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MYNÄMÄKI HIITTIÖMÄKI, ARKEOLOGINEN SELVITYS 
TIIVISTELMÄ 
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy teki syksyllä 2018 arkeologisen inventoinnin Mynä-
mäen Hiittiömäellä, liittyen Mynämäen asemakaavan laajennukseen. Inventoinnin maastotyöt tehtiin 
kahtena päivänä 25.–26. 9. 2018 ja jälkityöt heti perään saman syksyn aikana. Inventoinnin esi-, kenttä- 
ja jälkitöistä vastasi arkeologi (FM) Tapani Rostedt. Arkeologisen inventoinnin kustannuksista vastasi 
Mynämäen kunta.  
 
Varsinaiselta Mynämäen asemakaavan alueeseen liittyvältä tarkastelualueelta paikannettiin yksi muuna 
kulttuuriperintökohteena pidettävä kohde, inventoinnin kohde Hiittiömäki d. Kaava-alueella ja sen lä-
hiympäristössä havaittiin muitakin kivirakenteita joiden ajoitus ei ole selvillä, mutta jotka kuitenkin ha-
luttiin mainita raportissa tulevia arkeologisia inventointeja ajatellen ja väärinkäsitysten välttämiseksi. 
Näitä mahdollisen muinaislinnan yhteyteen kuuluvia kohteita ovat inventoinnin kohteet Hiittiömäki a-e  
(edellä mainitun raivausröykkiön d lisäksi kolme raivausröykkiötä sekä epämääräisen kivivallin perusta 
mäen ympäristössä). Näiden lisäksi paikannettiin joitakin nuorempaan historialliseen aikaan liittyviä ra-
kenteita (kohteet Hiittiömäki f-g), jotka eivät täytä muinaismuistolain edellyttämiä suojelukriteerejä. 

ARKISTOTIEDOT 
 

Tutkimuksen laji  Arkeologinen inventointi 

Tutkimuslaitos:  Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 

Inventoija:  FM Tapani Rostedt 

Kenttätyöaika: 25–26. 9.2018 

Peruskartta:  PK 1044 05 MIETOINEN 
L 3412F4 

Alkuperäinen tutkimuskerto-
mus:  

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:n arkisto 

Kohteet (ehdotus):        Muu kohde: 
 Hiittiömäki  f ja g (historiallinen aika, kivirakenteet) 

 
Muinaisjäännös: 

Hiittiömäki a (ajoittamaton, kiviröykkiö) 

Hiittiömäki b (ajoittamaton, kiviröykkiö) 

Hiittiömäki c (ajoittamaton, kiviröykkiö) 

Hiittiömäki d (ajoittamaton, kiviröykkiö) 

Hiittiömäki e (ajoittamaton, kivivallit) 

   Ei luetteloituja löytöjä 
 

Aikaisemmat tutkimukset:  Juho Sjöros                      1881 inventointi 
Hjalmar Appelgren         1886 inventointi 
Ilkka Mäntylä                   1959 inventointi 
Jari Sjölund                       1986 inventointi 
Juha-Matti Vuorinen      1994 inventointi 
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LÄHESTYMISKARTTA 
 

 
Kartta 1. Selvitysalueen suurpiirteinen sijainti on merkitty kartalle sinisellä rajauksella. Pohjakartta: 
Maanmittauslaitos 10/2018.  

 
 

1 Johdanto 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy teki syksyllä 2018 arkeologisen 
inventoinnin Mynämäen Hiittiömäellä (Hiittiönmäen asemakaavahanke). Inven-
toinnin maastotyöt tehtiin kahtena päivänä 25.–26.10.2018 ja jälkityöt heti pe-
rään saman syksyn aikana. Inventoinnin esi-, kenttä- ja jälkitöistä vastasi arkeolo-
gi (FM) Tapani Rostedt. Arkeologisen inventoinnin kustannuksista vastasi Nosto 
Consulting Oy / Mynämäen kunta. 

