KIINTEAN

ASUTUKSEN ALKU AURAJOEN
LAAKSOSSA.

Historiallisen ajan alussa, jolloin Turku tuli Suomen hallinnollisen ja sivistyselaman keskukseksi, oli Aurajoen laaksossa kiinteata asutusta vain joen suupuolella, t. s. suhteellisen Lyhyen matkan jokivartta pitkin sisamaahan. Ainoastaan nykyiset Maarian, Kaarinan ja Liedon pitajat olivat
asuttuja. Ylempana alkoi asumaton eramaa, joka ulottui
koillisessa Aurajoen latvojen toiselle puolelle, suunnilleen
Huittisiin ja Urjalaan asti, missa hamalainen sisamaa-asutus
.alkoi. Taman eramaan etelainen osa, Aurajoen varsi, nayttaa kuuluneen nautintomaana joen suupuolen asukkaille, kun
taas kaukaisempi, "puolimatkan takainen" eramaa oli Kokemaen jokivarren ja Sisa-Hameen hamalaisten kayttomaata.
Tuo Turun ja Hameen valinen laaja eravyohyke asutettiin
vasta keskiajalla, etenkin 1300-luvulta alkaen hallinnollisin
avustustoimenpitein. Sen asutushistoria on niin ollen historiallisten Iahteitten avulla valaistavissa. Asutuksen myohasyntyisyyden voisi paikoitellen nayttaa melkeinpa kartografisesti, merkitsemalla kartalle Lounais-Suomen varhaishistorialliset veronkantoalueet: uutisasutusvyohykkeella tapahtui veronkanto n. s. "ruotsalaisen oikeuden" mukaan ja siella maksettiin veroa voissa. Sen sijaan suorittivat ne alueet, joissa oli
ollut kiinteata asutusta jo ruotsalaisten Suomeen tullessa viljaveroa "suomalaisen oikeuden". mukaan. Naitten "oikeuksien" raja kulki Aurajoen laaksossa nykyisen Liedon ja Auran
rajaa pitkin. Maariassa taas oli "ruotsalainen oikeus" voimassa vain pitajan pohjoisosassa, Paimalan takana. Se, sen
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paremmin kuin Aurakaan, ei siis ollut asutettu ennen 13001ukua.l Ja kun tiedetaan, etta naiden seutujen asutus tuli
alempaa, rintamailta, joitten vanhoja nautintoalueita ne olivat, on siis historiallistenkin tietojen nojalla ilmeista, etta asutuksen leviaminen Aurajoen laaksossa tapahtui rannikolta,
s. o. joen suulta pain sisamaahan eika painvastoin.
Mutta itse Aurajoen suulla oli siis jo ennen ensinimaista
ristiretkea kylia ja kiinteata vaestoa. Kysymyksessa olevan
alueen asuttamisen valaisemiseksi ei meilla niin ollen voi
olla kirjallisia, historiallisia tietoja. Asutushistoriallisen tutkimuksen on silloin turvauduttava muinaistieteelliseen aineistoon. Kun kysymysta tassa yritetaan valaista, kasittelen
ensinna nuorimpia, pakanuuden loppuajan muinaismuistoja,
siirtyen sitten ajassa asteittain k'auemmaksi taaksepain: Nahdakseni tulee siten asutuksen yhdenjaksoisuus ja alku varmimmin selvitetyksi.
Muinaisloydoista ja kiinteista muinaisjaannoksista nakyy,
etta seka Maarian etta Liedon alueet olivat suhteellisen
tiheaan asuttuja pakanuuden viimeisina vuosisatoina, n. 8001100 j. Kr., ja etta sikalainen asutus ei silloin enaa ollut
nuorta uutisasutusta, vaan etta silla oli jo menneisyytta takanaan. Kaarinasta ovat sen sijaan samanaikaiset loydot harvempia. Myoskin historiallisista lahteista tuntuu ilmenevan, etta
Kaarinan alue on saanut yhtenaisen ja tihenevan vaestonsa
vasta pakanuuden ajan lopulla, joten sen sisainen kolonisatio
oli vasta silloin kaynnissa ja on historiallisestikin osittain valaistavissa. Kaarinassa muodostivat naet kaikki kylat viela
keskiajalla vain kaksi "bolia" eli yokuntaa, etelaisen ja pohjoisen. Viimeksi mainitun lceskuksena olivat Nummen ja Kairisten
kylat, siis kirkon tienoo, ja sen kaikilla tiloilla - siis koko
bolilla - oli viela Liedon rajalla yhteisia nautintoalueita,

