
LIITE 11 
MUINAISJÄÄNNÖKSET 

 
Tiedot on koottu Museoviraston Muinaisjäännösrekisteristä maaliskuussa 2013. 
SM- ja smh-merkinnän yhteydessä oleva kohdenumero on tässä osayleiskaavassa käytetty 
kohteen tunnusnumero, jonka mukaan kohde löytyy kaavakartasta. 
Kohteen nimen jälkeinen numero on kohteen virallinen tunnus. 
 
SM 1, Kuhankuono, 1000011675   
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6742249 I: 250101 
Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet  Tyypin tarkenne: rajamerkit   
Rauhoitusluokka: ei määritelty  Ajoitus: historiallinen 
Rajakivi sijaitsee kahdeksan (nyk. seitsemän, kaavan laatijan huom.) kunnan liittymäkohdassa 
Savojärven kaakkoispuolella suoalueella. Nykyisen rajamerkin on valmistanut Rotaryjärjestö 
1960-luvulla. Vanhin tieto Kuhankuono-nimisestä rajapaikasta Nousiasten ja Maskun pitäjien 
rajalla on vuodelta 1381. Muinaisjäännösrekisterissä numerolla 1000008975 Maskun kohdalla. 
 
SM 2, Rajavuori, 1000011671  
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6738221 I: 247222 
Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet  Tyypin tarkenne: rajamerkit   
Rauhoitusluokka: ei määritelty  Ajoitus: historiallinen  
Kivireunuksen ympäröimä rajakivi sijaitsee Maskun ja Vahdon rajalla, 300 m luoteeseen Vehka-
Alhon talosta. Nelisivuisen kylmämuuratun kivireunuksen sivut ovat pääilmansuuntien 
suuntaiset. Keskuskiveen on hakattu "R 8". Rajavuori on mainittu rajapaikkana 1690-luvulla.  
Muinaisjäännösrekisterissä numerolla 1000008976 Maskun kohdalla. 
 
SM 3, Laaskallio, 1000011670   
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6736272 I: 244913  
Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet Tyypin tarkenne: rajamerkit   
Rauhoitusluokka: ei määritelty Ajoitus: historiallinen 
Rajakivi sijaitsee Maskun ja Vahdon rajalla tasaisella avokalliolla. Rajakivi on korkea pystykivi, 
jonka ympärillä on kylmämuurattu kivilatomus. Pystykiven etelälappeella on hakattu kirjoitus 
RÅ ag J:L 1798. Kivestä neljä metriä lounaaseen on viisarikivi ja siitä edelleen viisi metriä 
lounaaseen on toinen viisarikivi. Kolmas viisarikivi on isosta rajamerkistä itäkoilliseen. Paikalla 
on puinen opasviitta. Muinaisjäännösrekisterissä numerolla 1000008978 Maskun kohdalla. 
 
SM 4, Viitasen torpan paikka, 1000011710 
Laji: mahdollinen muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6735842 I: 244983  
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: torpat   
Rauhoitusluokka: ei määritelty  Ajoitus: historiallinen 
Paikka sijaitsee Prinkhallin maakunnassa Kuhankuonon retkeilyreitistön varrella Vahdon ja 
Maskun rajalla 100 m länteen Laaskalliolle vievän tien ja toisen tien risteyksestä. Paikalle on 
viitta, jossa on teksti "Vanha asuinpaikka 50 m". Paikalla on maakuoppa, jonka syvyys on noin 2 
m ja halkaisija 4 m. Ympärillä on matala maavalli. 
 
SM 5, Heinäköykky, 1000011669  
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit: P: 6735392 I: 243703  
Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet Tyypin tarkenne: rajamerkit  
Rauhoitusluokka: ei määritelty Ajoitus: historiallinen 
Rajapyykki sijaitsee Maskun ja Vahdon rajalla, Kailassuon pohjoispäässä. Rajamerkki on 
ympäröity nelikulmaisella reunuksella, jonka kulmissa on pystykivet. Keskuskivessä erottuu 
teksti "RÅ af", kirjaimet "JL" ja numerosarja "1798 ja 193". Pyykistä 12 m koilliseen on 



viisarikivi. Rajapaikkana Heinäköykky on mainittu 1690-luvulla. Nykyinen pyykki lienee ainakin 
hakkauksensa osalta 1700-luvun lopulta.  
Muinaisjäännösrekisterissä numerolla 1000008978 Maskun kohdalla. 
 
