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Kartta 1. Inventointialue on rajattu sinisellä viivalla kartan lounaisosaan. 

 

 
Kartta 2. Yleiskartta inventointialueen sijainnista. 

Inventointialue on rajattu sinisellä viivalla.
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EURA 
HINNERJOEN OSAYLEISKAAVA-ALUE 
ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2019 

Kohteen laji:  Arkeologinen inventointi 

Tutkimuslaitos:  Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 

Inventoija:  FM Teemu Tiainen 

Kenttätyöaika: 8., 10. ja 11.10.2019 

Tutkimusten rahoittaja:  Euran kunta 

Löydöt: - 

Aikaisemmat tutkimukset:  Titta Heikkinen 1996 inventointi 
Katja Vuoristo 2008 inventointi 
Kalle Luoto 2017 koekaivaus 

 
 

1 Johdanto 

Euran Hinnerjoella ollaan laatimassa osayleiskaavaa. Euran kunta tilasi kaava-alu-
een arkeologisen inventoinnin Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 
Oy:ltä. Inventoinnin tarkoituksena oli päivittää ja mahdollisesti tuottaa uutta tietoa 
alueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä kaavoituksen tausta-aineistoksi. Arkeolo-
gisen inventoinnin maastotyöt tehtiin lokakuun alkupuolella 2019 ja niistä vastasi 
arkeologi (FM) Teemu Tiainen.  

 

2 Arkeologinen inventointi 

2.1 Lähtötiedot 

Hinnerjoen osayleiskaava-alue sijoittuu Euran Hinnerjoen keskustaajamaan ja sen 
lähiympäristöön. Alueen pinta-ala on hieman yli 300 hehtaaria. Suurin osa alueesta 
on rakennettua, tiestöä ja peltoa. Metsäisiä alueita on lähinnä alueen lounaiskul-
massa, Mäntysaaren ja Kauriskorven alueilla. 

Kaava-alue sijoittuu korkeusväleille noin 30 - 50 m mpy. Matalimmillaan alue on 
Hinnerjoen uomassa ja korkeimmillaan (yli 45 m korkeustasolla) alueen lounais-
osan Mäntysaaressa, itäosan Ilomäessä, luoteisosan Palomäessä sekä alueen län-
siosassa Kauriskorven pohjoispuolella.  

Alueelta ei tunneta entuudestaan esihistoriallisia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Sen 
sijaan esihistoriallisten esineiden irtolöytöpaikkoja alueelta tunnetaan useita. Kivi-
kautisia kivikirveitä, -talttoja sekä kvartsi-iskoksia on löydetty keskustaajaman sekä 
alueen pohjoisosan Palomäen alueilta noin 40 m korkeustasolta ja hieman sen ala-
puolelta. 

Hinnerjoen keskustaajamassa sijaitsee kaava-alueen ainoa entuudestaan tunnettu 
kiinteä muinaisjäännös. Kyseessä on historialliseen aikaan ajoittuva kylänpaikka 
Hinnerjoki (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000013604).  

Aiemmin arkeologisia tutkimuksia alueella ovat tehneet Titta Heikkinen 1996, Katja 
Vuoristo 2008 ja Kalle Luoto 2017. Heikkinen inventointi Euran eteläosan, joten ko. 
inventointi on kattanut koko Hinnerjoen osayleiskaava-alueen. Vuoristo inventoi 
Lappi TL:n ja Hinnerjoen välisen maantien aluetta, joka sivuaa kaava-aluetta sen 
pohjoisosassa. Luodon koetutkimukset kohdistuivat Hinnerjoen historialliseen ky-
länpaikkaan. 
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2.2 Vanhat kartat 

Suomen asutuksen yleisluettelossa (SAY) Hinnerjoella mainitaan vuosina 1540-
1559 olleen 20 taloa. Vanhimmat inventoinnin valmistelutöissä tarkastetut kartat 
ovat vuoden 1796 isojakokartat. Näillä kartoilla kaava-alueelle merkittyjä asuin-
paikkoja ovat Hinnerjoen ryhmäkylä, pappila sekä yksittäinen talo kirkon eteläpuo-
lella. Ryhmäkylän ja pappilan kohdat ovat edelleen asuttuja. Yksittäisen kirkon ete-
läpuolella sijainneen talon paikalla on nykyisin asfalttipäällysteinen risteys-/varik-
koalue. 

1800-luvun puolen välin tienoilla laaditussa pitäjänkartassa (Hinnerjoen pitäjän-
karttoihin ei ole merkitty niiden laatimisvuotta) alueen asutus vastaa isojakokart-
tojen tilannetta. Vuoden 1968 peruskartan laatimiseen mennessä alueelle on ra-
kennettu lukuisia pientaloja, muutoin alueen tiestö ja peltoalat vastaavat pitkälti 
pitäjänkartan vastaavia. 

 

 
Kartta 3. Isojakokartoilta paikannetut talojen paikat. 

