
6711508,20 508473,13  
6711513,45 508460,08  
6711520,35 508456,48  
 

Lähteet 

Poutiainen, H., Kuljukka, T. & Koskinen, J. 2020. Hamina Hillolahti Hillon kylänpaikan arkeologi-

nen tarkkuusinventointi. Tutkimuskertomus, Mikroliitti Oy. 


