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Kansikuva: Hiilimiilu A erottuu maastossa kumparemaisena muotona.   

Perustiedot 

Alue: Tuusula Kirjokallion hiilimiilualue (Mjtunnus: 1000007206) Tuusulan kirkosta n. 2 

km länteen Vaunukankaalla.  

Tarkoitus: Suorittaa Kirjokallion hiilimiilujen tutkiminen, dokumentoiminen sekä pois kaivami-

nen siinä määrin, että alue voidaan vapauttaa tulevalle kaavoitukselle ja rakenta-

miselle. 

Työaika: Elokuu 2013 

Kustantaja: Tuusulan kunta 

Aiemmat tutkimukset: Kirsi Luoto 2006 inventointi, Katja Vuoristo 2009 Tuusulan historiallisen 

ajan muinaisjäännösten inventointi. 

Tekijät: Mikroliitti Oy; Hannu Poutiainen. 

Tulokset: Hiilimiilualueen tutkimuksissa havaittiin, kymmenen tunnetun hiilimiilun lisäksi yksi 

ennestään tuntematon hiilimiilu. Hiilimiilujen lisäksi kohteella on lukuisia tunnista-

mattomia kuopanteita ja ojanteita, jotka voivat olla hiilimiiluja tai muuten liittyä pai-

kalla havaittuihin hiilimiiluihin.  Aikaisemman yhden arvioin mukaan hiilimiilujen on 

arveltu ajoittuvan 1940-luvulle, mutta nyt tehdyt havainnot osoittavat hiilimiilukoh-

teen ajoittuvan huomattavasti varhaisemmiksi, jopa 1700-luvun loppuun ja ainakin 

1800-luvulle. Hiilimiilujen puiset rakenteet ovat ainakin joidenkin hiilimiilujen koh-

dalla hyvin säilyneet. Kokonaisuudessaan kohde on odotettua laajempi, vanhempi 

ja paremmin säilyt. Koekaivausten ja paikalla tehtyjen muiden havaintojen perus-

teella kyseisen kohteen tarkempi ja laajempi tutkimus voisi olla perusteltua. 

 

Selityksiä: Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa (Euref). Kartat Maanmittauslaitoksen 

maastotietokannasta keväällä 2013 ellei toisin mainittu. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralli-

seen arkistoon eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta.  Valokuvat digitaalisia. Valokuvat ovat tal-

lessa Mikroliitti Oy:n serverillä. Kuvaajat: Hannu Poutiainen.  

 

ESIRAPORTISTA: Tästä raportista puuttuvat kahden miilun kaivauksen yksityiskohta- ja kaivauskartat, sekä 

tarkempi karttaesitys miilualueesta. Valokuvia ja karttapiirroksia siis vielä puuttuu. Asiasisäl-

tö ja havainnot on selostettu tässä lopullisella tavalla – ellei lähteistä vielä jotain tule esiin. 
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Tutkimusalue mustan ympyrän sisällä. 

 

 

 
Muinaisjäännösrekisterin mukainen muinaisjäännösrajaus on merkitty punaisella.  

1) Vaunukangas, 2) Kirjokallio 
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Muinaisjäännösrekisterin mukainen muinaisjäännösrajaus on merkitty punaisella. Tutkitut alu-

eet on merkitty vihreällä.  

Tutkimus  

Lähtötiedot 

Tuusulan kunnalla on suunnitteilla asemaakaavoitus Härskiven alueelle. Suunnitteilla olevalta 

asemakaava-alueelta tunnettiin Kirjokallion kymmenen hiilimiilua käsittävä historiallisen ajan 

hiilimiilualue (Mjtunnus: 1000007206). Museovirasto antoi Härskiven asemakaavasuunnitelmiin 

liittyen lausunnon 28.5.2013 (MV/190/05.02.00/2013), jossa Kirjokallion hiilimiilualueesta todet-

tiin, että ne voidaan poistaa riittävien tutkimusten jälkeen. 

 

Tuusulan kunta tilasi Kirjokallion hiilimiilualueen arkeologiset tutkimukset Mikroliitti Oy:ltä. Mu-

seovirasto myönsi tutkimusluvan Mikroliitti Oy:lle 8.7.2013 (MV/103/05.04.01.02/2013) Kirjokal-

lion muinaisjäännöksillä tehtäville tutkimuksille. Maastotutkimukset tehtiin FM Hannu Poutiaisen 

johdolla elokuussa 2013 hyvissä olosuhteissa. Tutkimusavustajana oli HuK Jasse Tiilikkala, 

sekä kaivajina kolme opiskelijaa 

 

Kirjokallion hiilimiilualue on löytynyt vuonna 2006 Tuusulan arkeologisessa inventoinnissa. Hii-

limiilualueen oli tutkijoille osoittanut paikallinen asukas Jussi Keinänen. Paikalla havaittiin tuol-

loin yhteensä kymmenen hiilimiilua.  

