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Koordinaadid:  
      
 
 
Uuringute eesmärk ja kokkuvõte: 

Arheoloogiline järelvalve elektrikaablite paigaldamisel. 

Järelvalve all kaevatud kuni 1,4 m sügavustes elektrikaablitrassides 

eristunud vanemate ladestuste näol oli tegemist 16. saj II p–17. saj. 

leiumaterjali sisaldanud täitepinnasega. 

 Kaevetööde käigus leiti keskaegse linnamüüri torni (tuntud kui 

Taretorn, Ristitorn, Tömptorn) jäänused, mis olid säilinud 50–60 cm 

sügavusel maapinnast (müürid absoluutkõrgustel 39.84–39.98 m ü.m.p.). Umbes 

5,7 m paksuses torni välismüüris eristus kaks ehitusjärku – varasemat 2,2 m 

paksust müüri oli hiljem 3,5 m võrra paksemaks laotud. Müürijäänusete kohal 

tõsteti kaablid kõrgemale ja müüre ei lõhutud. 

 Osa kaevetöid, sealhulgas otse keskaegse linnamüüri torni kohal, 

teostas ehitusfirma omavoliliselt ilma arheolooge teavitamata. 
 
 
Tehtud/tellitud analüüsid ja dateeringud: 
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 Välitööde juhataja ja asutus: 

Raido Roog, OÜ Arheograator 
 Toimumisaeg:   

02.09–05.09.2013 
 Tööde tellija:   

Silame Ehitus OÜ 

 Kaevandi või uuritud ala pindala: 

u 162 m2 

 Leiud (peanumber): 
TM A-211   

 
 
Märkused: 

      

 
Kuupäev        Allkiri 



 Seoses elektrikaablite paigaldamisega Tartus Kloostri tänaval, Tartu vanalinna 

muinsuskaitsealal (reg nr 27006), toimus 02.09–05.09.2013 arheoloogiline järelvalve. 

Kaevetööd tellis ja teostas Silame Ehitus OÜ, arheoloogilist järelvalvet teostas Raido Roog 

(OÜ Arheograator, luba nr 10772). Tööde käigus kogutud leiud hoiustatakse Tartu 

Linnamuuseumis peanumber TM A-211 all. Mördiproovid hoiustatakse Tartu Ülikooli 

arheoloogia osakonna loodusteaduslike kogude hoidlas. 

 

 

 Kaevetööd viidi Silame Ehitus OÜ poolt läbi kolmes osas: 

1. 02.09–05.09.2013 – arheoloogilise järelvalve all kaevati piki Kloostri tänavat 

põhitrass ning tänavaga ristipidised kõrvalharud. Käesolev aruanne käsitleb ainult 

sellel perioodil teostatud töid. Kaevetööde käigus leiti keskaegse linnamüüri torn 

(tuntud kui Taretorn, Ristitorn, Tömptorn). 

Järelvalve all kaevatud trasside kogupikkus oli 231 m. Trassi sügavuseks oli 100–140 

cm maapinnast, va tornijäänustel, kus müüride säilitamiseks paigaldati kaablid müüri 

peale, 50–60 cm sügavusele maapinnast. Trassi laius oli kõikjal u 70 cm.  

2. Oktoobri algus 2013 – Kloostri tänaval omavoliliselt ilma arheoloogilise 

järelvalveta teostatud kaevetööd (joonis 1 ja 2). Suur osa kaevetöödest (näiteks 

elektrikilbi, tänavavalgustusposti betoonvundamendi ja kaabli paigaldamine Kloostri 

tn 3 majani) toimus otse keskaegse linnamüüri torni peal ning väga suure 

tõenäosusega ulatus ka selleni (joonis 1 ja 2, foto 19). Põhitrassi põhjal, mis asus 

tänavavalgustusposti vunadamendist umbes meetri jagu edela pool, olid Torni 

jäänused kõigest 50–60 cm sügavusel maapinnast. 

3. Suvi 2013 – Kloostri tn 8 hooneni paigaldatud harukaabel (joonis 1), mis avati 

04.09.2013 ühendamiseks Kloostri tn põhikaabliga. Harukaabli paigaldamisel osalesid 

samad töömehed, kes ka septembri alguses töid läbi viisid ja nende sõnul suvel 

arheoloogi kaevetööde juures ei viibinud. 

 

 

 

 

 

 



Pinnaseladestused linnamüürist kagus 

 

 Stratifikatsioon linnamüürist kagus oli ühetaoline, ulatudes vähese sügavuse tõttu 

(kuni 135 cm maapinnast) vaid uusaegsete ladestusteni. 