Talojen paikat on merkitty vihreällä viivalla. Kaava-alueen raja on merkitty sinisellä viivalla. Nykyisen Ku-
ralan talon kohdalla, kartan koilliskulmassa (inventointialueen ulkopuolella) on ollut talo myös isojakokar-

talla. 
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Kartta 4. Ote vuoden 1796 isojakokartasta. Kartalla alueen pohjoisosa. 
 

 
Kartta 5. Ote vuoden 1796 isojakokartasta. Kartalla alueen eteläosa. 
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Kartta 6. Ote 1800-luvun puolivälissä laaditusta pitäjänkartasta. 

 

2.3 Maastotyöt 

Inventoinnin esitöiden yhteydessä vanhojen karttojen tarkastelun lisäksi tarkastet-
tiin alueelle sijoittuvat vanhat arkeologiset tutkimusraportit sekä muinaisjäännös-
rekisterin tiedot. Titta Heikkinen on vuoden 1996 inventointiraportissaan esittänyt 
kaikki Hinnerjoen alueen esihistorialliset irtolöydöt. Muinaisjäännösrekisterin ja 
Heikkisen raportissa esitettyjen irtolöytöjen paikkatietojen sijainneissa on muuta-
mia ristiriitaisuuksia, jotka selvitettiin tässä yhteydessä: raportin luvussa 4 Muinais-
jäännöskohteet kaikkien irtolöytökohteiden sijaintitiedot on korjattu todenmukai-
siksi. 
 
Maastotöiden aikana tarkastettiin alueen kaikki irtolöytökohteet sekä tunnettu kiin-
teä muinaisjäännös. Inventointialueen muita osia tarkastettiin kulkemalla pelloilla 
ja metsäisillä alueilla (talojen pihoihin ei menty). Inventointialueen pellot olivat 
puitu, mutta osaa Mäntylehdon peltoja (alueen kaakkoislaidassa) lukuun ottamatta 
peltoja ei oltu käännetty. Pintapoimintamahdollisuudet pelloilla olivat tästä syystä 
parhaimmillaankin korkeintaan tyydyttävät. Silmämääräisen tarkastelun lisäksi in-
ventoinnin aikana kaivettiin koekuoppia ja tehtiin satunnaisia kairauksia. Maastossa 
tehdyt havainnot mitattiin paikoilleen GPS-laitteella, jonka tarkkuus oli laitteen il-
moituksen mukaan 3-6 metriä. 
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3 Yleiskartta 

 
Kartta 7. Yleiskartta tutkimusalueesta. 

Punainen vinorasteri on kiinteä muinaisjäännös ja oranssit pallot irtolöytökohteita. Numerot kohteiden 
vieressä viittaavat raportin kohdenumeroihin. 
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4 Muinaisjäännöskohteet 

Kiinteä muinaisjäännös 

4.1 Hinnerjoki (Hinnerjoki) 

Nimi: Hinnerjoki (Hinnerjoki) 

Kunta: Eura 

Laji: kiinteä muinaisjäännös 

Mj.rekisteritunnus: 1000013604 

Ajoitus: historiallinen 

Muinaisj.tyyppi: asuinpaikat, kylänpaikat 

Lukumäärä:  

 

N 6772694  

E  229314  

Z/m.mpy  32,5-35  

 

Koord.selite muinaisjäännösrekisterin mukainen keskikoordinaatti 

Aiemmat tutkimukset: Katja Vuoristo 2008 inventointi 
Kalle Luoto 2017 koekaivaus 

 

 
Muinaisjäännösalue on merkitty punaisella vinorasterilla ja irtolöydöt oransseilla palloilla. 
Numerot kohteiden vieressä ovat raportin kohdenumeroita. Vuoden 1796 isojakokartoilta 

paikannetut kylän- ja talon paikat on rajattu kirkkaan vihrein viivoin 
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Muinaisjäännösrekisteri: 

Hinnerjoen kylä mainitaan ensimmäisen kerran kirjallisissa lähteissä vuonna 1504, 
jolloin se mainitaan laamanninkäräjien lautamiesluettelossa (Papunen 1959: 79). 
Kylässä on ollut jo 1560-luvulla 10 taloa (Suomen asutus 1560-luvulla:14). Hin-
nerjoen ryhmäkylä on sijainnut isojaon aikaan joen itäpuolisessa loivassa rinteessä 
kirkon pohjoispuolella. Kylänpaikalla olivat tuolloin Ruikan, Kreulan, Kallion, 
Raulan, Heurun, Pietilän ja Rantalan akatemiatalot sekä Mattilan kaksi akatemia-
taloa (MHA A12 1/9-11, 1/19-20.) Vanha kylänpaikka on nähtävissä edelleen tii-
viinä vanhojen rakennusten ryppäänä. Kylänpaikan lounaispuolelta kulkee kirkolle 
vievä tie ja sen vieressä on nähtävissä vanhaa kivijalkaa. Vanhoja rakenteita on 
todennäköisesti säilynyt myös muualla tien koillispuolen pihapiireissä.  
 