 

Härskiven asemakaava-alueelta tunnetaan myös toinen kiinteä muinaisjäännös, Vaunukankaan 

ajoittamaton, mahdollisesti kivikautinen asuinpaikka (Mjtunnus: 1000007204). Tämä asuinpaik-



5 

 

ka todettiin tutkimuksen aikana olemattomaksi. Samaiseen kaavasuunnitelmaan liittyvä tutki-

mus Vaunukankaan muinaisjäännösalueella esitellään erillisessä raportissa. 

Maastotyöt  

Kirjokallion muinaisjäännösalueella tehdyssä kenttätyössä miilualuetta kartoitettiin ja muutoin-

kin täydennettiin vuoden 2006 arkeologisia inventointihavaintoja. Muinaisjäännöksistä tehtiin 

maanäytekairauksia, paikannusmittauksia, pintamittauksia ja mittauspiirroksia ja niitä dokumen-

toitiin lisäksi valokuvin. Miilujen kohdalla olevista vanhoista kannoista laskettiin vuosirenkaat 

suuntaa antavan vuosilustoajoituksen saamiseksi. Miilujen välialueilla tehtiin metallinilmaisinet-

sintää ja siihen liittyvää koekuopitusta. Kahta hiilimiilua (B ja C) tutkittiin arkeologisin kaivaus-

menetelmin. 

 

 
Kaivausoja miilussa B. 

 

 
Pystypuun paikka miilussa C. 
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Rakenteellinen yksityiskohta miilussa C  Teroitettu pystypuu miilusta C 

 

Tulos  

Kartoituksessa havaittiin, että muinaisjäännösalueella on kooltaan ja muodoltaan (rakenteil-

taan) erityyppisiä hiilimiiluja kaikkiaan 11 kappaletta (yksi ennestään havaitsematon). Lisäksi 

todettiin, että alueella on muita kaivantoja ainakin 21 kappaletta, joiden iästä ja merkityksestä ei 

ole varmuutta. Osa voi mahdollisesti olla tervaränni-tyyppisiä tervahautoja historialliselta ajalta. 

 

Ennen kenttätyötä esitetyn hypoteesin (Jussila, tutkimuslupapyynnössä) mukaan hiilimiilut voi-

sivat olla jatkosodan ajalta ja liittyä häkäpönttöautojen polttoaineen valmistukseen. Nyt tehtyjen 

havaintojen perusteella miilut ovat tätä ajoitusta huomattavasti vanhempia. Useissa tapauksis-

sa yli 100 vuotta, yhdessä tapauksessa yli 130 vuotta. Nämä ajoitukset perustuvat kannoista 

laskettuihin puiden vuosirenkaisiin. Suuntaa-antavien ajoitusten perusteella sekä muinaisjään-

nöksen sijainnin ja ominaispiirteiden nojalla on ilmeistä tai ainakin mahdollista, että hiilimiilut 

liittyvät vuonna 1795 perustetun Kellokosken ruukin toimintaan.  

 

Kaivauksessa havaittiin, että hiilimiiluissa on voinut säilyä rakenteellisia yksityiskohtia. Niiden 

nojalla on mahdollista selvittää perusteellisin arkeologisin kaivauksin miilujen rakennetta ja toi-

mintaperiaatetta selvästi tarkemmin kuin ennakko-oletuksessa osattiin arvioida. Kansatieteellis-

ten ja historiallisten lähteiden perusteella tiedetään, että miiluja on ollut erityyppisiä eri aikoina, 

mutta ko. aineistot ovat rajallisia niin maantieteellisesti kuin ajallisesti. 

 

Kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat, tässä esiteltyä arkeologista kenttätyötä on pidet-

tävä luonteeltaan lähinnä muinaisjäännösten kartoituksena, niiden ominaisuuspiirteiden ja ajoi-

tuksen alustavana selvityksenä, sekä koekaivauksena. Sen, onko tämä tutkimus riittävä alueen 

rauhoituksen purkamiseksi, päättää Museovirasto 

 

Lahdessa 5.9.2013 

 

 

 

Hannu Poutiainen  
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Lähteet 

Arkistolähteet ja raportit 

 

Luoto, Kirsi 2006. Tuusulan arkeologinen inventointi 2006. Museovirasto/arkeologian osasto.  

Vuoristo, Katja  2009. Tuusulan historiallisen ajan muinaisjäännösinventointi 4-15.5.2013. Mu-

seovirasto rakennushistorian osasto.  

Tuusula pitäjänkartta vuodelta 1840  ( 2043 06 Ia) Maanmittaushallituksen kartta-arkisto. Kan-

sallisarkisto.  

Venäläinen topografikartta Tuusulanjärvi vuodelta 1998 (IX30). Kansallisarkisto.  

 

Tutkimushavaintoja 

 
Muinaisjäännösalueen rajaus on merkitty punaisella, rajaus muinaisjäännösrekisterin mukaan. 

Miilut punaisilla ja merkitty kirjaintunnuksella. Kaivannot punaisella. 
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Tarkemmin tutkitut miilunpohjat  

Miilu B 

 

Miilun muoto on pyöreähkö, kumparemainen, ympärillä on yhtenäinen matala ojanne. Miilun ja 

ojanteen poikki kaivettiin pohjois-eteläsuunnassa 0,6 m levyinen kaivausoja.  