---

I Historiallisen ajan asutusoloista ja uutisasutuksen luonteesta ks.
Fontell'in selvaa ja hauskaa esitysta "Jordens i Egentliga Finland besittningstagande fijr odlingsandambl" P. Nordmannin ja M. G. Schybergsonin teoksessa Finlands kulturhistoria. Medeltiden, ss. 78-90.
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Aurajoen suun rautakaufiset liiydiit ( p ~ i t s i tuluskivid). 1 Turun kirjaston tontti.
2 Virusmdki. 3 Kaerlan Mulli. 4 Karsarnaki, Siik. 5 K ~ r s a r n ~ k Hiisi.
i,
6 Sararnaen
Marttila. 7 Korppolaisrnaki. 8 V~ha-Heikkila.9 Kuusiston salmi. 10 Ristimaki. 11-13
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24 Vanhalinna. 25 Kaskala. 26 Pokkola.
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osoittamassa etta sivukylat olivat - arvatenkin raivioina
eli "intagteina" - syntyneet verrattain myohaan, ehka pakanuuden ajan paattyessa, yhteisesta emakylasta tai ematalosta.
- Etelainen yokunta taas on viela ilmeisemmin keskiajalla
uusi ja harvaan asuttu alue.
Ajalta 800-1 100 j. Kr. tunnetaan Aurajoen suulta seuraavat kalmistot tai sellaisiin viittaavat muinaisloydot:

A. Aurajoen pohjoispuolelta:

Maaria. Virusmaen ahde (2)' (hyvin rikas kalmisto 1000luvulta) ; Kaerlan Mulli (3) ; Karsamaki (Siikin torppa) (4);
Saramaen Marttila (6) (hyvin rikas kalmisto, josta m. m.
runsaskoristeinen ruumishauta, nainen, 1000-luvun alulta).
Kalmistoja ja asutusjatteita nayttaa olevan myos Raunistulan
Krapusuon ahteelta (1:n ja 2:n valilta) ja Turun kirjaston
tonti'lta (1 ). - Luultavaa on etta pakanuuden loppuajan muistoja tullaan Ioytamaan myos Maarian kirkon s,eudulta ja
Halisista. - Koroisista on hajaloytojz (2 1), joitten rnukaan
pakanuuden aikaista asutusta on ollut nykyisen talon paikalla. Koroisten niemen kauppapaikka ei sen sijaan
ole ollut kaupunkina ennen kuin keskiajan alkupuolella.
Lieto (Iansiosa). Sauvalan kyla (1 1-1 3), 3 osaksi hyvin
rikasta kalnistoa, osaksi ruumis-, osaksi polttohaudoin YlipaZn ja Anttilan talojen mailta. Samasta kylasta on Anttilan
maelta viela suurehko rahaloyto, Iansi- ja itamaisia rahoja
n. 1000 kappaletta, loydetyt nahtavasti tuohella paallystetysta saviastiasta, joka on aarteeksi katketty n. v. 1070 j. Kr.
- Makkylan kylasta ( 15) on raatali Kanervon maalta (verrattain Iahelta Liedon asemaa) saman ajan muinaisloytoja
- ainakin keihas - laatuaan pohjoisimmat Aurajoen laaksosta.
Numerot viittaavat karttaan.
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B. Aurajoen etelapuolelta:
Itainen Turku ja Kaarina. Kuralan Ristimaen (10) kalmisto, huomattavan moninaisin loydoin. Sielta ei ole sanottavia esineita, jotka olisivat v:n 1000 jalkeiselta ajalta, vaan
nuorimmat loydot ovat yleensa 900-luvulta. Paikka on jonkun verran Halisten kosken ylapuolella, ja on luultavaa etta
maan nousu on aiheuttanut sen, etta Halisten kivikynnys on
yha enemman vaikeuttanut laivakulkua: siihen muodostui
koski, jolloin asutus valitsi uudeksi, edullisemmaksi keskukseksi Nummen ja Kairisten kylien tonttimaat. Niista ei kuitenkaan viela ole tavattu loytoja pakanuuden ajan lopulta. Sellaisia voi sielta odottaa, samaten kai .Vahan-Heikkilan ja Sotalaisten alueilta. Taman aikainen muinaisloyto, rannerengas,
on pitajan etelaosastakin, Kuusiston salmen rannalta(9).
Lieto (itaosa). Kalmistoloytoja pakanuuden viime vuosisadoilta on Rahalan, Anttilan ja Handin (16) seka Vintalan
kylan talon (17) ja Alikirrin talon (18) Merolanmaalta. Kylan
maalta kerrotaan Ioytyneen oikean kultakruununkin. - Merolan loyto on Liedon ja Aurajokialueen pohjoisin loyto loppuvalta pakanuuden ajalta: Nautelan kosken takaa alkoivat
asumattomat nautintomaat seka pohjoisessa, koillisessa etta
idassa. Liedon itaosasta on keihasloyto Lietejoen varrelta,
Pakulan kylan Hyllyn maalta (19), ja toinen Kaarinan rajalta,
Littoisista (20). Kaikki esineet ovat Kansallismuseossa.
Esihistoriallisen ajan paattyessa oli asutus Aurajoen suulla
ilmeisesti jo lujittunut yhteiskunnaksi, joka ei suinkaan ollut
alhaisasteinen eik3 myoskaan hajanainen. Jarjestyneita oloja
todistavat verrattain useat - oikeastaan odottamattomankin
monet - muinaislinnat. Niita ovat Liedossa Kaskalan (25),
Vanhanlinnan (24) ja Pokkolan Kaarmeoron maen (26) kivivallein varustetut jyrkat maet ja Maariassa Rantamaen Prusin
Linnasmaki (23) seka mahdollisesti Turun Samppalinna (22) ;
viimeksi mainitun esihistorialliset varustukset eivat kuitenkaan enaa ole nahtavissa. Uskonnollisia pitopaikkoja lienevat
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olleet "hiidet" - nimi merkitsee virossa vielakin yhrilehtoa.

- Hiisi-nimisia taloja on Maai-ian Karsamaella,ja Liedon
Vaantelassa.

Onko Liedon (Liete-oja virtaa pitajan lapi)

Ristirnaki. Kalrnisto on koulurakennuksen alla.

ruotsalainen nimi Lundo hiisi-sanan kaannos, ei ole selvitettavissa.
Viereisissa kuvissa on naytteita taman ajan muinaisloydoista Aurajoen suulta. Saramaen Marttilan ruumishaudassa
on sailynyt osia pronssispiraalein koristetusta esiliinasta ja
sykerijja, selvia todisteita suomalaisesta kansallispuvusta, jollaisia ei koskaan tavata ruotsalaisella alueella. Muina koristeina ovat hopeamedaljongit ja sormukset, helminauha, kaulaja paarengas. Myos puukko on kuulunut naisen varustuksiin.
- Uskonnollisiin kasityksiin viittaavat Virusmaesta loydetty
kullattu hopeinen rintaristi ja Saramaesta saatu pronssinen
karhunhammas. - Kauppaan viittaavat painot eli punnukset,
maanviljelykseen sirpit ja Saramaen ruumishaudasta keratty
kourallinen hiiltyneita ohranjyvia.
Kalmistojen kalusto on monipuolinen ja todistaa melkoista
vaurautta ja hyvinvointia. Sen yleisluonne, etenkin naisten
hdyt ja puvun osat, on suomalainen, eika vain maantieteellisessa vaan myijs kansallisessa suhteessa: nama muinaismuistot kuvastavat varsinaissuomalaisen talonpoikaisvaeston joka-

paivaista elamaa. Mutta kun rnuistaa Turun seudun asemaa' historiallisen ajan alussa, on sangen rnielenkiintoista
todeta tuossa myohaisen pakanuuden ajan kalustossa run-

