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SISSEJUHATUS	  
 
Arheoloogiline järelevalve Tartu vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27006) Küütri 8 
krundil toimus uue büroohoone ja kortermaja vundamendi süvendi kaevamise juures 
(vt asendiplaan).  
 
Arheoloogilise järelevalve tellis XL Ehitusjuhtimine OÜ, tööde teostaja oli Tartu 
Ülikool. Muinsuskaitseamet oli selleks Andres Tvaurile väljastanud uuringute loa nr 
11346.  

TÖÖDE	  KÄIK	  
 
Kaevetööd toimusid ajavahemikus 8.–14. jaanuar 2014. Õnneks ei olnud maa 
külmunud ega sadanud märkimisväärselt lund. Seetõttu ei takistanud ilm ei 
järelevalvet ega dokumenteerimist. 
 
Enne kaevetööde algust oli lammutatud krundil varem asunud hoone. Uus hoone 
rajatakse vaivundmendile. Selleks kaevati vundamendi süvend, mille sügavus hoovi 
pinnast oli umbes 1 m. Vundamendisüvendi pindala oli umbes 245 m2. Uuringuala 
koordinaadid selle põhjaosas olid: B: 58° 22’53.54’’, L: 26° 43’22.39’’. 
 
Jälgisin kaevetöid ja kui tuli nähtavale arheoloogiliselt huvipakkuvaid 
konstruktsioone siis puhastasin need dokumenteerimiseks käsitsi välja. Kõrguste 
mõõtmisel kasutasin geodeetide poolt ehitusplatsile maha märgitud ajutist 
kõrgusmärki. 
 
Kaevetööde käigus paljastunud keskaegsed müürid (vt allpool) mõõdeti sisse 
ehitustöödel töötava geodeedi poolt. Seda mõõdistust on kasutatud ka käesolevale 
aruandele lisatud kaevandi plaani alusena. Leitud keskaegsed müürid jäid põhiosas 
allapoole vajalikku kaevesügavust ja säilivad rajatava hoone all. Kohati lammutati 
nende kõrgemaid kohad mõne kivirea võrra. Keskaegsete müüride asukohta võeti 
arvesse ka hoone vaivundamendi projekteerimisel – müüride kohale puurvaiu ei 
projekteeritud. 

KULTUURKIHT	  KAEVISE	  ALAL	  
 
Enamuses kaevesügavuses tuli välja üksnes lammutatud hoone maakividest müüre, 
mis tõenäoliselt pärinevad 18.–19. sajandist. Müüride vahel oli maakive, telliseid ja 
tellisekatkeid, lubimörti, liiva jm sisaldav täitekiht (foto 2), mis selles olevate 
klaaspudelite kildude, ahjukahlikatkete jm põhjal näis olevat ladestunud enamasti 19. 
sajandil. Kihis leidus ka keskaegseid telliseid ja munk-nunn tüüpi katusekivide 
katkeid, kuid segi hilisemate jäänustega. 
 
Sellest täitekihist võtsin üles vaid mõned leiud. Neist huvipakkuvamaks on arvatava 
õppeotstarbeks valmistatud inimskeleti osa (leid nr 1; vt kaevandi plaan). See on naise 
vasak sääreluu (Martin Malve suuline teade), mille otstesse on puuritud augud, kuhu 
on paigutatud vasktraadist kinnitused. Selle ajandamine on keeruline, kuid 
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leiukonteksti põhjal otsustades on see maha jäänud 19. sajandil või 20. sajandi 
alguses. 

KESKAEGSED	  TELLISMÜÜRID 
 
Kaevise alalt tuli välja kolm eraldi müürikatket, mida võib neis kasutatud telliste ja 
müürilao põhjal pidada keskaegseteks. 
 

Müür	  1 
 
Müür 1 paljastus kaevise kirdenurgas (kaevandi plaan; fotod 3–7). Tegemist oli 
tellishoone kahe seinaga, neist üks oli ligikaudu ida–lääne-, teine ligikaudu põhja–
lõuna-suunaline. Nende vaheline nurk oli veidi teravam kui täisnurk. Müürid piiravad 
ruumi, mille suurust ei saa kindlaks teha, sest ruumi ida ja lõunaseinu kaevamiste 
käigus ei avastatud. Tõenäoliselt on aga vähemalt ruumi lõunasein sügavamal 
säilinud. 
 
Neist ida–lääne suunalist seina õnnestus välja puhastada 3,35 m pikkuselt (mõõdetuna 
sisenurgast). Ida pool jätkus müür lammutatud hoone seina alla. Välja õnnestus 
puhastada üksnes müüri lõunakülg. Müüri õnnestus pealt välja puhastada 63 cm 
laiuselt, mis seega on selle müüri minimaalne paksus.  
 