 

Ensimmäinen taso: Hiiltynyttä puuta, keskellä enemmän kuin reunoilla. Keskellä yksi pieni hiil-

tyneen pystypuun kappale (halk. 4 cm). 

 

Toinen taso: Keskellä säännöllisen muotoinen, jokseenkin neliömäinen läikkä (halk. 17x19 cm), 

heikosti näkyvä mutta silti ympäröivästä ”puhtaasta” maa-aineksesta erottuva. Sen lähellä pie-

nen hiiltyneen, mahdollisen pystypuun paikka (halk. 7 cm). 

 

Alue, jossa palamisen jälkiä ja hiiltynyttä puuta, pituudeltaan 5,4 m ja paksuudeltaan 52 cm. 

Varsin tasainen pohja. Otettiin radiohiiliajoitusnäytteet. 

 

Miilu C 

 

Miilun muoto on pyöreähkö, kumparemainen, ympärillä on yhtenäinen matala ojanne. Miilun ja 

ojanteen poikki kaivettiin itä-länsisuunnassa 0,6 m levyinen kaivausoja.  

 

Ensimmäinen taso: Runsaasti hiiltä ja hiiltyneiden puiden kappaleita, erityisesti miilun keskivai-

heilla korkeimmalla kohdalla, jossa myös hiiltyneen pystypuun paikka (halk. 16 cm, hiiltyneet, 

ilmeisesti koivunkuoret, jäljellä). Samassa kohdassa ja sen ympärillä myös isohkoja hiiltyneen 

puun kappaleita.  

 

Toinen taso: Miilun pohjalla pystypuun paikan kohdalla ja sitä ympäröineen tumman läikän 

kohdalla säännöllisen muotoinen nelikulmainen tumma, hiiltä ja nokea sisältänyt läikkä (halk. 

23 cm). 

 

Jatkossa läikkää kaivettiin puoliksi ja dokumentoitiin eri tasoissa. Läikän halkaisijaksi saatiin 

mittauksessa edelleen 23 cm. Ympärillä oli havaittavissa neliömäinen kehys (hiiltä ja nokea 6-7 

cm leveydeltä) jossa yksi hiiltynyt pystypuu (halk. 5 cm). Kehyksen sisäpuolella soikeahko läik-

kä (halk. 11-12 cm), joka lähinnä vaaleanruskeaa hiekkaa. Läikkä sijaitsi samalla kohtaa kuin 

aiemmin todettu pystypuun paikka. Neliömäinen kehikko jatkui syvemmälle kuin kaivausojan 

leikkauksessa näkynyt hiilimiilun pohja.  

 

Neliömäisen läikän leveys pohjalta 18 cm, jotakuinkin suoraseinämäinen ja tasapohjainen. Toi-

nen sivu hieman viisto, toinen suora. Vaaleaa hiekkaa sisältänyt pyöreähkö läikkä ei ulottunut 

pohjaan saakka vaan sen alla oli vielä 8 cm kerros neliömäisen läikän nokista pohjaa. Läikän 

pohja taas jatkuin 35 cm syvemmälle kuin miilun (varsin tasainen) pohja. Todennäköisesti koh-

ta liittyy miilun sytyttämiseen (keskitukki, napapuu, sydänrumpu). 

 

Miilun pohja erottui leikkauksessa melko tasaisena ollen 5,4 m pituinen. Hiilipitoisen kerroksen 

paksuus leikkauksessa 52 cm. Otettiin radiohiiliajoitusnäytteet. 
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Kartoitushavaintoja 

Kartoituksessa paikannettiin kaikki vuoden 2006 inventoinnissa todetut miilut sekä löydettiin 

yksi ennestään tuntematon hiilimiilu (tässä esiraportissa tunnuksella nro 1). Lisäksi alueella 

todettiin olevan ainakin 21, valtaosin pitkänomaista kaivantoa, joista suurin osa muistuttaa rän-

ni-tyyppisiä tervahautoja (tervarännejä). Kaivannot sijaitsevat miilujen A, C, D, H ja I lähistöllä 

ja/tai vieressä. Osa po. kaivannoista saattaa olla tervarännejä, mutta myös muunlainen toimin-

nallinen merkitys voi olla kyseessä. 

 

Kartoituksen yhteydessä miilujen kohdalta ja parissa tapauksessa myös niiden lähellä olevista 

vanhoista kannoista laskettiin vuosilustot suuntaa-antavan ajoituksen saamiseksi (vähintään 

vanhempi kuin) miiluille. 

 

Miilu: B >77 lustoa, C >99 lustoa, E >80 lustoa, F >105 ja >120 lustoa, G >105 lustoa, H >75, I 

>70 lustoa. 

Miilu I, erillisten kaivantojen välinen alue >79 lustoa. 

Miilu J, kumpare 1 >76 lustoa. 