Liedon Vanhalinna.

saasti rnyoskin skandinavista tuontitavaraa, koruesineita
(kuv. s. IS), hopeata, rahoja, risteja (kuv. s. 17), aseitakin.
Enimman on sellaisia Ristimaen ja Virusmaen loydoissa, mutta
niita on Liedostakin. Ne todistavat, etta alue Aurajoen suulla
ei ollut vieras skandinaveille ,ennen ensirnmaista ristiretkeakaan, ja ne sitovat siten myohemmat, varhaiskeskiaikaiset,
tapahtumat elirnellisesti pakanuuden loppuajan kehitykseen.

Hieman vahalukuisernmat kuin myohaispakanalliset ovat
j. Kr.
Aurajoen suulta tunnetut kalrnistot vuosien 400-800
valiselta ajalta, n. s. k e s k i s e 1 t a r a u t a - a j a 1 t a. Sen
ajan loytoja tunnetaan Marttilan (6), Kaerlan ( 3 ) , Ristimaen (10) ja Sauvalan Ylipaan (13) kalmistoista, Liedon
Loukinaisten kansakoulun rnaelta (14), Turun Korppolais-
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maelta (7) ja Vaha-Heikkilan kasarmialueelta (8). Kolme
viimeksi mainittua kalmistoa ovat olleet vain lyhytaikaisia,
kun taas 4 ensinmainittua oli kaytannossa aina pakanuu-
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Kaskalan Linnamaen pohjapiirros.

den ajan lopulle asti. Ne siis todistavat asutuksen jatkuneen keskeytymatta historiallisen ajan alkuun asti, joten silloinen suomalainen talonpoikainen asutus on alkanut taalla
varmasti jo v:n 400 vaiheilla alkaen. Loytoaineistosta nakee
lisaksi helposti, etta kaluston nuoremmat muodot ovat syntyneet aikaisemmista paikallisista kehitysasteista; samoin huomaa jo kansainvaelluksen ajalla ilmeista vuorovaikutusta seka
Viron ett'a Ruotsin kanssa, kuitenkin omintakeisten muotojen
ollessa vallitsevina.
. Ajan kulttuurimuistoista antavat kuvat naytteita. Silmaanpistavan runsaita ovat aseet, miekat, keihaat ja kilvet. Jos
kohta niissakin on tuontitavaraa, on niitten enin osa koti-

maisten seppain takomia ja valmistamia. Aika on ollut. levoton ja sotaisa: tulokkaat ovat olleet maan valtaajia, uutisasukkaita; yhteiskunta oli viela heikko eika riittanyt takaamaan taytta rauhaa: mies oli itse oman onnensa turva ja
puolustaja.
Vanha uutisasutus vuosien 400-600 vaiheilla on siis keskittynyt Maarian rintamaalle - Saramaki, Kaerla - ja Aurajoen suuosan etelarannalle - Korppolaismaki, Vaha-Heikkila, Ristimaki, Loukinainen - ja Iansirannalle Sauvalaan.
Emme tieda, olisiko jokin muinaislinna jo tamanaikainen:
siina tapauksessa olisi se varmaankin Vanhalinna. Aurajoen
suisto ehk2 huomattiin liian vaar,alliseksi ja avoimeksi, ja asutus jatti sen, silla ainakaan Korppolaismaen ja Vaha-Heikkilan kalmistoista ei ole loytoja enaa viikinkikaudelta, jalkeen v:n 800' j. Kr. Sen sijaan on niista harvalukuisia
esineita jo roomalaiselta rautakaudelta, ennen v. 400 j. Kr.,
osoittamassa, etta asutuksen alku Aurajoen suulla on vanhempi kuin mita nyt puheena olleen kansainvaelluksen ajan
loydot osoittavat. Samaan suuntaan todistaa luonnollisesti
myos se, etta - kuten asken mainittiin - viimeksi mainitun
ajan loytokalustossa jo on melkoisesti muotoja, joilla on
selva kansallinen erikoissavy ja joilla ei ole vastineita
muualla. Niilla taytyy siis olla p a i k a l l i s e t edeltajansa;
toisin sanoen, on ollut vanhempi kulttuuri Aurajoen suulla,
jossa ne ovat syntyneet ja kehittyneet.
Ja kun sitten tarkastamme Aurajoen suun muinaismuist0jan.s. r o o m a l a i s e n a r a u t a k a u t e n a , n.vv. 50400 j. Kr., huomaammekin, etta kalmistojen todistusvoiman
lnukaan siella on jo silloin ollut todellista kiinteata, s. o.
maataviljelevaa vaestoa. Loytopaikat ja epailematta seudun
koko asutus oli viela harvempaa kuin vuosien 400-800
valilla, ja ilmeisesti se on silloin uutta: se on alkanut Kr. s.
jalkeisina vuosisatoina varsinaisena uutisasutuksena, keskittyen harvoihin emakyliin, jotka vahitellen ovat kolonisoineet
lahialueitten viljelem~ttomatmaat. Nama ensimmaiset kylat eli