Suunnittelualueella on voimassa Mynämäen kunnanvaltuuston 26.1.2015 § 6 hy-
väksymä oikeusvaikutteinen Keskusta-Asemanseudun osayleiskaava ja Kanta-
Mietoisten yleiskaavan tarkistus. Suunnittelualue sijaitsee Mynämäen kunnassa 
noin 1,4 kilometriä Mynämäen kirkosta etelään. Asemakaava koskee osaa kiin-
teistöstä 503–469-7-34 Ritvan Hiittiö sekä kiinteistöä 503–469-7-35 Maijan Hiit-
tiö. Alue rajoittuu lännessä Asemantiehen (maantie 1930). Alueen läheisyydessä 
sen pohjoispuolella on pientaloja, ja alueen itäpuolella on Hiittiömäki. Kaavoitet-
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tava alue on kunnan omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,6 heh-
taaria.  

Suunnittelualueelta tunnettiin ennen tutkimuksia kiinteänä muinaisjäännöksenä 
Hiittiömäen mahdollinen muinaislinna (mj-rekisterissä numerolla 503010004). Se 
on mainittu jo 1800-luvun lopulla mahdollisena muinaislinnana, tosin sen käyttö-
tarkoitus ja ajoitus on jäänyt tarkempien tutkimusten puuttuessa lähinnä arvailu-
jen varaan. Hjalmar Appelgren kuvasi kohdetta 1800-luvun lopulla seuraavasti: 
”Hakulan talon vieressä, länsipuolella maantietä on tämän niminen aivan matala 
mäki joka yltä-yleensä on yhtä ainoata kivilouhikkoa, se on noin 200 askelta pitkä 
I-L ja noin 100 askelta poikittain ja 40 á 50 jalkaa korkea. Paremmin länsipäässä 
on P-E isompien maaperäisten kivien välillä käypä kiviaita kahdessa jatkossa, toi-
nen 50 ja toinen 30 askelta pitkä. Tälle aidalle en tahtoisi mitään muinaistieteel-
listä arvoa antaa syystä että se kapeutensa (1 metri) nähden eroaa kaikista muis-
ta muinaisajan vallituksista. Tämän perustuksessa on näet yksi ainoa kivirivi, jon-
ka päälle pieniä päänkokoisia kiviä yksitellen ja päällitysten on ladottu 1 metrin 
korkeudelle. Tämmöinen heikko aita ei ole voinut kestää mitään ryntäystä ja en 
epäile työtä nykyisiltä ajoilta.” 

Maastotöiden jälkeen kohteen arvottamisesta oltiin yhteydessä Turun maakun-
tamuseon arkeologiin tutkija Riikka Mustoseen, jonka ohjeistuksen mukaisesti 
arkeologiset kohteet tutkimusalueella on arvotettu joko muinaisjäännöskohteiksi 
tai muiksi kohteiksi. Kiinteiden muinaisjäännösten suojelustatus on selkeä ja pe-
rustuu Muinaismuistolakiin ja Maankäyttö- ja rakennuslakiin, niiden ulkoisia rajo-
ja havaittiin kaava-alueen itäosassa. Muiden arkeologisten kohteiden suojelusta-
tuksesta päättää lopulta museoviranomainen. Niin kutsuttuina muina kohteina 
raportissa esitellään havaintoja, joita ei voi pitää suojelukohteina, mutta joiden 
esiintyminen alueella on hyvä huomioida muun muassa tulevia arkeologisia in-
ventointeja ajatellen. Niiden suojelu on suositeltavaa, mutta ei lakien mukaan 
pakollista. 
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                                 Kartta 2. Kaavoitettava alue johon tutkimukset keskittyvät on merkitty sinisellä.  
                                  Pohjakartta:  Maanmittauslaitos 10/2018. 
 
 

1.1 Perustietoa inventointialueesta 

Inventointialue sijaitsee Mynämäellä, Hiittiömäen mahdollisen muinaislinnan 
länsi/luoteispuolella, noin 1,4 km etelään Mynämäen kirkosta. Alueen omistaa 
Mynämäen kunta, jonka toimesta alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa. Selvi-
tyksen kohteena olevaa alue rajautuu lännessä Asemantiehen (maantie 1930). 
Alueen läheisyydessä sen pohjoispuolella on pientaloja, ja alueen itäpuolella on 
Hiittiömäki. Kaavoitettava alue on kunnan omistuksessa. Suunnittelualueen pin-
ta-ala on noin 3,6 hehtaaria.  