Täydennyksiä  2006 inventointiin 

Hiilimiilu A  

Miilu on jokseenkin neliskanttinen, mutta siinä on pyöreähköt kulmat. Miilu on halkaisijaltaan 11 

m ja korkeudeltaan 0,6 m. Miilun päältä kairattaessa tuli 85 cm:n syvyyteen asti hiilen ja noen 

sekaista kivennäismaata. Ojanne hiilimiilun ympärillä on yhtenäinen. Kuusen kannot ja juuret 

tekevät ojasta epäyhtenäisen, mutta erillisiä kuoppia ei ole. Ojanteen leveys on enimmillään 1,4 

metriä. Ojanteen pohjalla, turpeen alla todettiin 25 cm noen ja hiilen sekaista kivennäismaata.  

 

Huom: Miilun päällä on yksi ajoitettavissa oleva (vuosilustoajoitus) kuusi ja kaivannoissa kaksi 

ajoitettavissa olevaa kuusta. 

 

Hiilimiilun vieressä ja ympäristössä todettiin yhteensä 14 muuta kaivantoa, joita tässä kutsutaan 

erillisiksi kaivannoiksi. Niitä tutkittiin maanäytekairauksin ja niistä tehtiin perusdokumentointi. 

 

Erillinen kaivanto 1 

Kaivanto on kooltaan 2,9 x 1,0 x 0,2 m. Kaivannon pohjalta tuli pintaosasta 8 cm puhdasta ki-

vennäismaata, sitten noen ja hiilen sekaista kivennäismaata 33 cm.  

 

Erillinen kaivanto 2 

Kaivanto on kooltaan 2,0 x 1,0 x 0,3 m. Kaivannon 2 pohjalta tuli 44 cm:n syvyyteen asti hu-

muksen, noen ja hiilen sekaista kivennäismaata. Kaivantojen 1 ja 2 välisellä alueella todettiin 

”normaali” maakerros, ei siis noen ja hiilen sekaista kivennäismaata, niiden välillä ei myöskään 

ole kumparetta. 

 

Erillinen kaivanto 3 

Kaivanto on kooltaan 2,0 x 0,9 x 0,3 m. Kaivannon 3 pohjalta tuli ensin 54 cm nokista kiven-

näismaata, sitten 32 cm sekoittunutta kivennäismaa-ainesta.  Kaivantojen 2 ja 3 välissä näkyy 

kumpare, jossa on 70 cm:n syvyyteen eloperäisen aineksen sekaista kivennäismaata, jonka 

jälkeen 2 cm:n kerros nokista kivennäismaata. 

  

Erillinen kaivanto 4 
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Kaivanto on kooltaan 4,4 m 1,1 x 0,4 m. Kaivannon pohjalta kairattaessa tuli 42 cm:n syvyyteen 

asti noen sekaista maa-ainesta. Kaivantojen 3 ja 4 välisellä alueella todettiin ”normaali” maa-

kerros, ei siis noen ja hiilen sekaista kivennäismaata, niiden välillä ei myöskään ole kumparetta. 

 

Erillinen kaivanto 5 

Kaivanto on kooltaan 3,50 x 1,20 x 0,4 m. Kaivannon 5 länsireunasta kairattaessa 35 cm:n sy-

vyydessä 5 cm kerros nokista kivennäismaata. Kaivannon pohjalta kairattaessa tuli 58 cm:n  

syvyyteen asti noen sekaista maa-ainesta. 

  

Erillinen kaivanto 6  

Kaivanto on kooltaan 4,0 x 1,0 x 0,3 m. Noin 35 cm:n syvyydessä 3 cm noen ja hiilen sekaista 

hiekkakerrosta. Kaivannon vieressä 17 cm:n syvyydessä 6 cm kerros nokista eloperäistä aines-

ta ja kivennäismaata. 

 

Erillinen kaivanto 7 

Kaivanto on kooltaan 2,60 x 1,1 x 0,3 m. Kaivannon pohjalta kairattaessa tuli 31 cm:n syvyy-

teen asti noen ja hiilen sekaista maa-ainesta. Kaivannon reunasta kairattaessa tuli 37 cm:n 

syvyyteen asti noen sekaista kivennäismaata. 

   

Erillinen kaivanto 8 

Kaivanto on kooltaan 2,60 x 1,10 x 0,37 m. Kaivannon pohjalta kairattaessa tuli 21 cm:n syvyy-

teen asti sekoittunutta nokista maa-ainesta. Kaivannon itäreunasta kairattaessa tuli 38 cm:n 

syvyyteen asti eloperäisen aineksen sekaista maa-ainesta ja sen jälkeen 4 cm nokista kiven-

näismaata. 

 

Erillinen kaivanto 9 

Kaivanto on kooltaan 2,4 x 1,1 x 0,2 m. Kaivannon pohjalta kairattaessa tuli 42 cm:n syvyyteen 

asti noen sekaista kivennäismaata. Kaivantojen 10 ja 9 väliseltä alueelta kairattaessa tuli "nor-

maalia" kivennäismaata. 