Joenrannassa on lisäksi saattanut säilyä heti kirkon pohjoispuolella myös aikaisem-
piin kirkkorakennuksiin kuuluvia rakenteita sekä vanhaa käytöstä poistunutta hau-
tausmaata. Kirkko rakennettiin nykyiselle paikalleen 1790-luvulla, koska vanha 
kirkko oli liian ahdas ja sijaitsi liian lähellä koskea ja siinä ollutta myllyä. Myös 
hautausmaa oli kosken vieressä ja osa siitä sortuikin jokeen veden voimasta. (Pa-
punen 1972:305.)  
 
Asemakaavoituksen vuoksi osalla kylätonttia tehtiin 2017 tarkkuusinventointi mui-
naisjäännöksen rajojen määrittämiseksi. Inventoinnissa todettiin, että kerrostumia 
on säilynyt tonttimaan keskeisissä osissa. Sen sijaan tontin luoteisosat Lääkäritien 
varressa ovat tuhoutuneet nuoremman maankäytön seurauksena. Myös tontin ete-
läosassa lähellä siltaa uudempi maankäyttö on ollut voimakasta. Rajausta muutet-
tiin havaintojen mukaisesti. 

 
Havainnot 2019: Kyläpaikka tarkastettiin pintapuolisesti inventoinnin yhteydessä. Kaksiosaisen mui-

naisjäännösalueen eteläisemmän osan pohjoispäädyssä, Löröntien ja Kirkkotien 
risteyksen eteläpuolella oli tehty kaapelointitöitä. Paikalla oli kaivattu maata, josta 
oli vielä kasalla. Maakasa oli savipitoista tummaa multaa, jonka seassa näkyi muu-
tamia tiilen paloja. 

Nykyinen kohteen muinaisjäännösrajaus sijoittuu kylätontin koillisosaan sekä kylä-
tontin eteläosan kaakkoispuolelle joen rantaan. Vuoden 1796 asemoitujen isojako-
karttojen perusteella kylä on sijainnut muinaisjäännösaluetta laajemmalla alueelle, 
sijoittuen myös sen pohjois- ja lounaispuolille. Muinaisjäännösalueen todellisen laa-
juuden selvittäminen vaatisi koekaivauksen tms. kajoavan arkeologisen tutkimuk-
sen.  
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Muinaisjäännöksen alueella oli tehty hiljattain kaapelointitöitä. Kuvattu kohti lounasta. 

 

 
Kylätontin poikki kulkeva Kirkkotie. Muinaisjäännösalue sijoittuu tien vasemmalle (pohjois-) puolella. 

Vanhoilta kartoilta paikannettu kylätontti on sijainnut tien molemmin puolin. Kaakkoon.  
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Irtolöydöt 

 

4.2 Järstä 

Nimi: Järstä 

Kunta: Eura 

Laji: löytöpaikka 

Mj.rekisteritunnus: 1000010919 

Ajoitus: kivikautinen 

Muinaisj.tyyppi: irtolöytö 

Lukumäärä: 1 

 

N 6772365  

E  228948  

Z/m.mpy  38  

 

Koord.selite muinaisjäännösrekisterin koordinaatit 

Aiemmat tutkimukset: Titta Heikkinen 1996 inventointi 

Kartta edellisen kohteen yhteydessä. 
 
Muinaisjäännösrekisteri: 

Vasarakirveen katkelma on löydetty keskeltä Hinnerjoen kirkonkylää, Järstän talon 
maalta, Sjöblomin puutarhasta. Tarkkaa löytöpaikkaa ei tiedetä. 
 
Paikkatietona talon koordinaatit. 
 

Heikkinen 1996: 
HM 1195:59 (vasarakirveen katkelma). Löytänyt P.Sjöblom v. 1921. 
 
Järstän talo sijaitsee keskellä Hinnerjoen kirkonkylää, noin 250 m:n päässä 
Hinnerjoen uomasta ja 200m kirkosta länteen. Vasarakirveen kappale on löytynyt 
Järstän talon maalta, Sjöblomin puutarhasta. Kyseinen paikka ei välttämättä eikä 
todennäköisesti ole Järstän talon välittömässä läheisyydessä. Talon isäntäväki ei 
pystynyt kertomaan asiasta lisätietoja. Talon aiemmat maanomistukset kirkonky-
län alueella jäivät hämärän peittoon. 

 
Havainnot 2019: Vasarakirveen katkelmalla on epämääräiset löytötiedot. Järstän talon ja kirkon vä-

listä peltoaluetta tarkastettiin inventoinnin aikana. Sängellä olleesta pellosta ei ha-
vaittu merkkejä muinaisjäännöksestä. Löytöpaikan koordinaattitiedot pysyvät en-
tisellään. 
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Kivikirveen katkelman löytötiedot osoittavat kuvan oikeassa laidassa näkyvän talon pihaan. Inventoinnin 

aikana tarkastettiin talon ja kirkon välissä olevaa peltoaluetta. Itään. 
 