SM 6, Lapilan metsänvartijan torpan paikka, 1000011711 
Laji: mahdollinen muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6734922 I: 247932  
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat  Tyypin tarkenne: torpat   
Rauhoitusluokka: ei määritelty Ajoitus: historiallinen 
Paikka sijaitsee Lavamäen seudulla Raharannan tilalla. Paikalla on hyvin säilyneitä rakennuksen 
porraskiviä ja tulisijan jäännöksiä. Kohdetta on pidetty Naantalin Luonnonmaan metsänvartijan 
rakennuksena.  
 
SM 7, Haaraoja, 1000011708 
Laji: mahdollinen muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6734052 I: 247782  
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty   
Rauhoitusluokka: ei määritelty Ajoitus: historiallinen 
Vuoden 1783 kartalla on tontti kohdassa, joka sijaitsee vainiolla Lavamäki-nimisen mäen ja 
Kulmapaltta-nimisen metsäisen mäkialueen välillä. Vanha tonttilaue lienee loma-asuksen pihan 
pohjoiskulmassa joko vainiolla tai pihalla. 
 
SM 8, Kolirytö, 1000011659  
Laji: kiinteä muinaisjäännös Koordinaatit: P: 6734162 I: 242454  
Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet Tyypin tarkenne: rajamerkit  
Rauhoitusluokka: 2 Ajoitus: historiallinen 
Kivistä ladottu rajamerkki sijaitsee Vahdon ja Nousiaisten rajalla Levonperkko-nimisen suon 
pohjoislaitaan pistävällä matalalla harjanteella. Keskuskiven suoraan pohjoissivuun on hakattu 
kirjaimet J:L, sen alapuolella on numerot 44 ja 1795. Kuuluu Vandon pitäjänmetsän rajalle 
asetettuihin rajamerkkien sarjaan, joihin monesti kuuluu vuosiluku ja maanmittari Johan 
Lönnmarkin nimikirjaimet. Kolirytö on mainittu rajapaikkana 1690-luvulla, nykyinen pyykki on 
hakkaustensa osalta 1700-luvun lopulta. 
 
SM 9, Ikkemurtama, 1000011660  
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit: P: 6732993 I: 243243  
Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet Tyypin tarkenne: rajamerkit  
Rauhoitusluokka: 2 Ajoitus: historiallinen  
Kivistä ladottu rajamerkki sijaitsee kylänrajojen risteyksessä kalliolla, sata metriä länteen 
metsästysmajasta. Lähistöllä on lomamökkejä. Rajakiven keskuskiven ympärillä on kivilatomus, 
jonka laidat on muotoiltu niin, etttä niihin kuuluu neljä pääilmansuuntien suuntaista suoraa 
sivua. Keskuskivessä on hakkaus J:L 17 ja kaksi numeroa noiden numeroiden jälkeen.  
Ikkemurtama on mainittu rajapaikkana 1690-luvulla. Nykyinen pyykki lienee ainakin 
hakkaustensa osalta 1700-luvulta. 
 
SM 10, Koirantiski, 1000011664 
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6732433 I: 243803  
Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet  Tyypin tarkenne: rajamerkit   
Rauhoitusluokka: 2  Ajoitus: historiallinen  
Kivistä ladottu rajamerkki sijaitsee Nummitie-nimisen soratoen länsilaidalla, hiekanottopaikan 
pohjoislaidan luona. Rajamerkistä noin 25 m etelään on kolme metriä korkea siirtolohkare.  
Rajamerkissä on luonnonkivistä ladottu nelikulmainen kehys, jota osittain peittää soratien 
laitaan sysätty irtomaa. Keskellä on pystykivi. Sen etelälaidassa on numero 57 ja ylempänä on 
jäännöksiä kirjaimista tai numeroista. Rajapaikka Koirantiski on mainittu 1690-luvulla. 
Nykyinen pyykki lienee 1700-luvun lopulta. 
 



