
	   1	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

ANDRES	  TVAURI	  
	  

	  
ARUANNE	  ARHEOLOOGILISEST	  EELUURINGUST	  TARTUS	  

ÜLIKOOLI	  2b	  KRUNDIL	  	  
2014.	  AASTAL	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

Tartu	  2014	  





	   2	  

Sisukord	  
	  
Sissejuhatus .................................................................................................................. 3	  
Uuringuala	  asukoht ...................................................................................................... 3 
Varasem	  hoonestus	  krundi	  alal .................................................................................... 4	  
Varasemad	  arheoloogilised	  uuringud	  Ülikooli	  2b	  krundi	  piirkonnas............................ 5	  
Eeluuringute	  küsimuseasetus....................................................................................... 7	  
Tööde	  teostus	  ja	  dokumenteerimine ........................................................................... 7	  
Šurf	  1 ............................................................................................................................ 7	  
Šurf	  2 .......................................................................................................................... 13	  
Leiunimekiri ................................................................................................................ 17	  
Kokkuvõte................................................................................................................... 19	  
Kasutatud	  allikad ........................................................................................................ 20	  



	   3	  

	  

Sissejuhatus	  
	  
Arheoloogilise	  eeluuringu	  Tartus	  Ülikooli	  2b	  krundil	  tellis	  OÜ	  Kaarsilla	  kinnisvara,	  
eesmärgiga	  selgitada	  välja	  arheoloogilist	  väärtust	  omava	  kultuurkihi	  säilivus	  sellel	  
alal.	  Tööde	  teostajaks	  oli	  Tartu	  Ülikooli	  ajaloo	  ja	  arheoloogia	  instituut.	  OÜ	  Kaarsilla	  
kinnisvara	  ja	  Tartu	  Ülikooli	  vahel	  sõlmiti	  leping	  mainitud	  uuringu	  teostamiseks.	  
	  
Uuringu	  viis	  läbi	  ja	  aruande	  vormistas	  TÜ	  arheoloogia	  vanemteadur	  Andres	  Tvauri,	  
kellele	  Muinsuskaitseamet	  on	  konkreetse	  uuringu	  tegemiseks	  väljastanud	  loa	  nr	  
12033.	  

Uuringuala	  asukoht	  
	  
Ülikooli	  2b	  krunt,	  katastritunnusega	  79507:062:0008	  paikneb	  Tartu	  vanalinna	  
muinsuskaitseala	  kaitsevööndis	  ja	  Tartu	  linna	  arheoloogilise	  miljööpiirkonna	  alal.	  	  
	  

	  
Joonis	  1.	  Ülikooli	  2b	  krunt	  ja	  uurimisšurfide	  asend.	  Kaardialus:	  Maa-‐ameti	  geoportaal.	  

	  
Kuigi	  ala	  ei	  jää	  keskaegse	  linnamüüriga	  piiratud	  ala	  sisse,	  paiknes	  siin	  kesk-‐	  ja	  
varauusajal	  Tartu	  nn	  Riia	  eeslinn	  (Heinloo	  2006)	  ning	  11.	  sajandil	  Kiievi	  suurvürsti	  
Jaroslav	  Targa	  rajatud	  Jurjevi	  linnuse	  kõrval	  paiknenud	  asula.	  	  
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Varasem	  hoonestus	  krundi	  alal	  
	  
Ülikooli	  2b	  krundi	  Ülikooli	  tänavaga	  piirnev	  kirdepoolene	  osa	  oli	  enne	  Teist	  
maailmasõda	  hoonestatud.	  Sõjaeelne	  hoonestus	  on	  kujutatud	  Tartu	  linna	  plaanil,	  
mille	  originaali	  säilitatakse	  Tartus	  OÜ	  Arc	  Projekt	  arhiivis.	  Kui	  kanda	  selle	  plaani	  
kujutis	  tänapäevasele	  plaanialusele,	  saab	  teada	  varasema	  hoonestuse	  paiknemise	  
Ülikooli	  2b	  krundil	  (jn	  2).	  Plaani	  täiendab	  1920.	  aastatest	  säilinud	  aerofoto	  Tartu	  
kesklinnast,	  millel	  ka	  vaadeldava	  krundi	  ala	  näha	  on	  (jn	  3).	  	  
	  