Alueen topografia on sen itäosassa melko jyrkkä ja kivinen. Tutkittavan alueen 
länsiosa on viljely- ja maisemapeltoa. Leimallista alueen topografialle on länsi-
osan peltoalue ja itäosan kivisyys, voisi jopa sanoa louhikkoisuus. Hiittiömäellä 
on havaittavissa runsaasti kävelypolkuja, alue onkin selvästi osa paikallisten 
asukkaiden kävelyreitistöä. 
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Kuva 2. Suunnittelualueen peltomaisemaa. Luoteesta. 

  



Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto    18.10.2018 
Mynämäki Hiittiömäki, arkeologinen selvitys 
 

6 
 

 

 
Kuva 3. Suunnittelualueen kivikkoista itäosaa kävelypolkuineen. Luoteesta. 

 

 
Kuva 4. Katos Hiittiömäen korkeimman kohdan tuntumassa. Lännestä. 
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1.1.1 Vesistöhistorian pääpiirteet 

Jääkauden aikaansaama maankohoamisilmiö muutti maisemaa Varsinais-
Suomessa ja Mynämäenkin alueella ensin merestä saaristoksi ja lopulta osaksi 
mannerta. Mantereen osaksi Mynämäki tuli laajemmin nelisen tuhatta vuotta sit-
ten. Kohdealue sijaitsee korkeustasoilla 10–30 m mpy, joka vastaa muinaisranta-
tasoja n. 5000–2000 vuotta sitten. (Hatakka & Glükert 2000, 11, fig. 6). Tämä tar-
koittaa että mahdollisia muinaisjäännöksiä oli tutkittavalla alueella odotettavissa 
kivikauden loppupuolelta aina ajanlaskun vaihteeseen saakka, mikäli ihmistoi-
minta on ollut rantasidonnaista ja asumiseen soveltuvia alueita oli saavutettavis-
sa.   
 

 
 

     Taulukko: Kalibroitu rannansiirtymäkäyrä Karjaalta Laitilaan ulottuvalta alueelta. Turun ja  

     sen lähialueitten rannansiirtymäkäyrä on vahvistettu tummempana (Hatakka & Glükert 2000, 11). 

 
 
 
 

1.1.2 Alueen historiallinen tausta 

Selvityksen kohteena olevan alueen maat ovat kuuluneet ilmeisesti Junttilan tilan 
alueisiin viimeistään isojaosta saakka. Näin voi päätellä ainakin isojakokarttojen 
selitysteksteistä, joissa mainitaan Junttila nykyisen suunnittelualueen peltojen 
omistajana. Maanmittauslaitoksen tietojen mukaan Maijan Hiittiö (503–469-7-
35) ja Ritvan Hiittiö (503–469-7-34) lohkottiin omiksi tonteikseen vuonna 1977.  
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                                     Kartta 3. Tursunperän isojakokartassa vuosilta 1787–1824 suunnittelualue 

                                     oli jo peltona. Kuvaan on merkitty sinisellä laatikolla suunnittelualueen  

                                     summittainen sijainti.  
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Kartta 4. Ote selvitysaluetta kuvaavasta Senaatinkartaston kartasta  
vuodelta 1881.  Kuvaan on merkitty sinisellä laatikolla selvitysalueen sijainti.  

 

 
Kartta 5. Vuoden 1968 peruskartassa suunnittelualuetta ei vielä  

oltu lohkottu. 
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1.1.3 Alueen aikaisemmat arkeologiset tutkimukset  

Mynämäkeä on inventoitu useaan otteeseen vuosien saatossa. Pääasiallisesti in-
ventointien yhteydessä on käyty tarkastamassa myös Hiittiömäen mahdollinen 
muinaislinna, sillä se on mainittu jo Juho Sjörosin inventointikertomuksessa joka 
tehtiin vuonna 1881. Tämän jälkeen paikalla ovat inventointi- ja tarkastusmat-
koillaan käyneet ainakin Hjalmar Appelgren (1886), Ilkka Mäntylä (1959), Jari Sjö-
lund (1986) sekä Juha-Matti Vuorinen (1994). Koska alueella ei ole tehty laajem-
pia kaivaustutkimuksia, on alueen toimintatarkoitus edelleen avoin. Museoviras-
ton muinaisjäännösrekisterissä paikka mainitaan mahdollisena muinaislinnana. 
 