SM 11, Riihikorpi, 1000011665 
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6732453 I: 244823  
Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet  Tyypin tarkenne: rajamerkit   
Rauhoitusluokka: 2  Ajoitus: historiallinen  
Kivistä ladottu rajamerkki sijaitsee kalliomäellä. Se on sijoitettu niin, että sen länsisivu on 
vasten matalaa kallionnokkaa. Rajamerkissä on kylmämuurattu kivilatomus, joka on 
sammaleen peitossa. Latomuksen keskikohdalle on asetettu sammaskivi. Kivireunuksen itä-, 
etelä-, länsi- ja pohjoislaidalla on pystykivi. Keskuskiven itäsivulla on ympyränkaaren näköinen 
syvennys. Rajamerkin lähellä on etelän suunnalla kaksi viisarikiveä. Riihikorpi on mainittu 
rajapaikkana vuonna 1538. Nykyinen pyykki lienee 1700-luvun loppuvuosilta. 
 
SM 12, Paltan torpan paikka, 1000011713  
Laji: mahdollinen muinaisjäännös Koordinaatit:  P: 6730204 I: 241134  
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: torpat   
Rauhoitusluokka: ei määritelty Ajoitus: historiallinen 
Torppa on ollut vielä 1900-luvun alussa Kautrannan kylässä, Paltanpelto-nimisen pellon 
laidassa. 
 
SM 13, Köykänmäki, 906010006 
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6730649 I: 241742  
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty   
Rauhoitusluokka: 2 Ajoitus: kivikautinen 
Köykänmäki on Silvolan kylässä, Vahdolta Valpperiin vievän tien itäpuolella. Paikka on 
metsäistä rinnettä joenvartta kulkevan asfalttitien vierellä. Mäki on melko korkea ja kallioinen 
mäntymäki.  
a) Ojarannan talon läheltä tien itäpuolella on Arvolan ja Hevosmäen tilojen rajalla vanha 
metsittynyt hiekkakuoppa. Sen syvemmän osan reunoissa näkyi 0,2-0,3 m:n vahvuinen hyvin 
tumma kulttuurikerros, josta tuli kampakeramiikkaa, kvartsia jne. Siinä oli näkyvissä myös 
hiilialue, joka kuitenkin lienee nuorempi. Myös tien länsipuolella, Ojarannan pellolla, oli 
kvartsia, joten tie kulkee asuinpaikan ylitse. Pelto viettää länteen päin ojaan, joka virtaa tässä 
miltei etelään ja lopuksi laskee Vahdonjokeen. Pellolta, tien ja ojan puolivälistä ja n. 50 m 
asuinrakennuksesta etelään, on vuonna 2007 saatu kokoelmiin paksu kivikirves.  
c) Tämän ojan toiseltakin puolelta, Ojarannan pellolta (peruskarttalehti 1044 08, koord. p = 
6733505, i = 3241666), löytyi jokunen iskos, jotka viittaavat siihen, että asuinpaikka ulottuisi 
myös ojan länsirannanlle. Pohjoiseen päin näytti asuinpaikka ulottuvan mäen länsilaidalla 
Ojarannan talon kohdalta mäen yli Hevosmäen taloon vievän polun vaiheille asti.  
b) Samalta polulta löytyi kvartsi-iskos myös mäen itärinteeltä. Maasto on kivikkoista 
(löytöpaikan koordinaatit p = 6733481, i = 3241965. 
 