Praeguse	  Ülikooli	  tänava	  (varem	  Vana	  t)	  ääres	  paiknes	  kaks	  hoonet.	  Neist	  suurem,	  
Raekoja	  platsi	  poolne	  hoone	  oli	  kolmekorruseline,	  Vanemuise	  tänava	  poolne	  
väiksem	  hoone	  oli	  kahekorruseline.	  Hoonete	  taga	  olid	  1–2	  korruselised	  hoovimajad	  
ja	  kõrvalhooned,	  mille	  vahele	  jäi	  kaks	  eraldi	  sisehoovi.	  	  
	  

	  
Joonis	  2.	  Tartu	  plaan	  20.	  sajandi	  algusest	  paigutatuna	  tänapäevasele	  kadastriplaanile.	  Kaardialus:	  
Maa-‐ameti	  geoportaal.	  
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Joonis	  3.	  Aerofoto	  Ülikooli	  2b	  krundi	  piirkonnast	  1920.	  aastatest	  (Eesti	  Ajalooarhiiv).	  Vaade	  põhja	  
poolt.	  Esiplaanil	  krundil	  Ülikooli	  t	  ääres	  paiknev	  kolmekorruseline	  hoone.	  Tagapool	  paremal	  on	  näha	  
Kitsa	  t	  kaguküljel	  olev	  ühekorruseline	  hoone,	  sellest	  vasakul	  on	  hoovimaja,	  mille	  ees	  oleva	  
juurdeehituse	  müür	  paljastus	  arvatavasti	  šurfis	  1.	  

Varasemad	  arheoloogilised	  uuringud	  Ülikooli	  2b	  krundi	  
piirkonnas	  
	  
Ka	  ilma	  arheoloogiliste	  eeluuringuteta	  on	  kindel,	  et	  vaadeldava	  krundi	  arheoloogiline	  
läbi	  uurimine	  enne	  ehitustegevuse	  algust	  (soovitavalt	  juba	  enne	  uue	  hoone	  
planeerimist)	  on	  möödapääsmatu.	  Nimelt	  on	  arheoloogilised	  päästekaevamised	  juba	  
toimunud	  Ülikooli	  2b	  naaberkruntidel.	  Kuigi	  ka	  neil	  paiknesid	  19.–20.	  sajandil	  rajatud	  
hooned,	  oli	  seal	  muinas-‐	  ja	  keskaegset	  kultuurkihti	  ja	  konstruktsioone	  säilinud	  
olulisel	  määral.	  
	  
Küüni	  7	  (end	  Kaubahall)	  krundil	  toimusid	  päästekaevamised	  1986.–1988.	  a.	  Sealt	  leiti	  
11.	  sajandi	  esimese	  poole	  asustusjäänuseid,	  samuti	  paks	  orgaanikarohke	  13.–14.	  
sajandi	  kultuurkiht	  arvukate	  puit-‐	  ja	  kivikonstruktsioonidega,	  mh	  metallitöötlemisele	  
viitavate	  jäänustega.	  Kultuurkihti	  oli	  seal	  säilinud	  3–4	  m	  paksuselt	  (Aun	  1995;	  
Heinloo	  2006).	  
	  
Ülikooli	  4	  krundil	  teostati	  päästekaevamised	  1998.	  aastal.	  Sealt	  avastati	  telliseahi,	  
suurel	  hulgal	  praaktelliseid	  ja	  saviaugud,	  mis	  pärinevad	  13.–14.	  sajandist.	  Hilisemaid	  
kesk-‐	  ja	  varauusaegseid	  kihistusi	  ei	  leitud	  (Vissak	  2000;	  Heinloo	  2006).	  Kahjuks	  pole	  
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Ülikooli	  4	  krundil	  Rünno	  Vissaku	  poolt	  juhatatud	  arheoloogiliste	  uuringute	  aruanded	  
esitatud.	  	  
	  