4.3 Heuru 

Nimi: Heuru 

Kunta: Eura 

Laji: löytöpaikka 

Mj.rekisteritunnus: 1000010602 

Ajoitus: kivikautinen 

Muinaisj.tyyppi: irtolöytö 

Lukumäärä: 1 

 

N 6772463  

E  229298  

Z/m.mpy  32,5-35  

 

Koord.selite muinaisjäännösrekisterin koordinaatit 

Aiemmat tutkimukset: Titta Heikkinen 1996 inventointi 

Kartta  kohteen 4.1 Hinnerjoki (Hinnerjoki) yhteydessä. 
 
Muinaisjäännösrekisteri: 

Kourutaltta, kivikirves ja taltta on löydetty Hinnerjoen Heurun talon mailta.  
Talo on siirretty nykyiselle paikalleen tämän vuosisadan alussa. Sitä ennen se si-
jaitsi 120 m nykyisestä paikasta pohjoiseen, joen vastakkaisella rannalla, sen 
töyräällä. 
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Heikkinen 1996: 
KM 3067: 3 (kourutaltta). Museoon v. 1895. 
KM 3190:2 (kivikirves). Museoon v. 1895. 
SatM 4279 (taltta). Löytänyt Kustaa Saarinen v. 1896. 
 
Heurun talo sijaitsee aivan Hinnerjoen kirkonkylän keskustassa, noin 150 m kir-
kosta koilliseen. Talo siirrettiin nykyiselle paikalleen tämän vuosisadan alussa, sitä 
ennen se sijaitsi nykyiseltä paikaltaan 120m pohjoiseen päin, joen törmällä sen 
vastakkaisella rannalla. 
 
Kourutaltta löytynyt talon pellolta, kirves talon maalta kaivoa kaivettaessa. Toi-
nen taltta on peräisin Saarisen torpasta, Heurun maalta. Esineiden tarkempia löy-
töpaikkoja ei ole kerrottu, kyseiset pellot ovat aivan hyvin voineet sijaita jossain 
muualla kuin nykyisen talon ympäristössä. Mahdollista tietenkin on, että parikin 
löytöä ovat peräisin talon läheisyydestä, Hinnerjokeen loivasti viettäviltä rantapel-
loilta, joiden keskellä talo nykyään sijaitsee. Tätä mahdollisuutta silmällä pitäen 
tarkastin Heurun talon ympärillä olevat pellot. Ne oli tarkastushetkellä kylvetty 
viljalle, mutta näkyvyys oraiden välistä oli hyvä. Talon etelä-, pohjois- ja itäpuoli-
silla pelloilla ei näkynyt merkkejä kulttuurimaasta tai asuinpaikkamateriaalista. 
Paikka on luokiteltava irtolöytöpaikaksi. 
 

Havainnot 2019: Heurun talon mailta on löytynyt kaksi kivitalttaa ja -kirves, joiden löytötiedot ovat 
epätarkat. Heurun talon ympärillä olevia peltoja tarkastettiin laajalti inventoinnin 
aikana; pellot olivat heinällä, joten havaintojen tekeminen oli haastavaa. Talon 
idänpuoleisella pellolla oli avonainen kaapelikaivanto, jonka kohdalta havaintojen 
tekeminen oli helppoa, joskaan merkkejä muinaisjäännöksestä ei siltäkään koh-
dalta saatu. 

 
Löytöpaikan koordinaattitiedot pysyvät entisellään. 
 

 
Heurun talon mailta on löytynyt kaksi kivitalttaa ja -kirves, joiden löytötiedot ovat vajavaiset. Etelään. 
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4.4 Vainiotalo 

Nimi: Vainiotalo 

Kunta: Eura 

Laji: löytöpaikka 

Mj.rekisteritunnus: 1000010979 

Ajoitus: kivikautinen 

Muinaisj.tyyppi: irtolöytö 

Lukumäärä: 1 

 

N 6772816  

E  228482  

Z/m.mpy  40 ± 2  

 

Koord.selite Koordinaatit korjattu vastaamaan löytöpaikkaa 

Aiemmat tutkimukset: Titta Heikkinen 1996 inventointi 

 

 
Irtolöytöpaikat on merkitty oransseilla palloilla, numerot niiden vieressä ovat raportin koh-

denumeroita. 
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Muinaisjäännösrekisteri: 
Oikokirveen on Hilma Heino löytänyt Hinnerjoen kirkonkylän läheisyydestä, Vai-
niotalon pellosta, noin 200 m talosta etelään. 

 
Heikkinen 1996: 

RM 1597: 27 (oikokirves). Löytänyt Hilma Heino. 
 