Esineifa Virusnraen kalmisfosta: hopeinen krusifiksi ( 3 / , ) , hopearisti
(Vin), pronssinen hihnanpaci'tehela (?I,), hopeasollii ("I*),
pronssinen
N . v. 1100 j. Kr.
riipus (z/,),
pronssinen rannerengas (?I,).
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keskukset eivat ulotu pohjoisessa edes Lietoon asti, vaan
rajoittuvat Kaarinaan ja Maariaan. Edellisia ovat Korppolaismaen (7) ja Vaha-Heikkilan (8) Ioytopaikat, joista loytoja

Esineita Saramaen ruumishaudasta: hopeinen paarengas,
hopeinen sormus, 2 hopeisfa rintarahaa. I/N,. v. 1000 j. Kr.
( V r f . siv. 20.)

kuitenkin on vain vahan, niiden joukossa tosin komea kultahelainen hopeasolki Korppolaismaelta. Maariasta on kaksi
suurta kalmistoa, Karsamaen (5) ja Saramaen Marttilan (6).
Saramaen Marttilan kalmiston kayttoaika kasittaa siis
koko ajanjakson n. 100-1100
j. Kr. Vainajat on siella
yleensa haudattu polttaen - vasta 1000-luvulta alkaa jo esiintya ruumishautojakin - ja mukaan on kalmistoon pantu tavaraa, ruokaa ja juomaa vainajille. Kalmistokerros on ohut,
3 0 4 0 cm., ja kivilla peitetty katukiveyksen tapaan. Vanhimmat esineet - roomalaiselta rautakaudelta - ovat
yksinkertaisia solkia, veitsia y. m. jokapaivaisen elaman tarvekapineita. Lisaksi on kappaleita juomasarvien heloista,

Esirzeifii Saramaen kalmistosta: prorzssirzen karhunhammas, lintumairzen riipus, jlromasarven paatehela. luomasarvi, osoittava paatehelan
kiiyttri'ii. Viimem. I/,, muut 41,. luomasarvi ja hela n. v. 100 j. Kr.,
muuf 900-lui~ulta.
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(kuv. s. 19), roolmalaista mallia, todisteena roomalaisten viinintuonnista, josta pohjoismaista on useita muitakin merkkeja.
Kuvat antavat naytteita. - Karsamaen kansakoulun alapuo-

Marffila: ruumishaufa.
Esineifa kuvassa siv. 18.