Ülikooli	  2	  ja	  2a	  krundil	  toimusid	  arheoloogilised	  päästekaevamised	  2009.	  aastal	  
(Vissak	  2009).	  Muinas-‐	  ja	  keskaegset	  kultuurkihti	  küll	  ei	  avastatud,	  kuid	  Teise	  
maailmasõja	  ajal	  hävinud	  hoonete	  varemetest	  saadi	  siiski	  ajaloolise	  väärtusega	  leide.	  
	  
Seega	  võib	  ka	  Ülikooli	  2b	  krunti	  pidada	  arheoloogiliselt	  huvitavaks	  piirkonnaks,	  kust	  
on	  lootust	  leida	  nii	  Jaroslav	  Targa	  aegse	  Tartu	  eeslinna	  (umbes	  1030–1061),	  kui	  ka	  
keskaegse	  telliselöövi	  jäänuseid.	  Ei	  saa	  välistada,	  et	  kultuuri-‐	  või	  ajaloolist	  väärtust	  
omavaid	  leide	  tuleb	  välja	  ka	  uusaegsetest	  kihtidest.	  
	  

	  
Joonis	  4.	  Väljavõte	  Tartu	  linna	  geoalusest.	  Näha	  on	  Ülikooli	  2b	  krundil	  kasutuses	  olevad	  ja	  maha	  
jäetud	  torutrassid.	  Nende	  asukohta	  võeti	  arvesse	  käesoleva	  uuringu	  šurfide	  paigutamisel.	  
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Eeluuringute	  küsimuseasetus	  
	  
Käesolevas	  aruandes	  kirjeldatud	  arheoloogiliste	  eeluuringute	  eesmärk	  oli	  koguda	  
teavet	  selle	  kohta	  kus	  ja	  kui	  palju	  on	  krundil	  säilinud	  arheoloogiliselt	  väärtuslikku	  
kultuurkihti.	  Andmed	  on	  vajalikud	  arheoloogiliste	  päästekaevamiste	  
hinnapakkumiste	  koostamiseks.	  
	  
Kultuurkihi	  omaduste	  väljaselgitamiseks	  rajati	  Ülikooli	  2b	  krundile	  kaks	  uurimisšurfi	  
mõõtudega	  umbes	  1,5	  ×	  1,5	  m.	  Šurfide	  asukoha	  valikul	  lähtusin	  varasema	  
hoonestuse	  ja	  torustike	  paiknemisest	  krundil	  (vt	  jn	  2	  ja	  4).	  Kuna	  krundi	  
tänavapoolses	  osas	  peituvad	  maapinnas	  ennesõjaaegsete	  hoonete	  jäänused,	  siis	  
polnud	  proovišurfi	  sinna	  mõtet	  teha,	  sest	  hoonest	  varasem	  kultuurkiht	  on	  siin	  
tõenäoliselt	  hävinud.	  Šurfide	  asukoht	  valiti	  nõnda,	  et	  need	  jääksid	  ennesõjaaegsele	  
hoovialale,	  kohta,	  mis	  poleks	  rikutud	  kanalisatsiooni-‐	  või	  kaugküttetrassi	  kaevisega.	  

Tööde	  teostus	  ja	  dokumenteerimine	  
	  
Šurfid	  kaevasid	  käsitsi	  Tartu	  Ülikooli	  ajaloo	  ja	  arheoloogia	  instituudi	  arheoloogia	  
osakonna	  töötajad	  Andres	  Tvauri	  ja	  Andres	  Vindi.	  
	  
