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Turku 
Kaskenkatu 3. Kellarirakenteet 
 
Turun kaupungin tilauksesta (Paula Aantaa) inventoitiin ja dokumentoitiin Kaskenkatu 3:n rakennusten alla 
olevat kellaritilat. Kellaritiloja rakennuksen alla oli kaksi, joista läntiseen oli portaita myöden kulku (kellari 1) 
ja toiseen johtava oviaukko (kellari 2 / Kaskenkatua vasten oleva tila) kaivettiin esiin täyttömaan alta.  
Kolmantena arkeologisen arvioinnin kohteena oli pihapiirin eteläosassa oleva puretun rakennuksen 
perustusten alue. Kellarikohteissa tehtiin kohteisiin soveltuva rakennusarkeologinen dokumentointi ja 
molemmat kohteet kuvattiin Matterport 3Dkameralla. Kellarikerros oli havaintovaiheessa monin paikoin 
täynnä erilaisia varastossa olevia materiaaleja ja käytöstä poisjääneitä esineitä, jotka haittasivat 
havainnointia. 3d-mallit ovat tämän raportin osana linkkeinä.  
 
Kellari 1. 3d-malli 
https://my.matterport.com/show/?m=2Tgk4mhY6DU 
 
Kellari 2. 3d-malli 
https://my.matterport.com/show/?m=LKYhVFnD9Bj 
 
 
Dokumentointityöstä vastasi FT Kari Uotila ja muina arkeologeina olivat FM Jani Vidgren ja FM Nikolai 
Paukkonen. Tutkimus tehtiin tammikuussa 2020.  
 
Kellaritilassa 1. on avoimen varastona olevan kivijalallisen kellaritilan lisäksi yksi holvattu kellari, joka on 
muodoltaan pitkä ja kapea tiilikellari. Kellarin erikoisuutena on kaikkiaan kahdeksan seinäkomeroa. Esillä 
olleiden rakenteellisten piirteiden perusteella kellaria voi pitää 1700-1800 –luvulla rakennettuna. Kellari 
liittyy rakennusliitteellä muuhun kellarikerrokseen ja on mahdollista, että se on rakennettu vasta samaan 
aikaan kuin muitakin osia rakennusta. Havaitut osat kivijalkaa oli osin kylmäladottu ja liittyi havaituilta 
osiltaan nykyiseen rakennukseen.  
 
Kellaritilassa 2. on avoimen kivijalan lisäksi yksi suoraseinäinen tiilikellari, jonka edustalle on alun perin 
johtanut kellarin toinen oviaukko. Suoraseinäinen kellari on todennäköisesti nykyisen rakennuksen ikäinen.  
Kellaritilassa 2 kivijalka on osin kylmäladottu ja liittyy havaituilta osiltaan nykyiseen rakennukseen.  
 
Kaskenkatu 3:n dokumentoinnissa kellareista ei havaittu selviä viitteitä nykyistä rakennuskantaa 
vanhemmista rakennusosista. Aikaisempien tutkimuksien perusteella on koko lailla selvää, että osa 
keskiaikaisen luostarin rakennuksista ulottuu tontille, mutta kellareista ei tällaisia rakenteita voinut havaita. 
Havainnointia toki haittasi monin paikoin tilojen runsas varastokäyttö. Tyhjinä tilanne voi olla toinen.  
 
Pihapiirin etelä/lounaisosassa sijaitsee aikaisemmin puretun rakennuksen kivijalka. Se ulottuu ympäröivän 
maan pinnan tason alle ja sen perustuksen suhdetta alla mahdollisesti oleviin maakerroksiin tai vanhempiin 
rakenteisiin ei voi arvioida ilman maan pintaan kajoamista eli käytännössä arkeologista koetutkimusta tai 
rakennusvaiheessa tehtävää arkeologista valvontaa. Alueella on kalliopinta paikoin hyvin lähellä ja on hyvin 
mahdollista, että piharakennus on perustettu kallioon saakka. Tätä ei voi kuitenkaan varmuudella todeta 
nykytilanteessa. Rakennuksen sisäpuolella on erilaisia purku- ja käyttökerroksia, jotka liittyvät paikalla 
olleeseen 1800-luvun rakennukseen. Perustuksen itäisellä puolella (Kaskenkadun puolella) maasto selvästi 
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painuu ja on mahdollista, että sillä reunalla on paksummat täyttökerrokset. Nykyisellään tiedot tontin 
eteläisen osan arkeologisista maakerroksista ja rakenteista ovat vähäiset. Ennen uudisrakentamista niitä on 
varmasti pakko täydentää koetutkimuksin.  
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