 

Erillinen kaivanto 10 

Kaivanto on kooltaan 2,0 x 0,8 x 0,13 m. Kaivannon pohjalta kairattaessa tuli 27 cm:n syvyy-

teen asti sekoittunutta eloperäisen aineksen  ja noen sekaista kivennäismaata. 

  

Erillinen kaivanto 11 

Kaivanto on kooltaan 2,4 x 1,0 x 0,31 m. Pohjalta kairattaessa tuli 36 cm:n syvyyteen asti noen 

sekaista kivennäismaata. Kaivantojen 11 ja 12 välisestä maasta kairattaessa tuli 33 cm:n sy-

vyyteen asti noen sekaista maa-ainesta. 

 

Erillinen kaivanto 12 

Kaivanto on kooltaan 3,2 x 1,1 x 0,40 m. Kaivannon pohjalta kairattaessa tuli noesta puhdasta 

maa-ainesta.  

 

Erillinen kaivanto 13  

Kaivanto on kooltaan 2,5 x 0,9 x 0,40 m. Kaivannon pohjalta kairattaessa tuli sekoittunutta, 

eloperäisen aineksen  ja noen sekaista maa-ainesta 35 cm:n syvyyteen asti. 

 

Erillinen kaivanto 14 

Kaivanto on pyöreähkö, sen halkaisija on 1,70 m ja syvyys 0,4m. Kaivannon pohjalta kairatta-

essa tuli 19 cm:n syvyyteen asti sekoittunutta, nokista kivennäismaata. 
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Hiilimiilu B 

Hiilimiilu on pyöreähkö, sen halkaisija on 6,20 metriä ja korkeus 0,7 metriä. Ympärillä on yhte-

näinen matala ojanne. Miilun laelta kairattaessa tuli pinnasta lähtien 47 cm syvyyteen asti hiilen 

ja noen sekaista kivennäismaata.  Ojanteesta kairattaessa 18 - 20 cm syvyydessä oli noen ja 

hiilen sekaista kivennäismaata. 

 

Huom: Miilun päällä on kanto jossa vuosirenkaita 77 + keskusta (kannon halkaisija 17 cm).  

Miilun päällä myös toinen samankokoinen kanto, joka on lahonnut.  

 

Hiilimiilu C 

Miilu on pyöreähkö. Sen halkaisija on 6,2 m ja korkeus 0,7 m. Ympärillä on yhtenäinen matala 

ojanne. 

 

Huom: Kaivannon kohdalla on kanto, jossa on 99 vuosirengasta + keskusta. 

 

Miilun vieressä on kaksi erillistä kaivantoa, ojannetta. 

 

Erillinen ojanne 1 

Ojanne on noin 4 m pitkä ja noin 1,5 m leveä. Ojanteessa on noin 40 cm syvyyteen hiilen ja 

noen sekaista kivennäismaata. 

 

Erillinen ojanne 2 

Ojanne on noin 1,2 m leveä ja noin 2 m pitkä. 

 

Hiilimiilu D 

Miilu on muodoltaan soikeahko. Se on pituudeltaan 6,3 m, leveydeltään 5,5 m ja korkeudeltaan 

0,5 m. Kairauksessa miilun keskeltä tuli hiilen ja noen sekaista kivennäismaata noin 20cm sy-

vyydestä. 

Ympäröivässä ojanteessa todettiin hieman nokea ja hiiltä kairanäytteessä.  

 

Huom: Miilun keskellä kasvaa ajoitettavissa oleva vanha kuusi. 

 

Erillinen kaivanto 1 

Kairauksessa hiiltä tuli pinnasta, sen jälkeen sekoittunutta kivennäismaata, sen alapuolella, 

kaivannon pohjalla noin 50-70 cm syvyydellä hiiltä ja nokea noin 15 - 20 cm paksuudelta. 

 

Hiilimiilu E 

Miilu on muodoltaan neliömäinen ja kooltaan 7,4 m x 7,4 m. Se on korkeudeltaan 0,7 metriä. 

Keskeltä miilua tuli 50 cm syvyydestä noen ja hiilen sekaista kivennäismaata. Miilun ympärillä 

on neljä erillistä kaivantoa, kooltaan noin 2 m x 1,5 m ja syvyydeltään noin puoli metriä. Niistä 

tuli hiilensekaista kivennäismaata noin 40 cm:n syvyydestä.  

 

Huom: Kaivannon reunalla on kanto, jossa vuosirenkaita noin 80 + keskusta. Miilun sivulla kas-

vaa ajoituskelpoinen kuusi.  

 

Hiilimiilu F 

Miilu on muodoltaan neliskanttinen ja kooltaan 9,20 m x 8,80 m. Se on korkeudeltaan 0,7 m.  

Miilun keskeltä tuli noin 50 cm syvyyteen hiiltä ja nokea 10-15 cm paksuudelta. Miilua ympäröi-

västä kaivannosta tuli noin 20 cm syvyyteen asti noen ja hiilen sekaista kivennäismaata.  
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Huom: Miilun päällä on kaksi ajoitettavissa olevaa kantoa, joissa on vuosirenkaita noin 120 + 

keskusta ja 105 + keskusta. Miilun päällä on myös ajoitettavissa oleva petäjä. 