Šurfid	  seoti	  aluskaardile	  GNSS-‐seadme	  Trimble	  R8	  abil.	  Kuna	  šurfide	  asukohal	  ei	  
saadud	  ühendust	  piisava	  hulga	  satelliitidega,	  mõõdeti	  seadme	  abil	  krundi	  Ülikooli	  
tänava	  poolsesse	  ossa	  maha	  kaks	  ajutist	  kinnispinkti,	  mille	  abil	  seoti	  šurfid	  kaardile	  
kasutades	  tahhümeetrit	  Trimble	  S6.	  Mõõdistuse	  teostas	  TÜ	  arheoloogia	  osakonna	  
töötaja	  Ragnar	  Saage.	  
	  
Profiilid	  mõõdistas	  ja	  profiiljoonised	  valmistas	  ning	  fotod	  tegi	  Andres	  Tvauri.	  

Šurf	  1	  
	  
Šurf	  kaevati	  31.	  mail	  2014.	  aastal	  (jn	  1,	  5–8).	  Maapinnal	  olid	  šurfi	  küljepikkused	  150–
160	  cm,	  šurfi	  põhjas	  olid	  need	  lühemad.	  
	  
Pealmise	  ladestuse	  moodustas	  šurfi	  alal	  kuni	  40	  cm	  paksune	  pruuni	  mulla	  kiht	  (jn	  7,	  
kiht	  1).	  Selle	  all	  oli	  umbes	  5	  cm	  paksune	  punaka	  liiva	  kiht	  (kiht	  2).	  Selle	  all	  paljastus	  
5–18	  cm	  paksune	  halli	  liiva	  kiht	  (kiht	  4),	  mille	  pealispinnal	  oli	  paekivikillustik.	  Need	  
kihid,	  maapinnast	  kuni	  55	  cm	  sügavuseni	  on	  ladestunud	  pärast	  Teist	  maailmasõda.	  
Pealmine	  pruuni	  mulla	  kiht	  sisaldas	  nõukogude-‐aegset	  rämpsu.	  Juhuslikult	  oli	  kihti	  
sattunud	  ka	  üks	  18.	  sajandist	  pärinev	  kaoliinsavist	  piibu	  varre	  katke	  (TM	  A	  216:	  1).	  
Paekillustik	  on	  iseloomulik	  just	  Teise	  maailmasõja	  järgsele	  ajale.	  Arvatavasti	  on	  kihi	  4	  
näol	  tegemist	  sõjajärgse	  haljasala	  kõnnitee	  sillutisega.	  55	  cm	  sügavusel	  algas	  umbes	  
15	  cm	  paks	  pruuni	  mulla	  kiht	  (kiht	  5).	  Kihis	  5	  leidus	  aknaklaasi,	  klaaspudelite,	  
fajansstaldrikute	  jm	  kilde,	  mis	  pärinevad	  20.	  sajandist.	  Selle	  kihi	  näol	  on	  tegemist	  
arvatavasti	  pärast	  sõda	  tasandatud	  varemete	  peale	  rajatud	  haljasala	  esimese	  
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haljastusmull	  kihiga.	  Nimelt	  paljastus	  otse	  selle	  all	  ennesõjaaegse	  hoone	  jäänus	  (vt	  
allpool).	  
	  
Kihi	  5	  all	  paiknes	  mitu	  erinevat	  liivast	  ja	  ehitusrusust	  koosnevat	  täitekihti	  (kihid	  6–
10).	  Kihist	  11,	  mis	  koosnes	  tellisetükkidest	  ja	  lubimördipurust	  võtsime	  leiuna	  üles	  
ühe	  keskaegse	  munk–nunn-‐tüüpi	  katusekivi	  katke	  (TM	  A	  216:	  7).	  Kihtide	  6	  ja	  9	  
ülapind	  on	  arvatavasti	  ennesõjaaegse	  tagahoovi	  pind	  ning	  kihte	  6–10	  võib	  pidada	  
hoovi	  tasandus-‐	  ja	  sillutisekihtideks.	  
	  