 

Profiil põhitrassi kaguotsas (Profiil 1) 

 Dokumenteeritud kaguprofiili maksimaalne sügavus maapinnast oli 115 cm (joonis 1, 

foto 1): 

1. Tänavakihid - asfalt ja munakivisillutis koos liivapadjaga. 

2. Punakas savine pinnas - sisaldas tellisetükke. 

3. Mullane tasanduskiht - tume mullapinnas, mis sisaldas tellisetükke, liiva, savi, puitu, 

mörti ja hulgaliselt loomaluid. 

4. Munakivisillutis koos liivapadjaga - kivide suurus u 10 cm, liivapadi punakat tooni. 

Sillutis eristus ainult trassi kaguotsas u meetri laiuselt. Kuna tänapäevase tänava 

tasapind tõusis Kroonuaia tn suunas (loode suunas), kuid sillutis oli horisontaalne, 

jätkus see tõenäoliselt loode pool kaevatavast trassist sügavamal. 

5. Tume mullane pinnas - sisaldas kuni 1 cm suurusi tellisetükke vähesel määral liiva. 

6. Punakas-beež liiv - võimalik sillutise padi. Sillutise kive sellel ei eristunud. 

 

Profiil põhitrassi kaguosas (Profiil 2)  

 Dokumenteeritud edelaprofiili maksimaalne sügavus maapinnast oli 110 cm (joonis 1, 

foto 2). 

1. Tänavakihid - asfalt ja munakivisillutis koos liivapadjaga. 

2. Punakas savine pinnas - sisaldas tellisetükke. Eristus vaid mõne cm paksuselt. 

3. Mullane tasanduskiht - tume mullapinnas, mis sisaldas tellise tükke, liiva, savi, puitu, 

mörti ja hulgaliselt loomaluid. 

 

Profiil põhitrassis Kloostri tn 2 hoone ees (Profiil 3) 

 Dokumenteeritud kirdeprofiili maksimaalne sügavus maapinnast oli 135 cm (joonis 1, 

foto 3). 

1. Äärekivi 

2. Mullane tasanduskiht - tume mullapinnas, mis sisaldas tellise tükke, liiva, savi, puitu, 

mörti ja hulgaliselt loomaluid. 



3. Telliserusu - koosnes peamiselt suurtest keskaegsetest tellistest, mis tõenäoliselt 

pärinesid u 5 m loode pool asunud linnamüüri tornist. Sisaldas ka vähesel määral 

mördi- ja katusekivitükke. 

 

 

 

Linnamüüri torn (Taretorn, Ristitorn, Tömptorn) 

 

Torni kagumüür 

 Kloostri tn 1 maja ees paljandus 40 cm sügavusel tänavapinnast trassiga risti asunud 

linnamüüri torni kagumüür (joonised 1 ja 2; fotod 4–6). Kuna pealmine tellisekiht oli lahtine 

ja lagunenud, siis see eemaldati käsitsi ja müür säilis 50 cm sügavusel sõidutee pinnast 

(teepinna absoluutkõrgus oli 40.48 meetrit üle merepinna (edaspidi m ü.m.p.), müür 39.98 m 

ü.m.p.). Kaabli paigaldamise käigus terviklikult säilinud müüri ei lõhutud. 

 Torni tellistest kagumüür avati kaguküljel 120 cm kõrguselt (fotod 4 ja 5)  ja 

loodeküljel vaid 35 cm kõrguselt (foto 6) ning selle rajamissügavuseni ei jõutud. 140 cm 

laiuselt eristunud müüri täpne paksus pole selge, sest see asus kraavi suhtes veidi 

diagonaalselt. Müüri paksus oli seega veidi alla 140 cm. Lubimördiga seotud telliste mõõdud 

olid 31 x ... x 10 cm (pikkus x laius x paksus) ja 30,5 x 14 x 9,5 cm.              

 Müüri kaguküljel oli pinnas varasemate kaevetööde käigus asendatud kollase 

täiteliivaga. Kraavi põhjast u 20 cm kõrgusel eristus müüri vastas maakivi, mille all oli 

säilinud punakas liivakiht – võimalik sillutise jäänus (foto 5). 

 Müüri kaguküljel kraavi edelaprofiili uurides selgus, et u 40 cm sügavusel profiilis 

(tänava keskel) asendus müür kollase täiteliivaga. Arvatavasti oli müür tänava keskosas 

lõhutud varem piki Kloostri tn paigaldatud vee- ja kanalisatsioonitorustikega. 