2 Inventointityö 

Muinaisjäännösten paikallistaminen ja arviointi perustuvat yleensä hankealueella 
ja sen lähialueilla tehtyjen arkeologisten selvitysten tuloksiin. Näiden tietojen li-
säksi esiselvityksessä käytetään eri aineistoja, joiden avulla voidaan erottaa mui-
naisjäännösten kannalta relevantit alueet. Esihistoriallisten kohteiden osalta 
kaukokartoituksessa keskeisiä aineistoja ovat GTK:n kallio- ja maaperäkartat, 
Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvat, korkeusmallit sekä laserkeilauksen perus-
teella laadittu pistepilviaineisto. Laserkeilausaineisto tuottaa hyvin tarkkaa tietoa 
kohteensa pinnanmuodoista ja sen avulla voidaan paikantaa lähinnä erilaisia 
kuoppa- ja kumpurakenteita. Historiallisen ajan kohteita etsitään laserkeilauksen 
lisäksi topografian, kirjallisuustietojen, perimätiedon, paikannimistön ja interne-
tistä löytyvän historiallisen karttamateriaalin avulla, kuten pitäjäkarttojen, raja-
karttojen, tie- ja liikennekarttojen, sotilaskarttojen ja myös alueesta laadittujen 
vanhimpien peruskarttojen avulla.   

Esitöiden yhteydessä selvitettiin alueelta tunnetut muinaisjäännöskohteet ja tu-
tustuttiin alueen luonnonympäristöön ja historiaan. Esiselvityksen perustana käy-
tettiin erityisesti Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä ja aiempia tutkimus-
kertomuksia. Historiallisen ajan muinaisjäännöksiä tarkasteltiin paikallishisto-
riateosten ja aluetta kuvaavan historiallisen karttamateriaalin avulla.  
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Kartta 6. Lidar-aineiston perusteella näkyvä 3d-mallinnos suunnittelualueesta. 
Pohjakartta:  Maanmittauslaitos 10/2018. 

 

Maastotyövaiheen aluksi koko kaava-alue tarkastettiin kauttaaltaan silmänvarai-
sesti. Erityistä huomiota kiinnitettiin suunnittelualueen itäosaan, joka sijaitsee 
lähellä mahdollista muinaislinnaa. Suunnittelualueelle tehtiin kaikkiaan 27 kappa-
letta noin 30 x 30 cm koekuoppaa puhtaaseen pohjamaahan saakka, yleensä 
noin 40 cm syvyyteen esihistoriallisen/historiallisen ajan asutuksen kannalta po-
tentiaalisimpiin maastonkohtiin. Koko kaava-alue käytiin läpi myös metallinilmai-
simen kanssa noin 5 metrin välein tehdyissä kaistoissa.  

Maastotöiden yhteydessä löydetyt kohteet dokumentointiin muistiinpanoin, 
GPS-laitteella sekä valokuvaamalla. GPS-mittauksiin käytettiin Garmin GPSmap 
62s laitetta. Mittausten tarkkuutena avoimessa maastossa voitaneen pitää noin ± 
3-5 metriä. Maastossa kohteiden paikantamisen perusteena oli maaston topo-
grafia ja havainnot. Raportointivaiheessa analysoitiin maastotöiden yhteydessä 
kerätty aineisto sekä laadittiin raportti sekä siihen liittyvät luettelot ja kartat. Ra-
portin koordinaatit on ilmoitettu ETRS-TM35FIN - järjestelmän mukaisina. Inven-
tointiin liittyvät digitaalivalokuvat ja raportin alkuperäiskappale on arkistoitu 
Heiskanen & Luoto Oy:n arkistoon Tampereella, kopiot raportista löytyvät Mu-
seoviraston keskusarkistosta ja Turun maakuntamuseon arkistosta. 
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Kuvat 5 ja 6. Vasemmalla silttipohjainen koekuoppa 11, oikealla hiekkapohjai-

nen koekuoppa 20. Kuvat kaakosta. 

