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Tiistaina 4.10.1983 kaivoi Porvoon kaupunki vesijohtoverkostoa
varten ojan Välikatu 1 : n seinästä kohtisuoraan Välikadun keskel lä olevaan viemäriin (ks. liite 1 ). Ojan pituus oli n. 7 m, le veys 1.5-2 m ja syvyys 2-2.5 m. Asiasta ei ilmoitettu Porvoon
museolle. Kaivuutyö tehtiin nopeasti kaivinkoneella puolen päi vän kuluessa.
Ojan leikkauksien kulttuurikerrrokset olivat paikoin sekoitettu ja ; kaivuutyö paljasti alueelta lukuisia kaapeleita ja putkistoja ,
jotka olivat alle metrin syvyydessä . Ojan itäpäässä , Välikatu 1 : n
seinässä, oli vesijohtoputki n. 2 m: n syvyydessä. Mitään selviä
rakenteita ei työtä seurattaessa ehditty havaita , ei myöskään esi nelöytöjä. Irtomaassa oli muutamia keramiikanpaloja ja kaksi isompaa puuparrua , jotka olivat mahdollisesti peräisin puu - humus - kerroksesta n : o ~ (ks. liite 2). Samassa kerroksessa oli eteläleik kauksessa, n. 2 m talon seinästä, kaivannon suuntaisesti paksumpia
parruja (~ 10 - 15 cm) 2-3m matkalla ja niiden välissä kohtisuoraan
risuja.
Ohessa seuraa karkea pllrros eteläleikkauksen maakerroksista . Ker roksista 2 - 7 on myös maalajinäytteet. Kaivuutyöstä otettiin valo kuvia .
Terveisin

/tu-n~

Leena Lehtinen

FK

Porvoon museo

liitteitä 2 kpl

5181

1

1

==
--=-1~

r== = ~-----

;---t--r.:::::::::::~

· -"l ::;:::r ~

: t~§
~~

_..._

·-'~ 1 ·

=
"-=

.;=

:-::;:::::;±

'-1~

·--r'
-~

!---'-

=· 1--1--

-' " · . '-' ··-- . .

::....
-=~

- co;-

1 11· 1 A--h---T-

--'--1--

==

.:±:::-

!~

Museovirasto
Rakennushistorian osasto
Liite selvitykseen vesijohtotyön seurannasta Porvoon Välikadulla
4.10.1983.
Soitin 11.10.1983 Porvoon museoon FK Leena Lehtiselle, joka 4.10.1983
oli tehnyt havaintoja Välikadulle avatusta viemärikaivannosta, tarkoituksenani täsmentää hänen kertanuksessaan olleita tietoja (Lehtisen kirje allekirjoittaneelle 5.10.1983). Puhelinkeskustelussa
tuli ilmi seuraavia seikkoja.
Havainnot tehtiin suuressa kiireessä, Lehtisellä oli vain muutama
tunti aikaa ennen kuin kaivanto iltapäivällä noin klo 14.00 aikaan
täytettiin. Lisäksi päivä oli varsin pimeä. Edelleen hän arvioi
itseään kokemattomaksi tämänlaatuisissa havainnointitöissä. Kaivinkoneen kaivuutekniikan takia havaintoja voitiin tehdä ainoastaan
kaivannon eteläleikkauksesta.
Paikka, josta Lehtinen teki piirroksen maakerroksista (kirjeen liite
2), sijaitsi kaivannon Sirnolinin tontin puoleisessa päässä, sen
eteläleikkauksessa. Täällä oli ainoa paikka, missä kerrosjärjestys
oli edes jotenkin säilynyt. Kysyin tarkemmin liitteessä 2 olevista
kerroksista 3 ja 4. Raja näiden välillä oli hänen mukaansa erittäin selvä, mutta näytti kuitenkin siltä, että myös kerros 3 olisi
ollut jollakin tavalla ihmisen koskettama tai likaama. Kerros 2
oli ilman muuta geologinen kerros. Kerroksen 4 yläosassa olleet
kivet eivät kuuluneet entiseen katupintaan, vaan olivat epätasaisesti kasautuneet. Kivien päällä ollut ohut savikerros saattoi Lehtisen mukaan yhtä hyvin olla paikallinen so. tässä leikkauksen kohdassa oleva kuin laajakin. Kerroksen 5 erotti kerroksesta 4 vain
se, että siinä oli huomattavasti enemnän puuta.
Kahden parrun sijainnin oli Lehtinen saanut kyselemällä kaivinkoneen käyttäjiltä ja se, että ne olisivat olleet kerroksessa 4,
on Lehtisen mukaan todellakin vain mahdollisuus. Näytteitä parruista ei otettu. Hän ei ottanut kantaa siihen, olisivatko ne voineet olla samanlaisesta kadusta kuin Eeva Rajalan v. 1981 tutkima
oli.
Löydetyt keramiikanpalat otettiin talteen. Sovimne, että hänen kaivannosta ottamansa valokuvat arkistoidaan Porvoon museoon, mutta
että hän lähettää rakennushistorian osastolle niiden arkistonumerot
sekä muutaman ktNan.
Helsingissä 12.10.1983

Markus Hiekkanen