 

Profiil torni müüride vahel (Profiil 4) 

 Dokumenteeritud edelaprofiil asus torni müüride vahel (torni sees). Selle  

maksimaalne sügavus maapinnast oli 110 cm (joonis 1, foto 7). Müüridevahelised ladestused 

sarnanesid tornist kagu pool leitutega (profiilid 1 ja 2): 

1. Tänavakihid - asfalt ja munakivisillutis koos liivapadjaga. 

2. Punakas savine pinnas - sisaldas tellisetükke. 



3. Mullane tasanduskiht - tume mullapinnas, mis sisaldas tellise tükke, liiva, savi, puitu, 

mörti ja hulgaliselt loomaluid. 

 

Torni loodemüür 

 Kaevetööde käigus avatud torni loodemüüri osa asus Kloostri tn 5 hoonest lõunas 

(joonis 1 ja 2). Torni loodemüür oli säilinud tänavapinnast u 60 cm sügavusel (tänavapind 

sõiduteel 40.44 m ü.m.p., müür u 39.84 ü.m.p.). 

 Kaevetööde käigus avati müür trassis 6 m laiuselt (foto 8). Kuna müür asus trassi 

suhtes diagonaalselt (foto 9), siis ei olnud selle täpset paksust võimalik mõõta. Müüri 

umbkaudne paksus oli 5,7 m. Elektrikaablid paigaldati müüri peale ja seetõttu ei avatud müüri 

külgi sügavamalt kui 30 cm (fotod 10 ja 14). 

 Müüri pealmise pinna puhastamisel leiti selle keskosast 17 cm laiune ala, kus tellistest 

ja mördist laotud müüri asemel oli mördist, tellisetükkidest ja mullast koosnenud pehme 

pinnas (joonis 2, fotod 8 ja 11). Pärast u 20 cm pinnase eemaldamist selgus, et tegemist oli 

kahe erineva ehitusjärgu vahelise kohaga ja müüri on väliskülje poolt (loode poolt) oluliselt 

paksendatud. Tühimiku kaguküljel eristus korralikult silutud vuukidega välissein (foto 12), 

loodekülg oli uuritud sügavusel halvasti säilinud (foto 13). Seega esialgsele kagupoolsele u 

2,2 m paksusele müürile oli hiljem välisküljele juurde laotud u 3,5 m paksendus (mõõdud on 

hinnangulised, sest müür asus kraavi suhtes veidi diagonaalselt). Samas olid need kaks 

ehitusjärku uuritud kohas eraldatud 17 cm laiuse pinnasega täidetud alaga (fotod 8 ja 12). 

 Müüri varasem kagupoolne ehitusjärk koosnes tellistest (31 x ... x 9 cm; ... x ... x 9,5 

cm; 31 x ... x 10 cm) ja lubimördist, millest võeti mördiproov (TM A-211: 20).  

 Müüri hilisem loodepoolne ehitusjärk koosnes tellistest ( ... x ... x 9,5 cm; ... x ... x 8 

cm) ning lubimördist, millest võeti proov (TM A-211: 21). Selle loodeküljel eristus halvasti 

säilinud krohvikiht (foto 14). Vastu müüri loodekülge asusid täitekihid (vt profiil 5). 

 

Kloostri tn 4 hoone harukraav 

 Kloostri tn põhitrassist veeti harukraavide kaudu kaableid ka eramajadesse. Kloostri tn 

4 hoone suunas kaevatud trass oli 9,2 m pikkune ja 70 cm laiune (foto 15). Umbes 60 cm 

sügavusel tänavapinnast hakkasid põhitrassi ääres ja Kloostri tn 4 hoone idanurgas (joonis 2) 

eristuma heleda lubimördiga seotud suured tellised, mistõttu kraavi sügavus tõsteti u 50 cm 

peale ning lähemalt selles trassilõigus müüre ei uuritud. Tõenäoliselt oli tegu torni jäänustega. 



 Harukraavi keskosas, sõidutee alal, asus asfalti all varasematele kaevetöödele viidanud 

täiteliiva kiht ning müürijäänuseid ei leitud. Kuna piki Kloostri tänavat paiknes mitmeid 

varasemaid trasse, siis olid tornijäänused seal arvatavasti juba varem lõhutud. 

 Kraavi edelaosas, Kloostri tn 4 kaguküljel, olid tumeda täitemulla sees säilinud hilise 

lohaka ja lagunenud tellistest laotise jäänused. 