SM 14, Mäntylä, 906010005  
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6730649 I: 243379 
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat  Tyypin tarkenne: ei määritelty   
Rauhoitusluokka: 2  Ajoitus: kivikautinen 
Asuinpaikka sijaitsee kohdassa, jossa Vahdonjoen uoma itä–länsi-suuntaisena katkaisee 
pohjois–etelä-suuntaisen harjujaksonhiekkakankaan. Eteläreunassa pistää Mäntylän pellosta 
kankaan reunaan pieni peltokieleke. Se on hiekanajotien länsipuolella Mäntylän talosta noin 
700 m pohjoiskoilliseen. Paikka on lounaaseen viettävää peltorinnettä, sen länsipuolella 
maasto on soistunutta. Paikalta on löydetty muutamia asuinpaikaan viittaavia iskoksia.  
Vuoden 2007 inventoinnissa todettiin, että metsää oli raivattu pelloksi vainion pohjois- ja 
länsilaidasta. Pellossa oli paikoin kohtalaisen tiheässä iskoksia ja iskentäytimiä. Niistä on otettu 
muutamia näytteitä talteen sekä myös yksi hiekkakivihioin. Mitään värjäytyneitä kohtia ei 
vainiolla havaittu. Sen laidassa olevan uuden raivion laitaan laskee puro, Limppukoski. Metsä 
tämän puron ympärillä on kuusivaltaista. Maaperä metsässä ja pellolla on hiekkaa, paikoin 



hiekka on vainiolla oikeinkin hienojakoista. Vainion pohjoisreunan luokse on kellaria varten 
joskus tehty syvä muutaman metrin läpimittainen kaivanto, josta ulottuu pienempi ojamainen 
kaivanto etelään päin. 
 
SM 15, Kuusikorpi, 906010004  
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6730501 I: 243677 
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat  
Rauhoitusluokka: 2  Ajoitus: kivikautinen 
Asuinpaikka sijaitsee Lassinkallion kallioalueista muutamia satoja metrejä pohjoiseen, 
kohdassa, jossa Vahdonjoen uoma itä–länsi-suuntaisena katkaisee pohjois–etelä-suuntaisen 
harjujakson. Paikka on hiekkanummi, josta on ajettu suuria määriä hiekkaa ja soraa. Nummen 
eteläisin hiekkakuoppa on etelään pistävässä niemekkessä, jonka itä-etelä ja länsipuolella on 
niittyjä. Kuopan länsi-j a lounaispuolella ovat Korvensuun ja Puistolan talot.  
Hiekkakuopasta on löytynyt vasarakirves, tyyppiä I, KM 12512, 2 metrin syvyydestä, joten se 
ehkä on haudasta. Korvensuun pihalta on löytynyt oikokirves. Kuopan itä- ja eteläosasta on 
löytynyt kvartsi- ym. iskoksia. Löytöalue näyttää jatkuvan kuoppien väliselle paikoin leveällekin 
kaivamattomalle kangasmaan kaistaleelle. 
 
SM 16, Harvametsä, 1000011666  
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6730814 I: 248012  
Muinaisjäännöstyyppi: kivirakenteet Tyypin tarkenne: rajamerkit   
Rauhoitusluokka: ei määritelty Ajoitus: historiallinen 
Rajakivi sijaitsee Kiimassuonkulmalla, kunnanrajan käänteessä, peltojen ympäröimällä mäellä.  
Suurehkoon luonnonkiveen on hakattu rajapisteen merkintöjä. Sen ympärillä on pienempiä 
kiviä. Suuren kiven ylimmässä kohdassa erottuu numero 34 ja piste. Vieressä on nimikirjaimet 
J.L., ja niiden alla numerot 1 ja 7. Harvametsä on mainittu rajapaikkana vuonna 1538. Nykyinen 
rajamerkki on luultavimmin 1700-luvun lopulta. 
 
SM 17, Urheilukenttä, 906010003  
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit: P: 6729694 I: 243273  
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat   
Rauhoitusluokka: 2 Ajoitus: kivikautinen 
Vahdon urheilukenttä sijaitsee mäntykankaalla Lassinvuorenkupeella. Sen etelä- ja 
lounaispuolella on laaja suroakuoppa, joka ei enää ole käytössä. Maaperä on soraa ja heikkaa. 
Länsipuolella on kalliota, maasto viettää loivana etelään ja pohjoiseen. Hiekkakuopan 
länsireunasta on löydetty muutamia kvartsi-iskoksia. Selvää kulttuurikerrosta ei ole näkyvissä, 
ei myöskään liedenpaikkoja tms. Vuoden 2007 inventoinnissa tilanne ei ole muuttunut 
aikaisemmasta. Paikalta löydettiin yksi kvartsi-iskos 
 
