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Yleisön tekemät löydöt aiheuttavat riemunkiljahduksia Aboa Vetus Ars Novan arkeologisilla 
kaivauksilla 
 
Aboa Vetus Ars Nova -museo jatkaa jo viidettä kesää arkeologisia kaivaustutkimuksia museon 
sisäpihalla, Itäisen rantakadun ja Nunnankadun kulmauksessa. Kaivaukset ovat Suomessa 
ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan omin käsin kaupunkikerrosten arkeologiseen 
tutkimiseen. Tutkimukset toteutetaan yleisökaivauksena, johon kaikenikäiset arkeologiasta 
kiinnostuneet pääsevät osallistumaan. 
 
Kesän 2022 kaivaukset ovat suoraa jatkoa edellisen vuoden tutkimuksille. Tutkimuskohteena on 
vuoden 1827 suurpalossa tuhoutuneiden kivitalojen pihapiiri ja sen alla olevat vanhemmat 
aikakerrokset. Kesäkuun alussa alkaneilta kaivauksilta on paljastunut jo 1800-luvun puutarhan 
jäänteitä ja runsaasti esinelöytöjä keskiajalta 1900-luvulle.  
 
”Tutkittavan tontin loppuvaiheet olivat dramaattiset”, toteaa kaivausjohtaja Ilari Aalto. ”Tontin 
omistanut kauppias C. F. Semenius oli ajautunut konkurssiin keväällä 1827, ja hänen omaisuuttaan 
pakkohuutokaupattiin saman vuoden kesällä. Uudet kauppiaat aloittivat tontilla liiketoiminnan 
elokuussa juuri ennen paloa, ja odotamme löytävämme kauppaan liittyviä löytöjä.” 
 
 
Tutkimus etenee yhdessä yleisön kanssa 
 
Tutkimuskysymyksiin vastaamisen lisäksi kaivauksen tärkeänä tavoitteena esitellä arkeologin työtä 
ja tutkimusmenetelmiä yleisölle. Yleisöllä on kaivausalueelle vapaa pääsy ja uteliaita kävijöitä on jo 
vieraillut satoja. Jokaiselle vieraalle esitellään käynnissä olevaa tutkimusta sekä uusimpia 
kaivauslöytöjä. Heinäkuussa joka keskiviikko klo 12–14 järjestetään Arkeologin vastaanotto, jolloin 
arkeologit ovat aina takuuvarmasti paikan päällä. 
 
Yleisön ei kuitenkaan täydy tyytyä katselemiseen, sillä kaivaustyöhön pääsee myös osallistumaan 
omin käsin. Niin lapsille kuin aikuisillekin järjestetään kesän mittaan yhden tai kahden päivän 
mittaisia kaivauskursseja, joilla pääsee tekemään samoja töitä kuin arkeologitkin: kaivamaan ja 
seulomaan maata. Historiallisten astianpalojen, rahojen ja luiden löytäminen kirvoittaa usein 
iloisia kiljahduksia kaikenikäisistä osallistujista. Kaivauskurssit ovat niin suosittuja, että ne täyttyvät 
jo keväällä.  
 
Yleisökaivausten lisäksi Aboa Vetus Ars Nova on osallistanut vuodesta 2018 alkaen vapaaehtoisia 
kansalaistieteilijöitä arkeologiseen tutkimukseen. Museon vapaaehtoiset osallistuvat kaivaukseen 
kesän ajan kolmena päivänä viikossa, ja kaivauksen jälkeen he auttavat löytöjen pesussa ja 
luetteloinnissa. Kaivausblogissa laajennetaanturkua.blog vapaaehtoiset kertovat kaivausten 
etenemisestä. Kesäkuun alussa alkanut kaivaus jatkuu elokuun alkuun. 
 

https://laajennetaanturkuablog.wordpress.com/


 
Lehdistökuvia: www.aboavetusarsnova.fi/tiedotusvalineet 
käyttäjätunnus: press   
salasana: AVANmuseo95 
 
Lisätietoja: 
Ilari Aalto, kaivausjohtaja 
Aboa Vetus Ars Nova 
ilari.aalto@avan.fi 
p. 0400 347 522 
 
Hannele Lehtonen, museonjohtaja  
Aboa Vetus Ars Nova 
hannele.lehtonen@avan.fi 
p. 0400 859 746 
 
 

http://www.aboavetusarsnova.fi/tiedotusvalineet
http://www.aboavetusarsnova.fi/tiedotusvalineet
mailto:ilari.aalto@avan.fi
mailto:hannele.lehtonen@avan.fi