Ida–lääne-suunalisel seinal oli absoluutkõrgusel 37,86 m 16 cm laiune sokkel. Sellest 
alla poole õnnestus müüri välja puhastada 7 tellisrea võrra ehk 76 cm soklist alla 
poole (kõrguseni 37,10 m). Soklist üles poole oli ruumi nurgas säilinud müüri kuni 85 
cm võrra (abs kõrgus 38,71 m m), teisisõnu 8 rida. 
 
Ida–lääne-suunalise seinaga liitus lääne pool põhja–lõuna suunaline läänesein. Seda 
õnnestus välja puhastada 5,1 m pikkuselt ruumi nurgast mõõdetuna. Ruumi läänesein 
oli välja puhastatud kõrgusel (ülapind 37,86 m) säilinud 80 cm paksusena (foto 5). 
Algselt on see müür olnud paksem. Nimelt oli müürist 37 cm lääne pool betoonist 
vundament, mida rajades on vana tellismüüri lääneserv lõhutud. Ka sellel seinal on 
olnud sokkel, mis nurgast mõõdetuna on olnud 15 cm laiune. Läänemüür oli 
lõunapoolses otsas säilinud veidi kõrgemalt: pealmine pind oli kõrgusel 37,95 m. 
 
Müürijäänus 1 koosneb kahest ehitusetapist. Ida–lääne-suunalise seina idaosa on 
varasem. See on laotud tellistest mõõtmetega 29,5–30 × 14,5 × 10 cm ja tugeva 
lubimördiga, mis pole vuukidest välja pudenenud. Soklist kivirida allpool on nurgast 
83 cm ida pool näha vuuk (foto 5). Sellest lääne pool olev seinaosa ja põhja–lõuna-
suunaline sein on laotud hiljem korraga. Ladumiseks on kasutatud pudedamat mörti, 
mis on vuukidest kergesti välja pudenenud. Ka on tellised veidi erinevad, mõõtudega 
31 × 14 x 10 cm.  
 
Arvestades asjaolu, et müüri nurk soklist kõrgemal oli nõgine, võis siin olla korstna 
lõõr. Seega pidi ruumi nurgas olema küttekolle. Kas tegemist oli kerishüpokausti või 
kahhelahjuga pole olemasolevate andmete põhjal võimalik öelda. Võib siiski 
järeldada, et kütteseade on paiknenud soklist allpool. Võimalik on ka, est soklile 
toetusid keldri või soklikorruse ruumi laetalad. Sellest järeldub, et kunagise ruumi 
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põrand on soklist vähemalt sedavõrd palju allpool, et kütteseade ära mahuks. Seega 
on vaadeldav tellismüür allpool kaevesügavust tõenäoliselt üpris ulatuslikult säilinud.  
 
Müüri 3 kõrval (ruumis sees) kaevasin vajalikust kaevesügavusest sügavamale. Selle 
käigus selgus, et kahe müüri vahele jääv ruum oli täidetud lammutusrusuga. Tegemist 
oli peamiselt lubimördi puruga, milles leidus vaid väikseid tellisetükke – terved 
tellised puudusid. Seega oli need müürid lammutatud ja ruum täidetud. 
Lammutusrusu seest tulid leiud nr 2–3. Neist nr 2 on Vene päritolu 
lihtkedrakeraamilise poti servakild 16. sajandi teisest poolest. Kaks ülejäänut on 
punasest savist nõude katked, mis pärinevad 16.–18. sajandist.  
 

Müür 2 
 
Müür 2 tuli välja müürist 1 4,8 m lääne pool (vt kaevandi plaan; fotod 8–11). See 
jätkus krundi põhjapiiril vähemalt naaberhoone seinani. Sealt lõuna poole oli 
müürilõik jälgitav 7 m pikkuselt. Põhjaosas paljastus müür absoluutkõrgusel 38,46 
cm, lõunaosas oli see säilinud kuni kõrguseni 38,76 m, teisisõnu oli säilinud peaaegu 
maapinna kõrguseni. Müüri paksus oli põhjaosas 50 cm, lõuna pool laienes see 66 cm 
paksuseks. Lõunaosas õnnestus müür välja puhastada kuni 7 tellisrea kõrguselt. Müür 
oli laotud tellistest mõõtudega 31 × 15 × 9 cm.  
 

Müür	  3 
 
Müür 3 paljastus kaevise lõunaosas (vt kaevise plaan, fotod 12–15). Juba enne 
arheoloogi kohale saabumist oli ekskavaatoriga kaevatud prooviauk, mis oli osaliselt 
tagasi kinni aetud. Siiski oli sellest näha keskaegse mõõduga, 10 cm paksudest 
tellistest müüri lõunakülg (foto 12). Müür algas 50 cm allpool maapinda, seega umbes 
absoluutkõrgusel 38,00 m. Sellest allapoole oli müür prooviaugus jälgitav 4 telliserea 
võrra. 
 