SM 18, Seurantalo, 906010002  
Laji:kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit: P: 6729337 I: 243229  
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat   
Rauhoitusluokka: 2 Ajoitus: kivikautinen 
Vahdon Seurantalo sijaitsee Vahdon kirkolta Silvolaan ja Valpperiin vievän maantien 
pohjoispuolella, sen varressa noin 700 m Vahdon tienhaarasta. Se on mäntyä kasvavan 
kankaan lounaislaidassa, lännessä ja lounaassa avautuu laaja pelto- ja niittyalue, itäpuolella 
kohoaa kallio. Pohjoisessa on hiekkakuoppia. Niistä lähin on aivan Seurantalon luona ja se on 
uima-altaana. Noin 400 m pohjoiseen on urheilukenttä (ks. 906 01 0003), jonne Seurantalolta 
vie polku. Mainitun polun reunasta, talon koillispuolelta löytyi hiottu sirpale 
sädekiviliuskeisesta aseesta ja kvartsi-iskos. Pihalla on maapinta hyvin kulunutta ja kivistä. 
 
SM 19, Alistalo, 1000011707  
Laji: mahdollinen muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6729444 I: 245513 



Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat  Tyypin tarkenne: talonpohjat   
Rauhoitusluokka: ei määritelty  Ajoitus: historiallinen   
Talonpaikka sijaitsee 200 m lounaaseen Alistalon nykyisestä pihamaasta Paattisille menevän 
tien eteläpuolella joen haaran itäisella rannalla. Vuosien 1801-1807 kartan mukaan Alistalo on 
sijainnut kohdassa, missä Paattisille menevä tien ylittää Kirkkosuolta virtaavan joenhaaran. 
Paikalla on tasaista vainiota. 
 
SM 20, Linnankappelinmäki, 906000002 
Laji: mahdollinen muinaisjäännös Koordinaatit: P: 6728286 I: 242973  
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty  
Rauhoitusluokka: 2 Ajoitus: rautakautinen, keskiaikainen 
Turkuun menevän maantien laidassa n. 300 m Vahdon kirkosta lounaaseen, sen 
kaakkoispuolella on tasaisen peltoalueen keskellä korkeahko, jyrkkärinteinen mäki, nimeltään 
Linnamäki tai Linnankappelinmäki. Se on kivikkoinen ja kallioinen mäki, jonka itäpuolella on 
Vähämäen talo, lounaispuolella taas Yli-Vahdon riihi.  
Mäen laella näkyi koekuopissa palaneita kiviä ja nokea, mutta mitään rakennusten jälkiä ei 
siellä näkynyt. tiettävästi ei paikalta ole tehty mitään löytöjä eikä siitä kerrottu mitään 
tarinoitakaan.  
Varsinais-Suomen seutukaavaliiton suojelukohteiden luettelossa arvellaan että kohde olisi 
rautakautinen asuinpaikka. Anna-Liisa Hirviluoto kutsuu kohdetta tarkastuskertomuksessaan 
vuodelta 1990 "mahdollinen kirkonpaikka". 
 
SM 21, Vahdon vanhan kirkon paikka, 1000011706 
Laji: kiinteä muinaisjäännös Koordinaatit: P: 6727975 I: 242744  
Muinaisjäännöstyyppi: kirkkorakenteet Tyypin tarkenne: kirkonpaikat  
Rauhoitusluokka: ei määritelty Ajoitus: historiallinen 
Paikka sijaitsee Vahdonjoen itärannalla 100 m sillasta, jonka kautta menee Seppälään tie. 
Paikalla on nelikulmainen aitaus, josta on jäljellä kiviset aidantolpat. ja portinpylväät. Niiden 
sisäpuolella on kuusiaita. Paikalla on muistokivi, jossa on teksti "Vahdon vanha kirkon paikka 
vuoteen 1804. Paikka, jossa seisot, on pyhä maa 2. Moos. 3:5". 
 
