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1. Tarkastuksen lähtökohdat

Tehdessäni esitöitä liittyen Turun lentoaseman ympäristön arkeologiseen inventointiin olin yhteydessä myös
Turun Museokeskuksen alueesta vastaavaan arkeologiin Kaisa Lehtoseen. Hän lupasi ottaa yhteyttä, jos jo-
takin alueelta tarkastettavaa ilmaantuu. Muutama päivä myöhemmin (11.4.2016) sain sähköpostilla viestin,
jossa kuvattiin nuorakeraamiselta asuinpaikalta vaikuttava kohde, joka kuitenkin sijaitsi Ruskon puolella, nyt
tutkittavan alueen pohjoispuolella. Koska kohde sijaitsi alueella, jonka olin inventoinut juuri edellisen vuoden
lopulla, kiinnostukseni heräsi.  Tarkastin kohteen tiedot museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekiste-
ristä. Sieltä ilmeni, että kohde on kyllä merkitty muinaisjäännösrekisteriin mahdollisena muinaisjäännöksenä
(harrastaja-arkeologin ilmoitus 1991), mutta sen koordinaattitietojen syötössä on tapahtunut virhe ja kohde
paikantui kartalla Uudellemaalle, Järvenpään tienoille. Ilmoitin asiasta Kaisa Lehtoselle, ja virhe koordinaatti-
tiedoissa on nyt korjattu.

Tarkastin kohteen 13.4.2016. Siinä ilmeni, että paikan löytäneen Tommi Vuorisen havaitsema asuinpaikkaha-
vainto pitää täysin paikkansa.

        Kohteen sijainti merkitty sinisellä ympyrällä.

2. Kohdekuvaus

Ahivuori

Mj-rekisteri: 1000018040
Laji: kiinteä muinaisjäännös 
Tyyppi: asuinpaikat
Tyypin tarkenne: ei määritelty
Ajoitus yleinen: kivikautinen
Lukumäärä: 1
Rauhoitusluokkaehdotus: 2 
Paikkatiedot:
Karttanumerot: 
TM35-lehtijako L3413A
vanha yleislehtijako 104407
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Koordinaatit: P: 6719039 I: 239250
z: 38–39 m mpy

koord.selite: muinaisjäännösrekisterin koordinaatit
Inventointimenetelmät: pintahavainnointi, lapionpistot
Aiemmat löydöt: KM 26388 keramiikkaa, kvartsi-iskoksia, kivilaji-iskoksia
Inventointilöydöt: -
Aiemmat tutkimukset: 1991 Tommi Vuorinen, inventointi

 
Maastotiedot: Kohde sijaitsee Ruskon kirkolta n. 2,1 km kaakkoon.

Kohdekuvaus:  Tommi Vuorisen mainitsema pelto, josta löydöt oli tehty, oli tarkastusajankohtana heinällä,
mutta löytökertomukseen liitettyyn karttaan perustuen tein pellolle kolme lapionpistoa. Yhdestä niistä löytyi
palanen koristeetonta keramiikkaa, jonka jätin kuoppaan paikalleen. Kulttuurikerrosta ei ollut havaittavissa.
Tarkastin silmänvaraisella havainnoinnilla myös pellon eteläpuolella kulkevan metsätien (Varkaantie vanhois-
sa kartoissa) ja havaitsin siellä yhden kvartsi-iskoksen, jonka jätin paikalleen myöhempää paikannustarvetta
helpottamaan. Tein tien molemmin puolin useita lapionpistoja (8 kpl), joista ei kuitenkaan tullut löytöjä.  Tien
pohjoispuolella, tien ja pellon välissä, maaperä oli kuitenkin voimakkaasti värjäytynyttä viitaten kulttuurimaa-
han.  Tämän perusteella, viitaten Tommi Vuorisen havaintoihin ja löytöihin (KM 26388; 16 saviastianpalaa, 4
kvartsi-iskosta, 5 kivilaji-iskosta) vaikuttaisi siltä, että paikalla sijaitsee nuorakeraaminen asuinpaikka pellon
ja metsätien (Varkaantie) välissä.  Pellolla ei havaittu lapionpistoissa säilynyttä kulttuurikerrosta, mutta met-
sässä Varkaantien pohjoispuolella asuinpaikka vaikuttaisi häiriintymättömältä.
 
Kertomukseen liittyvät gps-pisteet (etrs-tm35 fin) 
6719039 239229 Kvartsi metsätiellä
6719055 239246 Keramiikkapala peltokuopassa

Ahivuoren asuinpaikan arvioitu laajuus vaaleanpunaisena. Keramiikan ja kvartsi-iskoksen havaintopaikat täh-
tenä. Kohdekoordinaatit punaisena pisteenä.
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Ahivuoren kivikautinen asuinpaikka pellon puolella. Lapio on keramiikanpalan löytöpaikan kohdalla. Kuva 
lounaaseen.

Turussa 29.4.2016

Tapani Rostedt