70	  cm	  allpool	  maapinda	  (abs	  kõrgusel	  46,94	  m	  Kroonlinna	  nullist)	  paljastus	  
maakividest	  müür	  (joonised	  5	  ja	  6),	  mis	  kulges	  kirde–edela-‐suunaliselt,	  st	  rist	  Ülikooli	  
tänavaga.	  Kaevandi	  kaguküljel	  võis	  müüri	  paksuseks	  mõõta	  60–66	  cm,	  loodeprofiili	  
lähedal	  ulatus	  see	  kirdeprofiili	  sisse.	  Müür	  oli	  säilinud	  umbes	  80	  cm	  kõrgusena;	  
vundeerimissügavuseks	  oli	  46,14	  m.	  
	  
Müür	  oli	  šurfis	  jälgitav	  loode	  poolt.	  Võis	  näha,	  et	  müüri	  rajamiseks	  oli	  kaevatud	  kraav	  
läbi	  varasemate	  kihtide.	  Seejärel	  oli	  loobitud	  kraavi	  läbisegi	  maakive,	  tellisetükke	  ja	  
lubimörti	  nõnda,	  et	  kivide	  vahele	  olid	  jäänud	  tühikud,	  mida	  lubimört	  polnud	  täitnud.	  
Sellest	  võib	  järeldada,	  et	  tegemist	  on	  mingi	  kergemat	  sorti	  hoone	  vundamendiga.	  
Kuna	  otse	  müürijäänuse	  peal	  paikneb	  20.	  sajandi	  esemeid	  sisaldav	  tumeda	  mulla	  kiht	  
(kiht	  5)	  mille	  ülaosas	  on	  paekivikillustik,	  siis	  on	  see	  müür	  lammutatud	  arvatavasti	  
alles	  pärast	  Teist	  maailmasõda.	  	  
	  
Kirjeldatav	  vundamet	  on	  rajatud	  arvatavasti	  18.–19.	  sajandil.	  Võimalik,	  et	  tegemist	  
on	  1920.	  aastatest	  pärit	  aerofotol	  (jn	  3)	  näha	  oleva	  ühekorruselise	  hoovimaja	  ees	  
oleva	  rajatise	  vundamendiga.	  
	  

	  
Joonis	  5.	  Šurf	  1.	  Vaade	  edela	  poolt	  müürile	  ja	  kirdeprofiilile.	  
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Joonis	  6.	  Šurf	  1.	  Vaade	  loode	  poolt	  müürile	  ja	  kaguprofiilile.	  

	  
Müürist	  varasemad	  ja	  müüri	  aegsed	  kihid	  olid	  kuni	  loodusliku	  puutumatu	  pinnaseni	  
säilinud	  vundamendist	  loode	  pool	  (joonised	  7	  ja	  8).	  Kuna	  müür	  oli	  rajatud	  kraavi,	  ei	  
olnud	  päris	  kindel,	  kas	  eelpool	  mainitud	  kihid	  6–10	  olid	  müürist	  varasemad	  või	  
ladestunud	  müüri	  olemasolu	  ajal.	  Kuna	  aga	  alusmüür	  oli	  sellel	  kõrgusel	  välispinnalt	  
viimistlemata,	  võib	  oletada,	  et	  mainitud	  kihid	  on	  müürist	  varasemad.	  
	  
Kindlalt	  oli	  müürist	  varasem	  kiht	  11	  (jn	  7),	  mis	  koosnes	  punakaspruunist	  mullast.	  
Sellest	  kihist	  saadi	  Rootsi	  1/6	  öörine	  vaskmünt	  aastast	  1672	  (TM	  A	  216:	  2;	  jn	  9).	  
Sellised	  rahad	  käibisid	  siin	  veel	  ka	  Põhjasõja	  ajal.	  Seega	  võib	  kihi	  11	  ajandada	  1672.	  
aasta	  järgsesse	  aega.	  Lisaks	  saadi	  kihist	  ka	  17.	  sajandi	  teisele	  poolele	  iseloomuliku	  
kujundusega	  ahjukahli	  katke	  (TM	  A	  216:	  3;	  jn	  10).	  Samast	  ajast	  võivad	  pärineda	  ka	  
kihist	  korjatud	  punasest	  savist	  nõude	  killud:	  angoobmaalinguga	  nõu	  katke	  (TM	  A	  
216:	  4),	  graapeni	  ehk	  kolmjalgpoti	  jala	  katke	  (TM	  A	  216:	  5)	  ning	  siseküljelt	  pruuni	  
glasuuriga	  kaetud	  nõu	  katke	  (TM	  A	  216:	  6).	  
	  