Vainiotalo sijaitsee Hinnerjoen kirkonkylän tuntumassa, noin 900 m luoteeseen 
kirkosta, peltojen takana. Paikka on peltojen laidassa sijaitseva metsäsaareke, ja 
rinne viettää loivasti itään ja kaakkoon kohti kirkonkylää. 
 
Esine on löytynyt pellon pinnalta, noin 200 m etelään talosta. Itse pellot kasvoi-
vat tarkastushetkellä korkeaa viljaa, joten pellon pintaa ei voinut tutkia kovin pe-
rusteellisesti. Tarkastin pellon laidat ja ojaleikkaukset kulkemalla etelään metsän 
ja pellon rajaa, kiersin itäänpäin osoittavan metsäsaarekkeen ja tutkin pellon reu-
nan noin 300 m:n päähän etelään talosta. Maaperä vaikutti tavalliselta peltomul-
lalta, paikoin siinä oli hiekkapitoisia kohtia. Asuinpaikkamateriaalia ja merkkejä 
kulttuurimaasta ei voinut havaita näissä olosuhteissa Löytö luokitellaan irtolöy-
döksi. 
 

Havainnot 2019: Muinaisjäännösrekisterin ja Heikkisen inventointiraportin koordinaattitiedoissa on 
noin 200 m ero, joka on nyt korjattu vastaamaan Heikkisen raportin tietoja sekä 
karttakuvaa. 
 
Paikka sijaitsee loivasti kohti itää viettävällä pellolla, joka inventoinnin aikana oli 
sängellä. Aluetta tarkastettiin laajalti pariin eri otteeseen ja pellon laitaan kaivet-
tiin muutama koekuoppa. Paikalta ei saatu havaintoja muinaisjäännöksestä. 

 

 
Kivikirves on löytynyt pellosta, joka inventoinnin aikaan oli sängellä. Luoteeseen. 
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4.5 Kansakoulun pelto 

Nimi: Kansakoulun pelto 

Kunta: Eura 

Laji: löytöpaikka 

Mj.rekisteritunnus: 1000010980 

Ajoitus: kivikautinen 

Muinaisj.tyyppi: irtolöytö 

Lukumäärä: 1 

 

N 6772951  

E  228690  

Z/m.mpy  40  

 

Koord.selite muinaisjäännösrekisterin koordinaatit 

Aiemmat tutkimukset: Titta Heikkinen 1996 inventointi 

Kartta kohteen 4.4 Vainiotalo yhteydessä. 
 
Muinaisjäännösrekisteri: 

Vasarakirveen katkelma on löytynyt kansakoulun (nykyisen peruskoulun) pellosta, 
joka on sijainnut noin puoli kilometriä koulusta luoteeseen, läheltä Vainiotalon tilaa 
(sieltä on löydetty oikokirves). Vasarakirveen katkelman tarkkaa löytöpaikkaa ei 
tiedetä. 

 
Heikkinen 1996: 
  RM 1597: 28 (vasarakirveen katkelma). Museoon 1911. 
 

Hinnerjoen vanha kansakoulu on sijainnut samalla paikalla kuin nykyinen perus-
koulukin, keskellä kirkonkylää noin 400 m kirkosta luoteeseen. Löytö on tullut 
esiin koulun pellosta, noin puoli kilometriä kansakoululta luoteeseen, eli läheltä 
Vainiotalon tilaa. Peltoa ei pysty enää nykyään paikantamaan, mutta kyseinen 
peltoaukea on nykyisin jaettu lukuisiksi palstoiksi. Se tuli tutkituksi Vainiotalon 
löytöpaikan tarkastuksen yhteydessä. Pelto on Laitilan-Hinnerjoen valtatien var-
ressa sen länsipuolella ja viettää loivasti lounaaseen päin. Tarkka löytöpaikka on 
kuitenkin tuntematon. 

 
Havainnot 2019: Vasarakirveen katkelman tarkka löytöpaikka on tuntematon. Koulun ja Vainiontalon 

välistä peltoaluetta tarkastettiin laajalti inventoinnin yhteydessä, mutta mitään 
muinaisjäännökseen viittaavaa ei alueelta havaittu. 

 
 

 
 

Vasarakirveen kat-
kelma on ilmeisesti 
löytynyt jostain ku-
vassa näkyvän pellon 
alueelta. Itäkaakkoon. 



Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 15 

Eura. Hinnerjoen osayleiskaava-alue, arkeologinen inventointi 2019 
   

4.6 Valtasen tontti 

Nimi: Valtasen tontti 

Kunta: Eura 

Laji: löytöpaikka 

Mj.rekisteritunnus: 1000010976 

Ajoitus: kivikautinen 

Muinaisj.tyyppi: irtolöytö 

Lukumäärä: 1 

 

N 6773149  

E  229060  

Z/m.mpy  40  

 

Koord.selite muinaisjäännösrekisterin koordinaatit 

Aiemmat tutkimukset: Titta Heikkinen 1996 inventointi 

Kartta kohteen 4.4 Vainiotalo yhteydessä. 
 