 

 
 
Kartta 7. Kaivetut koekuopat suunnittelualueella (sininen ympyrä) sekä havai-

tut kohteet a-g. Kohteet a-e kuuluvat muinaisjäännökseksi muinaismuistolail-
la tulkittuun rakenteeseen, kohteet f-g ovat muita kohteita joita suositellaan 

säilytettäviksi. 
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3 Tulokset 

Inventoinnissa tarkastettiin koko kaava-alue silmänvaraisesti. Tämän lisäksi tut-
kittavalle alueelle tehtiin yhteensä 27 koekuoppaa, yhdessäkään niistä ei havaittu 
merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä. Maa-aines koekuopissa oli yleensä 
kyntökerroksen alapuolella puhdasta harmaata silttiä tai vaaleaa hienoa hiekkaa, 
tiilenpaloja havaittiin kuopissa vain vähän ja satunnaisesti. Kyntökerroksen pak-
suus pellolla oli pääsääntöisesti 30cm. Metsässä maaperä oli karkeaa kivistä so-
raa. Tarkempi koekuoppien sijaintilistaus on liitteessä 2.  

Peltoalue ja tontin itäosan metsävyöhyke käytiin läpi myös metallinilmaisimen 
kanssa, löytöinä oli pääasiassa pullonkorkkeja, alumiinista valmistettuja kalja-
tölkkejä sekä teollisesti valmistettuja rautanauloja. Mitään esihistorialliseen toi-
mintaan viittaavia löytöjä ei havaittu. 

Varsinaiselta suunnittelualueelta paikannettiin yksi uusi muuna kohteena pidet-
tävä kohde, inventoinnin kohde g (Hiittiömäki, poraamalla lohkottuja kiviä rivis-
sä). Lisäksi kaava-alueen läheisyydestä paikannettiin silmänvaraisella tarkastelul-
la tarkemmin jo aikaisemmissa inventoinneissa mainittu pitkillä porauksilla hal-
kaistu iso maakivi (kohde f), röykkiöt (neljä kappaletta, kohteet a-d), sekä valli-
maiset kivirakenteet (kohde e), jotka liittynevät jollakin tavoin mahdolliseen 
muinaislinnaan. 

Kohteet a-e ovat osa muinaismuistolailla suojeltua muinaismuistojäännöstä, koh-
teet f-g ovat nuorempia toimintakohteita. Ne eivät ole muinaismuistolailla suo-
jeltuja, mutta ne suositellaan silti kaavoituksessa ottamaan huomioon osana alu-
een asutushistoriaa. Kirjaintunnukset röykkiökohteissa ovat samat kuin Juha-
Matti Vuorisen inventoinnissa vuodelta 1994. 

 

Turussa 10.10.2018 

   

Tapani Rostedt, arkeologi (FM) 
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Kartta 8. Tutkimusalue ja muinaisjäännösalueen raja. MK 1 : 3000. 
Karttaan on merkitty violetilla viivalla tutkimuksen perusteella selvitetty muinaisjäännösalueen raja. 

Violetilla katkoviivalla on merkitty muinaisjäännöksen oletettu raja, jota tutkimuksessa ei tarkem-
min selvitetty. 

Punaisella katkoviivalla on merkitty tutkimusalueen raja. 
Röykkiöt on merkitty punaisella värillä (A-D). 

Muinaisjäännökseen kuuluva kiviaita on merkitty mustalla viivalla (E). 

Sinisellä värillä on merkitty nuoremmat kivirakenteet (G ja F), jotka eivät kuulu muinaisjäännösra-
kenteisiin. 
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4 Lähteet 

Painamattomat lähteet  

Appelgren, Hjalmar 1886. Kertomus muinaistieteellisestä tutkimusretkestä Länsi-
suomessa ja Hämeessä suvella 1886. Museoviraston keskusarkisto, Helsinki. 

Mäntylä, Ilkka 1959. Kertomus Mynämäen pitäjän kiinteiden muinaisjäännösten 
inventoinnista, jonka suoritti yo. Ilkka Mäntylä muinaistieteellisen toimikunnan 
stipendiaattina ajalla 26.6.-25.7.-59. Museoviraston keskusarkisto, Helsinki.  
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Painetut lähteet 

Niukkanen, Marianna 2000. Asutus- ja elinkeinohistoriallisten muinaisjäännösten 
inventointi. (Maaranen, Päivi, Kirkinen Tuija toim.) Arkeologinen inventointi. 
Opas inventoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Museovirasto. s. 208-219 
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Sähköiset lähteet 

Museovirasto, Kulttuuriympäristö, rekisteriportaali: 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi 

  

 

Historialliset kartat 

Tursunperä 1787-1824 (isojako): http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=209490 

Mynämäki1881 (senaatinkartta): http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1162941 

Mynämäki 1968 (peruskartta): http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ 

  

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/
http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=209490
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1162941
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
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5 Kohteet 

Taulukko 1: Dokumentoidut kohteet. 
Ks. tarkemmin kartta 8. 

