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KAIVO, JOSTA löytyi paljon tavaraa, muun 
muussa kirves, jonka varsi oli palanut. Kai-
voja on kaivauksissa löytynyt eri tonteilta. 
Niiden syvyys on ollut yleensä 3–4 metriä ja 
niiden rakenne on yleensä puusta. Kaivoista 
löytyvät tavarat selittyvät sillä, että käytöstä 
poistettuja kaivoja on käytetty roskiksina. 

ASUINRAKENNUKSEN jäänteitä. 
Asuinrakennukset tunnistaa muun 
muassa siitä, että niissä on aina 
tulisija.

PIHARAKENNUS  
1700-luvun loppupuolelta.

TORIKATU ON kuusi metriä 
leveä, kivetty katu, joka on 
johtanut aina joelle saakka.

MUURATTU TALO, jonka ruokatavarakauppias Johan Häg-
groth rakennutti vuonna 1816. Mahtoiko talon yhteydessä 
olla myös kauppa? Arkeologit ovat löytäneet paikalta 
kokonaisen kasan käyttämättömiä liitupiippuja, jotka 
saattoivat olla myyntitavaraa. Rakennuksen kivet myytiin 
kolme vuotta Turun palon jälkeen huutokaupassa. 
Aiemmin Häggrothin tontilla on toiminut kolme eri kengi-
tysseppää. Heistä yksi oli kuninkaallisen henkirakuunaryk-
mentin kengitysseppä Anders Teigert.

PIHARAKENNUKSIA. Piharakennuksissa 
oli ainakin varastoja ja verstaita, ehkä 
myös eläinsuojia. Myös ulkokäymälöi-
den pohjia on löytynyt. Tunkioita on 
ollut yleensä tonttien takakulmilla.

PIHAKIVEYS. Varsinkin 
paraatipaikalla torin varrella 
olevien talojen pihat on 
kivetty. Ilman kiveystä pihat 
olivat savisia ja kuraisia.

PITKÄ ASUINRAKENNUS, 
joka näkyy 1740-luvun 
kartassa.

ASUTUSTA JO 1600-LUVULLA
Monet tontit ovat olleet asuttuja jo 
1650-luvulla eli Brahen aikaan. Isovi-
han eli venäläisten miehityksen aikaan 
(1713–1721) asumuksia hylättiin, moni 
varakkaista turkulaisista muutti Ruot-
siin. Osaa tonteista käytettiin peltoi-
na, kunnes 1700-luvun toisella puolis-
kolla niillä ryhdyttiin taas asumaan. 

TUHANSIA ESINELÖYTÖJÄ
Kaivauksissa on tehty jo tuhansia esine-
löytöjä 1600–1800-luvuilta. Useimmiten 
on kyse esineistä, jotka on heitetty pois, 
yleensä tunkiolle. On lasisten ja savisten 
astioitten palasia ja jopa kiinalaista poslii-
nia, rahoja, avaimia, aseiden osia ja pieniä 
keraamisia eläinhahmoja, jotka ovat olleet 
lasten leluja. Eniten on löytynyt eläinten 
luita, punasavikeramiikkaa ja liitupiipun 
palasia.

Kaivauksissa on löytynyt myös suuta-
rin nahanleikkuujätettä. Mahtoikohan 
suutarin käyttämistä raaka-aineista olla 
kyse myös nuoren hevosen jäänteissä? 
Kaivauksissa löytyi hevosen selkäranka, 
kylkiluita ja etuhampaat, mutta kalloa ja 
jalkoja ei löytynyt.

Arkeologiset kaivaukset jatkuvat 
jouluun asti. Iso osa tutkimustyös-
tä tehdään vasta kaivausten jälkeen. 

LIITUPIIPPU 
Liitupiippu oli valmistettu valkoisesta 
savesta ja siinä oli pieni pesä. Tupakka 
oli kallista, eikä sitä haluttu kuluttaa 
kerralla paljoa. 
Sylki ja terva kertyivät helposti tulpaksi 
piippuun, jolloin se tukkeutui. Se katkais-
tiin silloin lyhyemmäksi. Kaivauksissa on 
löytynyt muun muassa 1600-luvun liitu-
piippu, jossa on vielä omistajansa ham-
paanjäljet tallella.

Lähteet: Kenttätyönjohtaja Maija Helamaa 
ja tutkija Maria Carpelan Muuritutkimus 
Oy:stä

Keraaminen hevonen on ollut lasten lelu.

Löytöjä nähtävillä
 6Kauppatorin kaivausten uusia esinelöytöjä 

on esillä info-pisteessä, joka on siirretty torilla 
lähemmäs Kauppiaskadun ja Yliopistonkadun 
kulmaa. Info-pisteen vieressä kaivetaan tällä 
viikolla ja ensi viikon alussa esille 10 metriä 
leveää Brahen alista poikkikatua. Infopiste 
on avoinna arkisin klo 10–15 ja siellä voi myös 
jututtaa Muuritutkimuksen tutkijaa.

Pieni keraaminen lelueläinhahmo.

Kokonainen kasa liitupiippuja.

ASUINRAKENNUKSIA torin 
laidalla. Jo toukokuussa 
kaivettu ja tutkittu alue.

U Kuva elokuun lopulta, 
jolloin kaivausten koh-
teet olivat parhaiten 
näkyvissä.
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KAIVETAAN SEURAAVINA 
KUUKAUSINA

 VANHA TORI on Eerikinkadun alla. 
Tori on ilmeisesti ollut puutavaratori. 
Se on ollut toiminnassa 1600-luvun 
puolivälistä aina Turun paloon 1827.

BRAHEN KESKINEN poikkikatu on kym-
menen metriä leveä.
Pietari Brahe oli Suomen kenraalikuver-
nööri 1600-luvun puolivälissä. Hänen 
nimensä on jäänyt elämään monissa 
katujen ja paikkojen nimissä – ja syystä. 
Hän kehitti Suomea monin tavoin. Kau-
punkeja hän halusi laajentaa ja rakentaa 
kaupunkeihin aukioita. 

Turun kauppatorin arkeologiset kaivaukset 
jatkuvat. Mutta mitä torin alla piilevistä 
historian kerroksista on tähän mennessä 
paljastunut?

Esiin kaivettu 
kaupunki

Sanna Keskitalo teksti // Akseli Tolvi / Muuritutkimus Oy, 
Marttiina Sairanen kuvat
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