Muinaisjäännösrekisteri: 

Kivikirveen katkelman on Frans Valtanen löytänyt Hinnerjoen Palomäestä, jossa 
Valtasen tontti sijaitsee. Löytöpaikka on puutarhaa. 

 
Heikkinen 1996: 
  HiM 6 (kirveen katkelma). Löytänyt Frans Valtanen v. 1948. 

Toivo Heinon nykyisin omistama Valtasen tontti sijaitsee 750 m pohjoiseen Hin-
nerjoen kirkosta, Palomäellä, joka on omakotialueen tapainen tiheästi rakennettu 
kirkonkylän osa. Palomäki sijaitsee metsäisellä ja osin kallioisella mäellä Hin-
nerjoen peltoaukean laidalla. Löytöpaikalla rinne viettää alas idän puolella virtaa-
valle joelle. 

 
Löytöpaikka on nykyään omakotialueen puutarha, joten mitään merkkejä mah-
dollisesta asuinpaikasta ei ole näkyvissä. 
 

Havainnot 2019: Esineen löytöpaikka on Palomäen pientaloalueella. Löytöpaikan koordinaatit osoit-
tavat tiehen – talon pihaan, eikä paikalta havaittu mitään muinaisjäännökseen viit-
taavaa. 

 

4.7 Vainionperä 

Nimi: Vainionperä 

Kunta: Eura 

Laji: löytöpaikka 

Mj.rekisteritunnus: 1000013503 

Ajoitus: kivikautinen 

Muinaisj.tyyppi: irtolöytö 

Lukumäärä: 1 

 

N 6773208  

E  229250  

Z/m.mpy  32,5-35  

 

Koord.selite muinaisjäännösrekisterin koordinaatit 

Aiemmat tutkimukset: Katja Vuoristo 2008 inventointi 

Kartta kohteen 4.4 Vainiotalo yhteydessä. 



Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 16 

Eura. Hinnerjoen osayleiskaava-alue, arkeologinen inventointi 2019 
   

 
Muinaisjäännösrekisteri: 

Löytöpaikka sijaitsee Palomäen asutusalueen itäpuolella sijaitsevan pellon rin-
teessä. Alueelta on löytynyt muutamia kvartsinpaloja. Paikan läheisyydestä tun-
netaan useita kivikautisia irtolöytökohteita. 

 
Vuoristo 2008: 

Löytöpaikka sijaitsee Palomäen asutusalueen itäpuolella sijaitsevan pellon länsi-
rinteessä. Peltorinteen yläosa ja asuinalue ovat hiekkaista moreenia, mutta maa-
perä muuttuu alemmaksi mentäessä savimaaksi. Uuden maantielinjauksen on 
suunniteltu kulkevan rinteen alapuolelta savisen pellon poikki. 

 
Peltorinteestä löytyi inventoinnin yhteydessä tehdyssä pintapoiminnassa yksi 
kvartsi-iskos sekä mahdollinen kvartsiydin. Paikalla ei kuitenkaan havaittu merk-
kejä kiinteästä muinaisjäännöksestä, vaikka löytöpaikan ympäristöstä tunnetaan 
useita kivikautisia irtolöytökohteita. Näitä on sekä asutusalueelta että sen länsi-
puolella sijaitsevasta pellosta. On todennäköistä, että alueella on ollut kivikauti-
nen asuinpaikka, mutta se on saattanut tuhoutua modernin asutuksen myötä. 

 
Tielinjauksen rakentaminen ei aiheuta löytöpaikalla tai sen ympäristössä muinais-
muistolain mukaisia tarkempia tutkimuksia. 

 
Havainnot 2019: Kvartsien löytöpaikka sijaitsee hyvin loivasti itään viettävällä pellolla, joka inven-

toinnin aikana oli sängellä. Paikkaa tarkastettiin laajalti inventoinnin yhteydessä 
pariin otteeseen. Löytöpaikan koordinaateista noin kaksi metriä etelään havaittiin 
pellon pinnalta yksittäinen hyvin epämääräinen kvartsin kappale, mahdollinen iskos 
(ei talletettu). Kohdetta on aiempien tutkimusten perusteella pidettävä löytöpaik-
kana. 

 

 
Kvartsien löytöpaikka sijaitsee pellossa, kuvan oikeassa laidassa olevan pylvään vasemmalla puolella. 

Koilliseen. 
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4.8 Valtosen tontti 

Nimi: Valtosen tontti 

Kunta: Eura 

Laji: löytöpaikka 

Mj.rekisteritunnus: 1000010974 

Ajoitus: kivikautinen 

Muinaisj.tyyppi: irtolöytö 

Lukumäärä: 1 

 

N 6773341  

E  229047  

Z/m.mpy  45  

 

Koord.selite muinaisjäännösrekisterin koordinaatit 

Aiemmat tutkimukset: Titta Heikkinen 1996 inventointi 

Kartta kohteen 4.4 Vainiotalo yhteydessä. 
 