Hiilimiilu G 

Miilu on muodoltaan jokseenkin neliskanttinen ja sen halkaisija on 8,2 m. Se on korkeudeltaan 

0,55 m. Miilun päältä kairattaessa tuli 67 cm syvyyteen asti hiilen ja noen sekaista kivennäis-

maata. Heti kumpareen vierestä kairattaessa tuli 10 cm syvyyteen noen ja hiilen sekaista ki-

vennäismaata. 

 

Huom: Miilukumpareen reunassa on kanto, jossa 105 vuosirengasta + keskusta.  

 

Hiilimiilu H 

Miilu on muodoltaan pyöreähkö ja sen halkaisija on 9,4 m. Se on korkeudeltaan 0,9 m.  

Miilun päältä kairattaessa tuli 65 cm syvyyteen asti hiilen ja noen sekaista kivennäismaata.  

 

Huom: Hiilimiilun päällä on osin lahonnut ja sammaloitunut kanto, jossa 75 vuosirengasta + 

keskusta. 

Erillinen kaivanto 1 

Kaivannon pohjalta tuli 25 cm syvyyteen asti hiilen ja noen sekaista kivennäismaata. 

 

Hiilimiilu I 

Miilu on muodoltaan neliskanttinen, jossa on pyöristyneet reunat. Se on kooltaan 7,3 m x 6,4 m 

ja sen korkeus on 0,76 m.  

Miilun keskeltä tuli  30 cm syvyydestä hiilen ja noen sekaista hiekkaa13cm paksuinen kerros. 

Miilun päällä on vanha kanto, jossa 70 vuosirengasta + keskusta. Kannon halkaisija 25 cm. 

Hiilimiilun lähettyvillä on kanto, jossa vuosirenkaita 80 + keskusta. 

 

Erillinen kaivanto 1 

Kaivannon pohjalta tuli 66 cm syvyyteen asti hiilen ja noen sekaista kivennäismaata. 

 

Erillinen kaivanto 2 

Noin 10 cm syvyyteen heikosti nokista kivennäismaata. 

 

Erillinen kaivanto 3 

Kaivannon pohjalta tuli 22 cm syvyyteen asti hiilen ja noen sekaista kivennäismaata. 

  

Erillinen kumpare 1 

Kumpareesta tuli kairattaessa noin 8 cm nokista kivennäismaata pinnasta, sitten 32 cm puh-

dasta kivennäismaata, jonka jälkeen taas 29 cm nokista maa-ainesta. 

 

Erillisten kaivantojen välinen alue 

Kairattaessa tuli ensin nokista kivennäismaata 10 cm, jonka jälkeen 30 cm puhdasta kiven-

näismaata ja sitten taas 26 cm hiilen ja noen sekaista kivennäismaata.  

 

Huom: Alueella on kanto, jossa 79 vuosirengasta + keskusta. 

 

Hiilimiilu J 

Miilu on ojanteiden rajaama ja kulmikkaasti pyöreähkö kumpare. Sen halkaisija on 6,4 m ja 

korkeus 0,65 m. Ojanteiden  leveys on noin 1,3 m ja syvyys 35 cm. Ojanteista tuli noin 5 cm 
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hiilen ja noen sekaista kivennäismaata turpeen alapuolelta. Miilukumpareesta tuli kairattaessa 

noin 50 cm noen ja hiilen sekaista maa-ainesta. 

 

Huom: Miilun reunassa on vanha kanto, jossa vuosirenkaita noin 105 + keskusta.  

 

Kumpare 1 

Kumparetta rajaa kaksi ojannetta, jotka kulkevat suunnassa länsi-lounas ja itä-koillinen. Itäisen 

ojanteen mitat ovat 3,3 x 1,0 x 0,3 m. Läntisen mitat ovat 4,2 x 1,0 x 0,4 m. Läntisen ojanteen 

länsipuolella on noin ojan pituinen kumpu. Kummun korkeus on 0,5 m ja leveys on noin 3 m. 

 

Kohde on mahdollista hahmottaa myös suorakaiteen muotoisena matalana kumpareena, jossa 

on kaksi samansuuntaista ojannetta. Kummun päällä on normaali aluskasvillisuus ja turveker-

ros, jonka alla on sekoittunutta hieman humusta sisältävää hienoa kivennäismaata (huuhtou-

tumiskerrosta ei ole) 

 

Huom: Kumpareen päällä on osittain lahonnut kanto, jossa vuosirenkaita 76 + keskusta. 

 

Hiilimiilu 1 

Miilu on matalahko, muodoltaan pyöreähkö tai neliömäinen ja sen halkaisija on 7 m ja korkeus 

0,5 m. Miilu on uusi havainto ja todettiin kartoituksen aikana. 