'

lelta on tutkittu kalmisto, jossa on lukuisia hautoja 100-400
vaiheilta j. Kr. (5). Sen haudat eroavat jossakin rnaarin Saramaen kalmistohaudoista; toistaiseksi ei ole rnerkkeja siita,
etta asutus olisi jatkunut talla paikalla viela kansainvaelluksen ajallakin, vaikka se kylla on ajateltavissa.
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Saramaen kalmistossa voi siis seurata Aurajoen suun asutuksen katkeamattomia muistoja n. v:sta 100 j. Kr. alkaen
pakamuuden ajan loppuun asti. Sen lopulla asukkaat olivat

Ristimaki: asehauta, miekka, keihas, veitsi, kuolaimet. Valokuvatut loydettaissa, alkuperiiisessa asemassaan. N . v. 800 j . Kr.

epailematta suomalaisia. Kun asutuksessa ei ole tapahtunut
keskeytysta eli katkeamista, voi niinollen pitaa varmana, etta
jo v:n 100 vaiheilla asui ~ u r a j o e nsuulla suomalaisia, nykyisen vaeston esi-isia. .Mitaan vanhempaa, siihen liittyvaa kiinteata asutusta paikkakunnalta ei tunneta. Koko Aurajoen
suun seutu nayttaa olleen autiota edellisen puolentoista
vuosituhannen kuluessa, eika sen takaista rikasloytoisen kivikauden kalastaja-asutusta voi yhdistaa Kr. s. jalkeisen ajan
maanviljelijaasutukseen. Kivikauden kansa kolmannella ja
toisella vuosituhannella e. Kr. eli toisenlaisissa luonnonoloissa. Silloin nykyiset savipohjaiset peltoalueet Vahajoen,
Aurajoen ja Lietejoen varsilla olivat viela meren pohjaa. Sen
ajan kalastajat, joitten rodusta ja kansallisuudesta emme
voi mitaan sanoa, asuivat hiekkapohjaisten harjujen rinteilla

Risfimaki. Eldinkorisfeinen miekan kadensija, avoinzeksi viilinncfty.
(Ill)Skandinavisia aiheita. N . v. SO0 j. Kr.

Ristirniilii.

Pronssisia korumiekkojen ponsia (*,I,).
N . v. 700 j. Kr.

Esineifa Sanvalan Ylipaun kalrnisfosta, suornalaisia rnuotoja. N. s.
krapusolki ja fasapitkai~artinensolki, vyon heloja. ('I,). N. v. 700 j. Kr.
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kalastellen allaolevissa lahdissa ja salmissa. Maan nousu
muutti elinehdot ja pakotti vaeston siirtymaan muualle. Uudet
tulokkaat, jotka toistatuhatta vuotta myohemmin kansoitti-

Polffohuuta Karsarnaen nseman luofa. N. v. 200 j. Kr.

vat Aurajoen suun, valitsivat asuinpaikoikseen toyraat, joitten rinteille he tekivat kaskensa ja joitten alla olevat tasaiset metsamaat he vahitellen raivasivat pelloiksi. J a vasta
niin sai alkunsa kylaasutus, se jolca yhtamittaisena on jatkunut meidan paiviimme asti.
Mutta mista on Kr. s. jalkeinen uutisasutus tullut ja miten
on Aurajoen suu saanut suomalaisen vaestiinsa? llmeisesti
ei Iahistiilta, vaan tulokkaat ovat etaammalta. Siita ei todista
vain loytojen puute Kr. s. edelliselta ajalta - voisihan olla
sattuma, etta sellaisia ei olisi viela keksitty vaikka niita oli-
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sikin - vaan myos se, etta talta vanhimmalta muinaiskalustolta tyystin puuttuu kansallinen vari ja omaperaisyys. Esineet parilta ensi v-uosisadalta j. Kr. ovat kaikki sellaisia, etta

Suomen kiinteii asutus rautakaudella: A loydot ajalta 100-500
loydot pakanuuden ajan lopulta.

j. Kr.