Muinaisjäännösrekisteri: 

Kiviesineen kantakatkelma on löydetty Hinnerjoen Palomäeltä, jossa Valtosen 
tontti sijaitsee. Tontti sijaitsee rinteessä, joka laskee itään kohti Lapinjokea. 

 
Heikkinen 1996: 

RM 1597: 25 (kirveen katkelma). Museoon v. 1911. 
 
Vaskiseppä Valtosen tontti sijaitsee Hinnerjoen Palomäellä, 950 m pohjoisluotee-
seen Hinnerjoen kirkosta. Palomäki on tiheästi rakennettua pientaloaluetta kir-
konkylän keskustan tuntumassa. Se on rakennettu Hinnerjoen rantapeltojen ää-
rellä mäen harjalle. Rinne, jossa Valtosen tontti sijaitsee, laskeutuu itään kohti 
jokea. 
 
Talo on nykyään autio ja rappeutunut, ja sepän paja on siirretty Hinnerjoen 
museoon. Tontti on pieni, joten löytöpaikka ei voi olla kaukana talosta. Pihamaa 
oli kuitenkin tarkastushetkellä villiintynyt ja heinän vallassa, joten maaperästä ei 
pystynyt erottamaan mitään. Luokiteltava irtolöydöksi. 

 
Havainnot 2019: Paikalla ollut talo on purettu ja tontti on nykyään osin hoidettua pihamaata. Tontille 

ei tehty koekuoppia ja sen silmämääräisen tarkastelun yhteydessä ei tehty havain-
toja muinaisjäännöksestä. 

Kivikirves on löytynyt talon 
pihamaalta, joka on sittem-
min purettu. Itäkaakkoon.  
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4.9 Riiki 

Nimi: Riiki 

Kunta: Eura 

Laji: löytöpaikka 

Mj.rekisteritunnus: 1000010978 

Ajoitus: ajoittamaton 

Muinaisj.tyyppi: irtolöytö 

Lukumäärä: 1 

 

N 6773302  

E  229148  

Z/m.mpy  42  

 

Koord.selite Koordinaatit korjattu vastaamaan löytöpaikkaa 

Aiemmat tutkimukset: Titta Heikkinen 1996 inventointi 

Kartta kohteen 4.4 Vainiotalo yhteydessä. 
 
Muinaisjäännösrekisteri: 

Reikäkiven on Tuomas Heino löytänyt Hinnerjoen Palomäestä, Riikin talon maalta. 
Tarkkaa löytöpaikkaa ei tiedetä. 
 

Heikkinen 1996: 
KM 11 298 (reikäkivi). Löytänyt Tuomas Heino v. 1938. 
 
Toivo Heino Hinnerjoen Palomäeltä osoitti esineen summittaisen löytöpaikan, joka 
nykyään kuuluu Riik:in talon tiluksiin. Riikin talo sijaitsee talorykelmässä mäen hui-
pulla Harjunummen peltoaukean laidassa. Talon pellot sijaitsevat pihapiirin itä- ja 
koillispuolella, koilliseen päin laskeutuvassa mäenrinteessä, joka päättyy Hin-
nerjoen rantapeltoihin. 
 
Esinelöytö tuli aikoinaan esiin perunamaasta, noin 15 cm:n syvyydestä Peruna-
maan paikkaa ei tietenkään enää voi saada selville. Tarkastin joka tapauksessa 
noin 100 x 50 m suuruisen, mulloksella olevan peltoalueen talon kaakkoispuolella, 
mäen rinteessä. 
 
Pellossa ei näkynyt merkkejä kulttuurikerroksesta. Maaperä oli kuivahkoa saven-
sekaista peltomultaa Paikka ei vaikuta asuinpaikaksi erityisen soveliaalta, todennä-
köisesti on kysymys irtolöydöstä. 
 

Havainnot 2019: Muinaisjäännösrekisterin paikkatieto osoittaa väärään kohtaan, esineen oikea löy-
töpaikka sijoittuu Palomäen pientaloalueen itäpuolelle. Koordinaatit on korjattu 
vastaamaan löytöpaikkaa Heikkisen inventointiraportin mukaan. 

 
  Reikäkiven tarkka löytöpaikka ei ole tiedossa. Heikkisen inventointiraportin tietojen 

mukaan se on löytynyt Riikin talon perunamaasta. Pellon länsilaita oli inventoinnin 
aikaan kesannolla. Kesantopellon länsiosaan oli juuri kynnetty traktorilla peruna-
maa, jonka alueen pystyi pintapoimimaan erinomaisesti. Hiekkaisesta multamaasta 
ei havaittu merkkejä muinaisjäännöksestä. 
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Reikäkiven löytöpaikka sijoittuu jonnekin kuvassa näkyvän kesantopellon kohdalle. Kaakkoon. 