SM 22, Karjakuja, 1000011709 
Laji: mahdollinen muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6727325 I: 242594  
Muinaisjäännöstyyppi: työ- ja valmistuspaikat Tyypin tarkenne: hiilimiilut   
Rauhoitusluokka: ei määritelty  Ajoitus: historiallinen 
Kivilatomus sijaitsee tasamaalla jyrkän kallioseinämän juurella 60 m lounaaseen pienestä 
vesilammikosta, joka on lähellä risteystä, jossa Karjakuja liittyy Kierikkalantiehen. 
Kallioseinämää vasten on ladottu 2 m pituinen ja 1,5 m korkea kivilatomus, jonka kivissä on 
paksua karstaa. 
 
SM 23, Huovintie, 1000011696  
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6726765 I: 244343  
Muinaisjäännöstyyppi: kulkuväylät    
Rauhoitusluokka: ei määritelty Ajoitus: historiallinen 
Vanhaa tien paikkaa metsässä 200 m pohjoiseen ja koilliseen kohdasta, jossa Seppälän kylän ja 
Tiravan vainioiden välinen tie ylittää kunnanrajan. Samaan oletettuun kaukoreittiin on liitetty 
Maskun alueella Airikintie. Nimenä Huovintie on liittynyt paitsi Vahdon ja Paattisten rajalle, 
myös muille seuduille esimerkiksi Oripään ja Ulvilan väliseen keskiaikaiseen tien linjaukseen. 
 
SM 24, Motonummi, 906010001 
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6726101 I: 241929  
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat  Tyypin tarkenne: ei määritelty   
Rauhoitusluokka: 2  Ajoitus: kivikautinen  



Vahdonjoen itäpuolella, lähellä Ruskon rajaa on hiekkanummi, josta on ajettu paljon hiekkaa. 
Nummen pohjoisosassa on Saarelmaan maalla hiekkakuoppa, jonka reunoilta löytyi 
kivikautisen asuinpaikan merkkejä. Paikka on Saarelmaan talosta noin 1,6 km etelälounaaseen, 
Kierikkalan kylästä etelään vievän kylätien länsipuolella, tieltä Lehtimäen taloon vievän kylätien 
länsipuolella, hiekkakuoppa-alueen halki johtavan polun pohjoispuolella.  
Paikka on koilliseen viettävää etupäässä männikköä kasvavaa hiekkakangasta. Kuopan 
ympäristössä on maan pintaa kuorittu, vain sen pohjoispuolella on koskematonta metsämaata. 
Hiekkakuopan reunoista löytyi kvartsi-iskoksia, joiden joukossa on pari esinettä.  
Vuoden 2007 inventoinnissa havaittiin Kolovuoren seudun kautta kulkevan Haapavuorentien 
leikanneen yhtenäistä löytöaluetta, jossa iskoksia oli paikoin kohtalaisen tiheässä. Tämä 
iskosten löytöalue sijaitsee etelään teiden Y-kirjaimen muotoisesta risteyksestä, josta yksi 
soratie menee asfaltoidulle tielle 2012 ja yksi Haapavuoren ja Teerimäen talojen suuntaan. 
Löytöalue oli loivalla tasaisella mäen länsirinteellä pienessä männikössä. Matalia laakeita 
kalliopaljastumia oli löytöalueen lähettyvillä ainakin kaksi. Maalaji oli karkeaa hiekkaa. 
 
SM 25, Kolovuori, 906000001  
Laji: mahdollinen muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6725923 I: 242334  
Muinaisjäännöstyyppi: hautapaikat Tyypin tarkenne: hautaröykkiöt   
Rauhoitusluokka: 2 Ajoitus: pronssikautinen, rautakautinen 
Kolovuori on Kierikkalan eteläosassa, lähellä Ruskon rajaa, Motonummen itäpuolella. Tämän 
vuoren kaakkoislaidalla, Saarelmaan ja Sainiston tilojen rajamailla, on muutamia kiviraunioita, 
jotka mahdollisesti ovat ihmisten tekemiä. Paikalta on ajettu kiviä ja aarteenetsijät ovat 
hajottaneet kasoja, jotka kertoman mukaan ovat aikaisemmin olleet selvempiä. Yhdestä 
rauniosta kerrotaan löytyneen kivikirves. Maasto on yleensäkin kivikkoista ja on mahdollsta, 
että kysymyksessä on vain luontainen kivikko. Joka tapauksessa paikalla saattoi erottaa viisi 
erillistä kivikasaa, joista yksi on Saarelmaan puolella, toiset Sainiston maalla. 
 