Vanhoja karttoja 

 
Ote Tuusulan pitäjänkartasta vuodelta 1840 ( 2043 06 Ia). Kirjokallion alue kuvan alaosassa-

keskellä. Alueelle ei ole merkitty mitään erityistä. 
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Ote Venäläisestä Tuusulanjärveä kuvaavasta topografikartasta vuodelta 1898 (IX30). 

Kirjokallion alue kuvan keskellä Kehunlinnan talon länsi-luoteispuolella. Kartalle ei ole alueelle 

mitään merkitty 

Muinaisjäännös 

TUUSULA KIRJOKALLIO 

Mjtunnus: 1000007206 

 

Laji: Kiinteä muinaisjäännös 

Mj.tyyppi: Työ- ja valmistuspaikat: hiilimiilut 

Ajoitus: Historiallinen 

 

Koordin: N: 6698 769  E: 389 665  Z: 59 

 P: 6701 582   I: 3389 790 

 

Tutkijat: Kirsi Luoto 2006 Tuusulan arkeologinen inventointi, Katja Vuoristo 2009 Tuusulan 

historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi, Poutiainen & Tiilikkala 2013 kai-

vaus ja kartoitus 

 

Sijainti: Tuusulan kirkosta 2,1 km lähes länteen 

 

Huomiot: Muinaisjäännösrekisteri: Hiilimiilut sijaitsevat Vaunukankaan asuinalueen pohjois-

puolella olevassa, pääasiassa kuusta kasvavassa metsikössä, vesitornin länsi- ja 

pohjoispuolella. Hiilimiilut ovat pääasiassa pyöreitä hiekkakumpareita, joiden ym-

pärillä on havaittavissa oja- tai hautamaisia kumpareita. Kairatessa miiluissa oli 

noin 10–20 cm syvyydellä havaittavissa hiekan seassa hiilenhippuja.  
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Luoto 2006 hiilimiilujen kuvaus:  

 

Hiilimiilu A: p = 6701582, i = 3389790. Pyöreä, halkaisijaltaan noin 9 m ja kor-

keudeltaan noin 1 m korkuinen kumpare, jota reunustaa noin 1 m leveä ja 0,5 m 

syvä ojamainen kaivanto. Oja ei ole yhtenäinen, vaan välillä kumparetta ympäröi 

ikään kuin sarja kuoppia. Oja on yhtenäinen kumpareen itäpuolella. Kumpareen 

ympäristössä on ainakin 8 kappaletta kaivantoja, joiden koko vaihtelee. Pituutta 

kaivannoilla on 1–3 m ja leveyttä 1–1,2 m. Kuopat ovat noin 0,5 m syviä. Kuopat 

sijaitsevat melko tasaisesti kumpareen ympärillä. Kohde on vaikeahkosti havaitta-

vissa. Kairatessa kumpareesta tuli hiilenhippujen sekaista hiekkaa 10–17 cm sy-

vyydestä. Kohteen lähistöllä on pohjoiskoillisen suunnassa kooltaan 1–3 x 1,2 x 

0,5 m olevia kaivantoja 5 kpl. Kaivannot ovat mäen rinteessä, kohteen vierestä 

koilliseen suuntaavan polun pohjoispuolella noin 30 m matkalla. Kairanäytteestä 

havaittiin kaivantojen sisältävän puhdasta hiekkaa. 

 

Hiilimiilu B: p = 6701686, i = 3389794. Pyöreä, halkaisijaltaan noin 5–6 m ja kor-

keudeltaan noin 1 m oleva hiekkakumpare, jota reunustaa yhtenäinen noin 0,5 m 

leveä ja 0,1-0,2 m syvä ojamainen kaivanto. Kumpareesta otetussa kairausnäyt-

teessä oli hiilenhippujen sekaista hiekkaa alkaen 7 cm syvyydestä. Hiilimiilu C: p 

= 6701744, i = 3389883. Pyöreä, halkaisijaltaan 5 m ja korkeudeltaan noin metrin 

kokoinen kumpare, jota reunustaa 0,5–1 m leveä ja noin 0,5 m syvä ojamainen 

kaivanto. Polku kulkee osin tässä kaivannossa kumpareen lounais- ja länsipuolel-

la. Kumpareen eteläkaakkoispuolella on kaksi kappaletta kaivantoja joiden mitat 

ovat 1 x 3 x 0,5 m ja 1 x 2 x 0,5 m. Kumpareesta otetussa kairausnäytteessä oli 

hiilenhippujen sekaista hiekkaa 10–25 cm syvyydessä. 

 

Hiilimiilu C: p = 6701744, i = 3389883. Pyöreä, halkaisijaltaan 5 m ja korkeudel-

taan noin metrin kokoinen kumpare, jota reunustaa 0,5–1 m leveä ja noin 0,5 m 

syvä ojamainen kaivanto. Polku kulkee osin tässä kaivannossa kumpareen lou-

nais- ja länsipuolella. Kumpareen eteläkaakkoispuolella on kaksi kappaletta kai-

vantoja joiden mitat ovat 1 x 3 x 0,5 m ja 1 x 2 x 0,5 m. Kumpareesta otetussa kai-

rausnäytteessä oli hiilenhippujen sekaista hiekkaa 10–25 cm syvyydessä. Hiilimii-

lu D: p = 6701745, i = 3389883. Soikeahko, halkaisijaltaan 5–6 m ja korkeudel-

taan 0,5 m kokoinen hiekkakumpare, jota reunustaa katkelmallinen, ojamainen 

0,5 m leveä ja vain 0,2 m syvä kaivanto. Kumpareesta otetussa kairausnäyttees-

sä oli 5–15 cm syvyydestä ruskeaa, hiilenhippujen sekaista hiekkaa. 