 
 

4.10 Harjunummi 

Nimi: Harjunummi 

Kunta: Eura 

Laji: löytöpaikka 

Mj.rekisteritunnus: 1000013502 

Ajoitus: kivikautinen 

Muinaisj.tyyppi: irtolöytö 

Lukumäärä: 1 

 

N 6773591  

E  229264  

Z/m.mpy  32,5-35  

 

Koord.selite muinaisjäännösrekisterin koordinaatit 

Aiemmat tutkimukset: Katja Vuoristo 2008 inventointi 

Kartta kohteen 4.4 Vainiotalo yhteydessä. 
 
Muinaisjäännösrekisteri: 

Löytöpaikka sijaitsee Hinnerjoen kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsevalla pellolla. 
Paikan vieressä on harjumainen loiva mäki, joka on muuta peltoaluetta kuivempaa 
ja hiekkaisempaa. Alueelta on löytynyt muutamia kvartsi-iskoksia. 

 
Vuoristo 2008: 
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Löytöpaikka sijaitsee Hinnerjoen kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsevalla pellolla. 
Paikan vieressä on harjumainen loiva mäki, joka on muuta peltoaluetta kuivem-
paa ja hiekkaisempaa. Alempana pelto muuttuu savisemmaksi. Harjumaisen te-
rassin lounaispuolella on pieni kallioinen puita kasvava alue, jonka keskellä on 
laaja kivikko. Kallion takana on tien vieressä suurehko varastorakennus. Uuden 
tielinjauksen on suunniteltu kulkevan hieman löytöpaikasta lounaaseen ja länteen 
savipellolla ja yhtyvän vanhaan maantiehen varastorakennuksen tienoilla. 

 
Harjumaisen terassin alarinteestä löytyi inventoinnissa muutamia kvartsinpaloja, 
joista yksi on iskos ja muut mahdollisesti ytimiä. Alueelle tehtiin koekuoppia, 
mutta niissä ei havaittu merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä. Harjun laki olisi 
kuitenkin maastollisesti sopiva kivikautiseksi asuinpaikaksi. 

 
Tielinjauksen rakentaminen ei aiheuta löytöpaikalla tai sen ympäristössä muinais-
muistolain mukaisia tarkempia tutkimuksia. 

 
Havainnot 2019: Muinaisjäännösrekisterissä on kaksi Harjunummi -nimistä irtolöytökohdetta (rekis-

terinumerot 1000013502 ja 1000010600). 
 
 Paikka sijoittuu noin 120 m inventointialueen koillispuolelle, kohti lounasta-etelää 

viettävään peltoon. Noin 15 m muinaisjäännösrekisterin pistetiedon koillispuolelta 
havaittiin yksi kvartsi-iskos, joka jätettiin niille sijoilleen. 

 

 
Kvartsi-iskosten löytöpaikka sijoittuu pellolle, kuvassa näkyvän terassin päälle. Etelään. 

 
 
 



Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 21 

Eura. Hinnerjoen osayleiskaava-alue, arkeologinen inventointi 2019 
   

5 Tulokset 

Inventointialueella sijaitsee yksi historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös sekä 
kahdeksan esihistoriallista tai ajoittamatonta löytöpaikkaa. 

Alueella sijaitsevan kiinteän muinaisjäännöksen (historiallisen ajan kylänpaikka 
Hinnerjoki (Hinnerjoki)) muinaisjäännösalueen rajaus ei ole varmennettavissa 
yleiskaavatasoisen inventoinnin keinoin. Nykyinen muinaisjäännösalue sijoittuu 
vanhan kylänpaikan koillisosaan, mutta vanhojen karttojen tarkastelu perusteella 
osa siitä on sijainnut myös Kirkkotien eteläpuolella. 

Alueelta tunnetaan kahdeksan (ja välittömästi sen pohjoispuolelta yksi) esihistori-
allista tai ajoittamatonta löytöpaikkaa. Suurin osa löytöpaikoista sijaitsee peltojen 
kohdilla, jotka inventoinnin aikaan olivat kyntämättä. Paikoista voisi olla saatavissa 
lisätietoja, mikäli pellot tarkastettaisiin kyntöjen jälkeen. Osa esineiden paikkatie-
doista on sen verran epämääräisiä, ettei niiden todellista löytöpaikkaa ole enää 
mahdollista selvittää. 

 
 
 

Teemu Tiainen 
FM, arkeologi 

 
 

Lahdessa 15.11.2019 
 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 
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7 Kartta maastossa tarkastetuista alueista 

 
Kartta 8. Maastossa kuljetut alueet. 

Maastossa tarkastetut alueet on merkitty karttaan kirkkaan vihreällä. 
 