 
Tunnus Nimi laji MJ 

tyyppi 
Ajoitus 

a Hiittiömäki muinaisjäännös si-
sältää kohteet a-e 

kiviraken-
teet, röyk-
kiöt 

ajoittamaton 

b Hiittiömäki  kiviraken-
teet, röyk-
kiöt 

ajoittamaton 

c Hiittiömäki  kiviraken-
teet, röyk-
kiöt 

ajoittamaton 

d Hiittiömäki  kiviraken-
teet, röyk-
kiöt 

ajoittamaton 

e Hiittiömäki  kiviraken-
teet, vallit 

ajoittamaton 

f Hiittiömäki f muu kohde kiviraken-
teet 

historiallinen aika 

g Hiittiömäki g muu kohde kiviraken-
teet 

historiallinen aika 

 

 
Kartta 8. Havaitut kohteet kartalla. Kohteet a-e liittyvät muinaisjäännöskohteeseen Hiittiömäki, koh-
teet f-g ovat historialliseen aikaan ajoittuvia nuorempia kohteita. 

Pohjakartta © Maanmittauslaitos 10/2018. 
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     KOHTEET 
MUINAISJÄÄNNÖKSET 
 

1. Hiittiömäki 
 

Nimi Hiittiömäki  

Kunta/kylä/kiinteistö: Mynämäki 
                                       

Laji: Muinaisjäännös (mj tunnus 503010004) 
 

Ajoitus: ajoittamaton 
 

Muinaisj.tyyppi: muinaislinnat 
 

Lukumäärä: 1 
 

Kartat:                                 7 ja 8 
 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 

N 6736076  

E  226688  

Z/m.mpy  32,5 m mpy  

 

Koord.selite rekisteriportaalista saadut koordinaatit 
 

löydöt Ei löytöjä 
 

Peruskartta: PK 1044 05 MIETOINEN 
L3412F4 

Aiemmat tutkimukset: Sjöros J 1881 
Appelgren H 1886 
Mäntylä I 1959 
Sjölund J 1986 
Vuorinen J-M 1994 

Asemakaavallinen suosi-
tus: 

muinaisjäännös 
suojellaan asemakaavassa  

   

  Ehdotus kohteen Hiittiömäki suojelustatukseksi: muinaisjäännös. Suojelukohde. 
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        Kohteen sijainti 

Kohde sijaitsee noin 1,4  km etelään Mynämäen kirkosta, Turku-Rauma - tien 
länsipuolella.  
 
Kohteen kuvaus 

Mäki kasvaa pääosin mäntyä, sen laella kasvaa jonkin verran myös lehtipuuta. 
Kohde on erittäin kivikkoinen, erityisesti korkeimmilta osiltaan. Kohteessa on 
heikohkoja vallimaisia rakenteita länsi- etelä- sekä itäosissaan. Pohjoisrinne on 
suhteellisen jyrkkä. Vallit ovat vaatimattomia rakenteeltaan, mutta louhikkoinen 
kivinen maasto sinällään lienee riittänyt ainakin mahdollisen hyökkäyksen 
hidastamiseen.  

Hiittiömäki a 

Vuorisen raportissaan (1994) mainitsema ”röykkiö” a on edelleen samassa 
kunnossa kuin ennenkin. Mäen länsiosassa, sen pohjoisreunalla on röykkiön 
jäännös, joka luultavasti on syntynyt maata jossakin vaiheessa kaiveltaessa. 
”Röykkiön” syntyajankohta ei ole ilman tarkempia tutkimuksia selvitettävissä, 
mutta silmänvaraisesti arvioituna vaikuttaisi siltä, että puhutaan historialliseen 
aikaan ajoittuvasta tapahtumasta. Kivet ovat halkaisijaltaan 10-30 cm, rakenteen 
koko on 11 x 7 metriä.  