ne voisivat yhta hyvin olla loydettyja ulkopuolelta Suomen,
Viron rannikolta. Suomessa niitten muodot ja koristelu vasta
myohemmin erilaistuvat, saaden paikallisia ja kansallisia piirteita, osoittaen etta vaesto jo on kyllin vahva ja riittavan itsenainen. Etta 'kehityshistoria todella oli se, joka
Aurajoen suun muinaiskalustosta nakyy, ilmenee tarkastettaessa koko Suomen samanaikaista asutushi'storiaa: vanhimpia rautakauden esineita, viela vailla kansallisia erikoispiirteita, tavataan Suomesta vain Lounais-Suomen rannikolla,
Kokemaen joen suulla ja Etela-Pohjanmaalta. Muualta koko
vanhin asutuskerros puuttuu. Lounais-Suomen rannikolla

.

jatkui asutus edelleen ja siella kehittyi itsenaisia muotoja.
Kokemaen jokivarren keski- ja ylajuoksun varsilta vanhernmat rnuodot puuttuvat, rnutta nuorernpia sielta jo on,
ja Sisa-Hameen vesistoalueelta ilrnestyy vain yha nuorempia muotoja. Asutus on siis vanhin rneren rannikolla ja
on levinnyt sielta uutisausutuksena Kokemaen jokea pitkin
Vanajavedcn vesistolle, jonka paaasiallinen uutisasutus on
kansainvaelluksen aika, aika jalkeen v:n 500 j. Kr. Seka
historia etta muinalsloydot nayttavat Suomen kiintean asutuksen levinneen Iannesta sisamaahan pain.
Silma11a pitaen asutukser, suuntaa ja vanhimmarl mulnaiskalustomme baltilaista, virolaista luonnetta on katsottava selvaksi, etta vanhin suomalainen, "kantasuomalainen",
vaesto on tullut siirtolaisena Suomeen ja m. m. Aurajoen
suulle Virosta - ehka sen itaosasta, Narvasta Tallinnaan
pain, Virumaalta - Kr. s. jalkeisina vuosikymmenina. Lounais-Suon~ioli silloin neitseellista ja asumatonta eramaata, sellaista kuin yleensa eramaat. Tulokkaat kansoittivat sen
samaan tapaan kuin euroopalaiset rnyohemmin Amerikan.
Siirtolaisia tuli vahitellen, vuosisadan tai parin kuluessa, asetT
tuen asumaan miclestaan sopiviin paikkoihin riittavan etaalle
toisistaan. Jonkinlainen raja kulki nautintornaitten valia ehka rnyohempien pitajien rajojen edeltajat - ja asuintalojen
liika vaesto raivasi ajan mittaan itselleen uutispalstoja Iahist611e - uudet kylat - joilla edelleen oli yhteinen osuus
metsankayntiin vanhassa eramaassa, mikali se edelleen oli
rnetsamaana. Sellainen sisainen asutusprosessi oli tapahtunut
Aurajoen suulla ennen ensimmaista ristiretkea, mutta Aurajoen keskijuoksulla vasta Ruotsin vallan aikana. Sen sijaan
ovat etaiset "korvet" vielakin ylen harvaan asuttuja, havainnollisesti nayttaen, millaiset olot olivat rintamaillakin lahes
2000 vuotta sitten, viljelyksen alkaessa Aurajoen suulla.
Ja syy vaestiisiirtoon Viron rannalta Lounais-Suomeen
Suornenlahden pohjoispuolelle Kr. s. jalkeisina vuosisatoina?
Nahtavasti silloinen suuri turkisten kysynta, joka levitti Veik-
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selin suulta etelaan pain turkiksia Rooman valtakunnan asukasten tarpeiksi ja houkutteli yrittelijiiita, samaten kuin Kanadan trappereita, siirtymaan itse turkismaille, lahelle arvokasta kauppatavaraa. Kun kysynta lakkasi, sopeutui vaesto
uusiin elinehtoihin, alkaen yksinomaan viljella aluetta, johon
oli siirrytty.l
Vrt. AARNE EUROPAEUS,
Suomen Museo 1927.

Kirjoittaja on saanut lainaksi osan klisheista Suomen
Muinaismuistoyhdistykselta, jolle parhain kiitos.
~ u v a s s a siv. 7 on Koroinen rnerkitty vaariri. Koroinen
sijaitsee Aura- ja Vahajoen valisella niemella.