 

Hiilimiilu E: p = 6701771, i = 3389887. Pyöreä, halkaisijaltaan noin 7 m ja kor-

keudeltaan noin 1,2 m kokoinen hiekkakumpare, jota idässä ympäröi osin ojamai-

nen 1,5 m leveä ja 0,5 m syvä kaivanto. Osin kumparetta ympäröivät kuopat (3 

kpl), joiden koko oli 1–3 x 1 x 0,5 m. Kumpareen itä- ja kaakkoispuolilla on 3 kap-

paletta kooltaan 1–2,5 x 1 x 0,2–0,5 m olevia kaivantoja, joista tuli kairattaessa 

vain puhdasta hiekkaa. Kumpareesta otetussa kairausnäytteessä oli 5–8 cm sy-

vyydessä hiilenhippujen sekaista hiekkaa. Hiilimiilu F: p = 6701746, i = 3389923. 

Kohde on heikosti maastosta erottuva, pyöreähkö ja matala hiekkakumpare, jonka 

halkaisija on 7–8 m. Kumparetta reunustaa 6 kappaletta 1 x 1–3 x 0,5 m kokoisia 

kaivantoja. Kohteen etelä- ja lounaisreunojen ylitse kulkee polku. Kumpareesta 

otetussa kairausnäytteessä oli 5–20 cm syvyydessä harmaata, hiilenhippujen se-

kaista hiekkaa. Hiilimiilu G: p = 6701849, i = 3389938. Kohde on erittäin epäsel-

västi erottuva pyöreähkö kumpare, jonka halkaisija on 6 m ja korkeus 0,5 m. 



16 

 

Kumpareen ympärillä ei ole selvää kaivantoa. Kumpareen päällä kasvaa tiheää 

vadelmapusikkoa, muutama suurempi puu sekä pienempiä kuusen taimia. Kum-

pareesta otetussa kairausnäytteessä oli 5 cm syvyydeltä alkaen hiilensekaista 

hiekkaa. 

 

Hiilimiilu H: p = 6701854, i = 3389936. Kohde on heikosti havaittavissa oleva pyö-

reä halkaisijaltaan 10 m ja korkeudeltaan noin 1 m oleva kumpare, jota peittää ti-

heä vadelmapensaikko. Havaintomahdollisuudet kumpareen ympäristössä olivat 

heikot, mutta sitä ympäröinee 4–5 kaivantoa, joiden mitat vaihtelevat 1 x 1–5 x 0,5 

m välillä. Polku, joka sijaitsee kohteiden G ja H välissä, kulkee kohteen kaakkois-

reunan vierestä. Kumpareesta otetussa kairausnäytteessä oli 5–15 cm syvyydes-

sä mustaa noen ja hiilensekaista hiekkaa. Hiilimiilu I: p = 6701774, i = 3389936. 

Pyöreähkö, halkaisijaltaan noin 6 m ja korkeudeltaan 0,5 m kokoinen kumpare, jo-

ta reunustaa osin ojamainen kuoppien kehä. Kuoppien koot vaihtelevat 1 x 1–3 x 

0,2–0,4 m välillä. Kohteen päälle on kaatunut puu ja kohteen päällä kasvaa muu-

tamia pienehköjä kuusia. Kohdetta on vaikea havaita. Kohteen koillispuolella, noin 

30 m matkalla on kolme pitkänomaista kaivantoa joiden koko on noin 1 x 3 x 0,5 

m. Ojamainen kaivanto rajaa kohdetta I kohteesta J. Kumpareesta otetussa kai-

rausnäytteessä oli 5–30 cm syvyydessä harmaanmustaa, hiilen ja noensekaista 

hiekkaa. Hiilimiilu J: p = 6701775, i = 3389932. Kohde on erittäin epäselvä pyö-

reähkö kumpare, jonka halkaisija on noin 5–6 m ja korkeus noin 0,5 m. Kumparet-

ta ympäröivät ojamainen kaivanto sen etelä-puolella. Kaivannon mitat ovat 1 x 4 x 

0,5 m. Kumpareen itä- ja lounaispuolilla on kolme kuoppaa, joiden mitat vaihtele-

vat 1 x 1–3 x 0,5 m välillä. Kumpareesta otetussa kairausnäytteessä oli havaitta-

vissa hiilen, noen ja hiekan sekainen kerros 5–25 cm syvyydessä. Kohde on lä-

hes kiinni kohteessa I. (Luoto 2006, Tuusulan arkeologinen inventointi)  

  