Status: Osa muinaisjäännöstä, suojeltava jos ei tehdä tarkempia tutkimuksia 

Pistekoordinaatit: P: 6736087, I: 226688 

 

Hiittiömäki b 

Röykkiön a länsipäässä on samantyyppinen toinen pienempi ”röykkiö”, joka myös 
vaikuttaisi syntyneen alueen maastoa kaivelemalla. Sen koko on 4x2 metriä, noin 
puolen metrin vallien sisällä on matala kuoppa. 

Status: Osa muinaisjäännöstä, suojeltava jos ei tehdä tarkempia tutkimuksia 

Pistekoordinaatit: P: 6736087, I: 226683 

 

Hiittiömäki c 

Röykkiöistä a ja b noin 10m länteen sijaitsee halkaisijaltaan 4 metriä oleva 
röykkiömäinen rakenne, jota on kaiveltu kuten edellisiäkin. Onko röykkiömäinen 
rakenne syntynyt kaivelun seurauksena vai aikaisemmin ei ilman tarkempia 
tutkimuksia ole selvitettävissä. Silmänvaraisesti tarkasteltuna vaikuttaisi 
kuitenkin siltä, että raunio on syntynyt myöhemmän kaivelun tuloksena, kuten 
Vuorinenkin raportissaan toteaa. 

Status: Osa muinaisjäännöstä, suojeltava jos ei tehdä tarkempia tutkimuksia 
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Pistekoordinaatit: P: 6736091, I: 226664 

Hiittiömäki d 

Kiviaidan (Hiittiömäki e) länsipuolella on edellisten ”röykkiöiden” kaltainen 
rakenne. Vaikuttaisi siltä, että myös tällä kohdalla maata on kaiveltu 5x3,5 metrin 
alalta. Kivivallit ja kuoppa kuvaavat hyvin rakennetta. 

Status: Osa muinaisjäännöstä, suojeltava jos ei tehdä tarkempia tutkimuksia 

Pistekoordinaatit: P: 6736118, I: 226618 

 

 

 
Kuva 7. Kohde Hiittiönmäki d. Kiviä on alueella selkeästi jossakin vaiheessa 
siirrelty. Kaakosta. 

 

Hiittiömäki e 

Hiittiömäkeen liittyy kivirakenteita, joista on puhuttu nimellä kiviaita. Niitä löytyy 
mäen länsi-, etelä- sekä osittain itäosasta. Kiviaita on tässä tapauksessa ehkä 
liioiteltu termi, puhuisin mielummin jonkinasteisista heikoista vallituksista tai 
kivistä rakennetuista hidasteista. Kovin kauniista ladonnasta ei missään kohtaa 
varustusta voi puhua. Appelgrenin vuonna 1886 mainittujen vallitusten lisäksi 
vastaavia varustuksia havaittiin myös Hiittiönmäen etelärinteellä. 

Maastossa sijaitsevia maakiviä on varustuksessa käytetty hyödyksi, niiden väliin 
on ladottu erikokoisista miehen kannettavissa olevista kivistä enintään metrin 
korkuinen vallitus joka on leveydeltään 1-2 metriä.  
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Status: Osa muinaisjäännöstä, suojeltava jos ei tehdä tarkempia tutkimuksia 

 

 

 

 

Pistekoordinaatit:  P: 6736115, I: 226632 (valli alkaa) 

  P: 6736 104, I: 226596 (valli loppuu) 

  P: 6736118, I: 226678 (valli alkaa) 

  P: 6736115, I: 226654 (valli loppuu) 

  P: 6736077, I: 226533 (valli alkaa) 

  P: 6736058, I: 226557 

  P: 6736027, I: 226628 

  P: 6736054, I: 226667 (valli loppuu) 

 
Kuva 8. Kohde Hiittiömäki e. Vallituksenomaista rakennetta Hiittiömäen 

länsiosassa. Etelästä. 
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Kuva 9. Kohde Hiittiömäki e. Vallituksenomaista rakennetta Hiittiömäen 

eteläosassa. Etelästä. 