 

 

 

Pinnaseladustused linnamüürist loodes  

 

Profiil Kloostri tn 5 maja ees (Profiil 5) 

 Dokumenteeritud edelaprofiili maksimaalne sügavus maapinnast oli 140 cm (joonis 1, 

foto 16). Samad ladestused eristusid linnamüüri torni loodeküljest kuni põhitrassi loodeotsani. 

1. Tänavakihid - asfalt ja munakivisillutis koos kollase liivapadjaga. 

2. Punakas savine pinnas - sisaldas tellisetükke. 

3. Hall pinnas - ühtlane, sõmer pinnas, mis koosnes segunenud mullast ja allikalubjast. 

Sisaldas loomaluid. Ainsaks leiuks oli 16. saj II poolest – 17. saj pärenev grapeni jalg. 

 

Profiil Kloostri tn 8 harukraavis (Profiil 6) 

 Kloostri tn 8 hoone suunas kaevatud harukraavi kogupikkus oli 36 m, kuid 

arheoloogilise järelvalve all kaevati sellest ainult 8 m pikkune kirdeosa (joonis 1). Ülejäänud 

28 m pikkune trassiosa edelas oli paigaldatud ilma arheoloogilise järelvalveta juba 2013. aasta 

suvel. Käesoleva järelvalve käigus ühendati suvel kaevatud harukraavi kaablitorud 

peatrassiga. 

 Dokumenteeritud kaguprofiil Kloostri tänava sõidutee all (profiil 6) oli 140 cm 

sügavune (foto 17). 

1. Tänavakihid - asfalt ja munakivisillutis koos liivapadjaga. 

2. Punakas savine pinnas - sisaldas tellisetükke. 

3. Hallikas mullane täitepinnas - koosnes peamiselt mullast, sisaldas vähesel määral 

tellise- ja mörditükke ning 19. ja/või 20. saj nõude katkeid. Kihi alumises osas ja 

kraavi põhjas esines pinnases looduslikku allikalupja.  

 

 



Profiil Kloostri tn 14 harukraavis (Profiil 7) 

 Kloostri tn 14 hoone suunas kaevatud harukraavi pikkus oli u 12 m. Dokumenteeritud 

kaguprofiili sügavus oli 115 cm (foto 18). 

1. Tänavakihid - asfalt ja munakivisillutis koos liivapadjaga. 

2. Hallikas mullane täitepinnas - koosnes peamiselt mullast, sisaldas vähesel määral 

tellise- ja mörditükke ning 19. ja/või 20. saj nõude katkeid. Kihi alumises osas ja 

kraavi põhjas esines pinnases looduslikku allikalupja.  

 

 

 

Kokkuvõte 

 Järelvalve all kaevatud kuni 1,4 m sügavustes elektrikaablitrassides eristunud 

vanemate ladestuste näol oli tegemist 16. saj II p–17. saj. leiumaterjali sisaldanud 

täitepinnasega. 

 Kaevetööde käigus leiti keskaegse linnamüüri torni (tuntud kui Taretorn, Ristitorn, 

Tömptorn) jäänused, mis olid säilinud 50–60 cm sügavusel maapinnast (müürid 

absoluutkõrgustel 39.84–39.98 m ü.m.p.). Umbes 5,7 m paksuses torni välismüüris eristus 

kaks ehitusjärku – varasemat 2,2 m paksust müüri oli hiljem 3,5 m võrra paksemaks laotud. 

Müürijäänusete kohal tõsteti kaablid kõrgemale ja müüre ei lõhutud. 

 Osa kaevetöid, sealhulgas otse keskaegse linnamüüri torni kohal, teostas ehitusfirma 

omavoliliselt ilma arheolooge teavitamata. 

  

 



Nr Leid Dateering Kontekst

1 Katusekivi tükk
Mullane tasanduskiht (profiil 1, kiht 

3)

2 Kahli katke, serval tume glasuur Profiilide 1 ja 2 vaheline ala

3 Katusekivi tükk, sees roheline glasuur
Mullane tasanduskiht profiilide 1 ja 2 

vahel

4
Kahli katke, roheline glasuur, reljeefne 

ornament
17. saj II p

Mullane tasanduskiht profiilide 1 ja 2 

vahel

5
Savinõu katke (SK), serv, sees 

pruunikaskollane gl, väljast lainornament
16. II p–17. saj

Mullane tasanduskiht profiilide 1 ja 2 

vahel

6 SK, külg, sees kollakaspruun glasuur 16. II p–17. saj
Mullane tasanduskiht profiilide 1 ja 2 

vahel

7 SK, serv
Mullane tasanduskiht profiilide 2 ja 3 

vahel

8 SK, külg, sees kollakaspruun glasuur 16. II p–17 saj Profiilide 2 ja 3 vaheline ala

9 SK, külg Profiilide 2 ja 3 vaheline ala

10 SK, serv keskaeg Telliserusu (profiil 3, kiht 3)

11 Grapeni jalg 16. II p–17 saj Hall pinnas (profiil 5, kiht 3)

12
Taldriku serv, kuldne serv, helesinine 

maaling
19.–20. saj

Hallikas mullane täitepinnas (profiil 

6, kiht 3)