SM 26, Koli, 1000011667 
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6726176 I: 241084  
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat   
Rauhoitusluokka: 2  Ajoitus: kivikautinen, pronssikautinen 
Asuinpaikka sijaitsee Vahdonjoen uoman luoteispuolella olevan mäkialueen kaakkoislaidalla. 
Löytöjä on kahdelta erilliseltä alueelta asfaltoidun kevyen liikenteen väylän ojaleikkauksessa ja 
vainion laidalla jokiuomaa kohti laskeutuvalla mäen rinteellä. Löydöt paikalta ovat 
saviastianpaloja, palanutta luuta, kvartsi- ja kivilaji-iskoksia sekä palanutta savea. 
 
SM 27, Varkaanvuori, 1000011676  
Laji: mahdollinen muinaisjäännös Koordinaatit:  P: 6726226 I: 239825  
Muinaisjäännöstyyppi: taide, muistomerkit Tyypin tarkenne: hakkaukset   
Rauhoitusluokka: ei määritelty  Ajoitus: historiallinen 
Kivihakkaus on Ruskon ja Vahdon kunnanrajan ja kylänrajojen liittymäkohdassa silokalliolla. 
Tasaiseen kallioon on hakattu 30 cm:n läpimittainen ympyränkaari, jonka sisällä on 
tasavartinen ristin merkki, jokin kirjain- tai numerosarja, josta osa on lohjennut pois. Lisäksi 
ympyrän kaarelle on merkitty kaksi ympyrän sädettä. 
 
SM 28, Heliskoski, 1000011668 
Laji: kiinteä muinaisjäännös  Koordinaatit:  P: 6725269 I: 240342  
Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat Tyypin tarkenne: ei määritelty   
Rauhoitusluokka: 2 Ajoitus: kivikautinen, pronssikautinen 
Asuinpaikka sijaitsee lähellä pihamaita Vahdontie 485 ja 499 kohdalla asfaltoidun kevyen 
liikenteen väylän reunaleikkauksessa. Asuinpaikkaa liittyviä löytöjä, saviastianpaloja, palanutta 
luuta ja kvartsi-iskoksia on kahdessa löytökohdassa keveyn liikenteen väylän ojaleikkauksessa 
jokiuoman koskipaikkaa kohti laskevalla mäen rinteellä. 



 
smh 1, Askainen, autio kylätontti 
Laji: Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. P: 6731846 I: 3244519  
Vanhat myllypaikat Myllypaikka Vahdonjoessa n. 300 metriä Jokelan talosta alavirtaan. 
Kivirakenteita kahdesta 1700-l vesimyllystä. Luukkaan myllypaikka joen länsipuolella ja sitä  
vastapäätä joen itäpuolella Jokelan myllypaikka.   
 
smh2, Kylämäki, autio kylätontti 
Laji: Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös. P: 6732528  I: 3245415    
Kylämäen vanha autioitunut kylätontti. Nykyisin tontilla näkyy joitakin vanhoja peruskiviä. 
Tontin läheisyydessä sijaitsee uusi omakotitalo. Kylämäki tunnetaan 1550-luvun puolivälistä, 
mutta se lienee sitä vanhempi.  
 
smh 3, Laukola, autio kylätontti 
Laji: Mahdollinen historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös P: 6731529  I: 3243485 
Vahdon vanhan pappilan autioitunut tontti. Vahdon pappila sijaitsi tontilla 1670-luvulta 1790-
luvulle. Suutari Aaltosen rakennukset pystytettiin tontille 1900-luvun alussa ja ne purettiin  
vuonna 2006.  
 