 

Hiittiömäki f 

Maastossa paikannetun aidan tai vallituksen kaakkoispuolella havaittiin 
halkaisijaltaan yli 3 metrinen maakivi jota on jossakin vaiheessa historiallisella 
ajalla ryhdytty pilkkomaan. Koska porausjäljet ovat paikoitellen jopa metrin 
pituisia, tämä viittaisi suhteelliseen nuoreen aikaan. Vanhemmat poraukset olivat 
tiettävästi yleensä alle 10 cm syvyisiä, tällöin luonnollisesti myös lohkeamisen 
tarkkuus tuohon aikaan oli huonompi. 

Status: muu kohde, ei muinaisjäännös 

Pistekoordinaatit: P: 6736096, I: 226615 
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Kuva 10. Kohde Hiittiömäki f. Pitkä porausjälki isossa maakivessä. Etelästä. 

 

Hiittiönmäki g 

Hiittiömäen muinaisjäännöksen länsipuolelta havaittiin suunnittelualueella riviin 
asetettuja poraamalla muotoiltuja kiviä. Kivien porausjäljet ovat enimmillään 
10cm syviä. Ilmeisesti jossakin vaiheessa kivet on muotoiltu paikalla, mutta 
jostakin syystä niitä ei olekaan haettu talon perustukseksi kuten todennäköisesti 
alun perin on suunniteltu. Vaikuttaisi siltä, että nyt puhutaan 1800-luvun lopun 
tai 1900-luvun alun tapahtumista.  

Status: muu kohde, ei muinaisjäännös 

Pistekoordinaatit:  P: 6736130, I: 226529 (kivirivi alkaa) 

  P: 6736130, I: 226557 (kivirivi loppuu) 
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Kuva 11. Kohde Hiittiömäki g. Poraamalla muovattuja kiviä rivissä. Idästä. 
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Liite 1. DIGITAALIKUVALUETTELO 
 

   

Kuvannut Tapani Rostedt. Kuvia säilytetään Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:n 
arkistossa kokoelmatunnuksella Mynämäki Hiittiönmäki 2018:1–11. 

 

    

Kuvan 
nro 

Aihe kuvattu suun-
nasta 

pvm 

1 Porattuja kiviä tutkimusalueen itäosassa. Etelästä. S 25.9. 

2 Suunnittelualueen peltomaisemaa. Luoteesta. NW 25.9. 

3 Suunnittelualueen kivikkoista itäosaa kävelypolkuineen. Luoteesta. 
 

NW 25.9. 

4 Katos Hiittiömäen korkeimman kohdan tuntumassa. Lännestä. W 25.9. 

5 Koekuoppa 11. Kaakosta. SE 26.9. 

6 Koekuoppa 20. Kaakosta. SE 26.9. 

7 Kohde Hiittiönmäki d. Kiviä on alueella selkeästi jossakin vaiheessa 
siirrelty. Kaakosta. 

SE 25.9. 

8 Kohde Hiittiömäki e. Vallituksenomaista rakennetta Hiittiömäen 
länsiosassa. Etelästä. 

S 25.9. 

9 Kohde Hiittiömäki e. Vallituksenomaista rakennetta Hiittiömäen 
eteläosassa. Etelästä. 

S 25.9. 

10 Kohde Hiittiömäki f. Pitkä porausjälki isossa maakivessä. Etelästä. S 25.9. 

11 Kohde Hiittiömäki g. Poraamalla muovattuja kiviä rivissä. Idästä. E 25.9. 
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Liite 2. KOEKUOPPALUETTELO 
Koordinaatisto ETRS TM35 FIN 
 

N          E Kuvaus (KK = koekuoppa) 
 

6736120 226540 KK1 
6736098 226547 KK2 
6736098 226532 KK3 
6736099 226522 KK4 
6736124 226515 KK5 
6736133 226511 KK6 
6736162 226524 KK7 
6736173 226551 KK8 
6736168 226593 KK9 
6736159 226588 KK10 
6736186 226512 KK11 
6736171 226503 KK12 
6736145 226495 KK13 
6736093 226481 KK14 
6736078 226460 KK15 
6736108 226457 KK16 
6736137 226459 KK17 
6736172 226459 KK18 
6736192 226427 KK19 
6736147 226412 KK20 
6736066 226403 KK21 
6736055 226376 KK22 
6736080 226370 KK23 
6736112 226360 KK24 
6736139 226355 KK25 
6736192 226341 KK26 
6736208 226388 KK27 

 