13
SK, põhjakatke, tumepruun glasuur sees 

ja väljas
19.–20. saj

Hallikas mullane täitepinnas (profiil 

6, kiht 3)

14 Pudeli põhja katke 19.–20. saj
Hallikas mullane täitepinnas (profiil 

6, kiht 3)

15 SK, glasuur ja maalingud 19.–20. saj
Hallikas mullane täitepinnas (profiil 

7, kiht 2)

16 SK, sanga katke, tumepruun glasuur 19.–20. saj
Hallikas mullane täitepinnas (profiil 

7, kiht 2)

17 SK, taldriku katke 19.–20. saj
Hallikas mullane täitepinnas (profiil 

7, kiht 2)

18 Profiiltellise katke, paksus 10 cm keskaeg
Mullane tasanduskiht torni müüride 

vahel

19 Katusekivi latke, munk 13.–26. saj
Mullane tasanduskiht torni müüride 

vahel

Nr Proov

20 Mördiproov*

21 Mördiproov*

Torni loodemüüri varasem (kagupoolne) ehitusjärk

Torni loodemüüri hilisem (loodepoolne) ehitusjärk

*Mördiproovid hoiustatakse Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna loodusteaduslike kogude hoidlas.
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Joonis 2. Leitud tornijäänused linnamüüri kujutaval kaardil (kaart pärineb www.tartu.ee/kaart/).

Joonis 3. Leitud tornijäänused lähemalt.



Foto 1. Profiil põhitrassi kaguot-
sas (Profiil 1), vaade kirdest.

Foto 2. Profiil põhitrassi kaguosas 
(Profiil 2), vaade kirdest.

Foto 3. Profiil põhitrassis Kloostri tn 2 hoone ees 
(Profiil 3), vaade lõunast.



Foto 4. Torni kagumüür, vaade kagust. Foto 5. Torni kagumüür. Kraavi põhjas müüri vas-
tas on punaka liiva peal võimalik sillutise kivi. Vaa-
de kagust.

Foto 6. Torni kagumüür, vaade loodest. Tagaplaanil 
asuv kellu tähistab müüri teise külje asukohta.



Foto 7. Profiil torni müüride vahel 
(Profiil 4), vaade kirdest.

Foto 8. Torni loodemüür, vaade edelast. Valge kastiga on tähistatud ehitusjärkude vaheline pinnasega täide-
tud ala. Fotol paremal pool (kagus) on varasem ehitusjärk ja vasakul (loodes) hilisem juurdeehitus.

Foto 9. Müürid asusid 
kraavi suhtes diagonaal-
selt. Fotol torni loode-
müüri sisekülg. Vaade 
edelast.



Foto 10. Torni loodemüüri kagukülg. Foto 12. Torni loodemüüri I ehitusjärgu  loodekülg.

Foto 11. Torni loodemüüri ehitusjärkude vaheline tühimik välja puhastatuna. 
Paremal varasem, vasakul hilisem müüriosa. Vaade edelast.



Foto 13. Torni loode-
müüri II ehitusjärgu  ka-
gukülg.

Foto 14. Torni loodemüü-
ri II ehitusjärgu krohvitud 
loodekülg.

Foto 15. Kloostri tn 4 hoone harukraav, vaade kir-
dest.



Foto 16. Profiil Kloostri tn 5 maja 
ees (Profiil 5), vaade idast.

Foto 17. Profiil Kloostri tn 8 ha-
rukraavis (Profiil 6), vaade loo-
dest.

Foto 18. Profiil Kloostri tn 14 ha-
rukraavis (Profiil 7), vaade kirdest.



Foto 19. Silame Ehitus OÜ poolt 
omavoliliselt ilma arheolooge 
teavitamata paigaldatud tänava-
valgustusmasti betoonvundament 
(1) ja elektrikilp (2). Aia taga 
teostatud kaevetöödega paigaldati 
Kloostri tn 3 hoonesse (3) kaablid. 
Kollasega on tähistatud keskaegse 
linnamüüri torni loodemüür (jät-
kub ka aia taga).