Vundamendisüvendit kaevates jõuti selle kohani hiljem põhja poolt. Siin puhastasin 
välja selle müürijäänuse põhjakülje (foto 13). Selgus, et siin on olnud ida–lääne 
suunaline tellismüür, selles on paiknenud ukse(?) ava, mis algselt oli umbes 1,4 m 
laiune. Idaosas on see hiljem lohaka tellislaoga osaliselt kinni laotud, nõnda tekkinud 
uue ava laius oli 75 cm. Ava lääneküljel oli jälgitav põhja–lõuna-suunaline müürijupp 
(foto 14–15), mida õnnestus välja puhastada 85 cm kõrguselt. Müüris oli kasutatud 
telliseid mõõtmetega 28,5 × 14 × 8–9,5 cm. Selle pind oli krohvitud.  

VARASEM	  HOOVISILLUTIS	  
 
50 cm allpool kaevamistöö aegset hoovisillutist oli kaevandi idaosa lääneprofiilis (vt 
kaevandi plaan; foto 16) jälgitav varasem hoovisillutis. See koosnes punasele 
devoniliivale laotud munakividest. Sillutise peal oli must söene põlengukiht. 70 cm 
allpool maapinda algas kollakaspruuni liiva kiht, mis jätkus kuni kaevesügavuseni 1 
m sügavuses. Arvatavasti on ka see hoovi sillutamisel tekkinud kiht. Seega võib 
järeldada, et väljaspool lammutatud hoone ala, endises sisehoovis on maapinnast kuni 
1 m sügavuseni hoovi sillutamise tulemusel tekkinud kihistused. 
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LEIUD 
 
Leiud antakse Tartu Linnamuuseumisse, kus need säilivad peanumbri TM A 214 all. 
 

Nr  ese leiukoht 

1 
Naise vasak sääreluu, otstes traadist 
kinnitused vt kaevandi plaan, 18.–20. saj täitekihid 

2 Lihtkedrakeraamilise poti kild Müüri 1 kõrvalt rusukihist 
3 Punasest savist glasuuritud nõu ktk Müüri 1 kõrvalt rusukihist 
4 Punasest savist taldriku ktk Müüri 1 kõrvalt rusukihist 
5 Keraamilise drenaažitoru katke 18.–20. saj täitekihid 
6 Ahjukahli katke, must glasuur 18.–20. saj täitekihid 
7 Ahjukahli katke, must glasuur 18.–20. saj täitekihid 
8 Ahjukahli katke, valge glasuur 18.–20. saj täitekihid 

 

KOKKUVÕTE 
 
Kuigi arheoloogiline järelevalve Tartus Küütri 8 krundil hõlmas umbes 245 m2 

suuruse ala, saadi rheoloogiliselt huvipakkuvat infot vähe. Põhjuseks oli asjaolu, et 
kaevis oli keskmiselt vaid 1 m sügavune. Siiski leiti kolmes kohas keskaegsete 
tellismüüride jäänuseid, mis annavad täiendavaid teadmisi keskaegse Tartu 
hoonestuse kohta. 
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JOONISED	  
 

 
Joonis 1. Tartu Küütri 8 rajatava hoone asendiplaan. 
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Joonis 2. Tartu Küütri 8 rajatava hoone vundamendi kaevandi plaan. 
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FOTOD 
 

 
Foto 1. Uuringuala kaevetööde alguses. Vaade lõuna poolt. 

 
Foto 2. Vaade kaevandi lääneosale põhja poolt. 
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Foto 3. Vaade müürile 1 lõuna poolt. 

 
Foto 4. Vaade müüri 1 ida–lääne-suunalisele osale lõuna poolt. 
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Foto 5. Vaade müürile 1 lõuna poolt. 

 
Foto 6. Vaade müüri 1 põhja–lõuna-suunalisele osale kirde poolt. 
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Foto 7. Vaade müüri 1 põhja–lõuna-suunalisele osale ida poolt. 

 
Foto 8. Vaade müüridele 1 (taga) ja müürile 2 (ees) edela poolt. 
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Foto 9. Vaade müürile 1 lõuna poolt. 

 
Foto 10. Vaade müürile 2 lääne poolt. 
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Foto 11. Vaade müürile 2 põhja poolt. 

 
Foto 12. Vaade müürile 3 lõuna poolt enne kaevetööde algust. 
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Foto 13. Vaade müürile 3 põhja poolt. 

 
Foto 14. Vaade müüri 3 lääneosale ida poolt. Tagapool on näha krunnti piirava 
tulemüüri vundamendi võlvkaared. 
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Foto 15. Vaade müüri 3 lääneosale lõuna poolt. 

 
Foto 16. Vaade kaevise idaosa lääneprofiilile ida poolt. Profiili asukoht vt kaevandi 
plaanilt. 