17.	  sajandi	  teisest	  poolest	  või	  18.	  sajandist	  pärineva	  kihi	  11	  all	  paljastusid	  kuni	  
loodusliku	  aluspinnaseni	  (absoluutkõrgusel	  47,95–48,05	  m)	  liivast	  koosnevad	  
inimtekkelised	  täitekihid	  (kihis	  12	  ja	  13).	  
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Joonis	  7.	  Šurf	  1.	  Loodeprofiil.	  

	  
Kiht	  13	  koosneb	  punakast	  devoniliivast,	  milles	  on	  helepruuni	  mulla	  viirge.	  Viimastest	  
leiti	  savinõukillud	  TM	  A	  216:	  10–21	  (jn	  11).	  Tegemist	  on	  joon-‐	  ning	  joon-‐	  ja	  
laineornamendiga	  Loode-‐Vene	  päraste	  lihtkedrakeraamiliste	  savinõude	  kildudega.	  
Sedalaadi	  keraamikat	  leidub	  Tartus	  kesklinna	  ala	  massiliselt	  kihistuses,	  mis	  on	  
tekkinud	  umbes	  aastatel	  1030–1061,	  mil	  siin	  oli	  Kiievi	  suurvürst	  Jaroslav	  
Vladimirovitši	  Jurjevi	  nimeline	  linnus	  ja	  selle	  juures	  paiknenud	  asula	  (vt	  Tvauri	  2001).	  
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Kihist	  13	  leiti	  veel	  halli	  kaltsedoni	  (tulekivi)	  kild	  (TM	  A	  216:	  22),	  milliseid	  kasutati	  kuni	  
tuletikkude	  kasutuselevõtmiseni	  tule	  löömiseks.	  Arvatavasti	  on	  kihis	  13	  segatud	  
looduslik	  alusliiv	  ja	  mainitud	  muinaskiht.	  Võimalik,	  et	  kiht	  13	  on	  tekkinud	  keskajal,	  
mil	  uuritavast	  alast	  loode	  pool	  paiknenud	  saviaukude	  pealt	  eemaldatud	  pinnas	  siia	  
laotati.	  	  
	  

	  
Joonis	  8.	  Šurf	  1	  loodeprofiil.	  Vaade	  kagu	  poolt.	  
	  

	  
avers	  

	  
revers	  

Joonis	  9.	  Šurfist	  1	  leitud	  Rootsi	  1/6	  öörine	  vaskmünt	  aastast	  1672	  (TM	  A	  216:	  2).	  
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Joonis	  10.	  Šurfist	  1	  leitud	  ahjukahli	  katke	  17.	  sajandi	  II	  poolest	  (TM	  A	  216:	  3)	  
	  
	  

	  
Joonis	  11.	  Šurfist	  1	  leitud	  11.	  sajandist	  pärit	  savinõukillud.	  
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Šurf	  2	  
	  
Šurf	  kaevati	  9.	  juunil	  2014.	  aastal	  (jn	  1,	  12–16).	  Maapinnal	  olid	  šurfi	  küljepikkused	  
150–160	  cm,	  šurfi	  põhjas	  olid	  need	  130	  cm.	  Šurfi	  lõunaosa	  alale	  oli	  nõukogude	  ajal	  
tehtud	  sissekaeve,	  mis	  ilmselt	  oli	  kaevatud	  puu	  või	  põõsa	  istutamiseks	  (jn	  14	  ja	  15).	  
Kaevandi	  loode	  ja	  kirdepoolne	  profiil	  olid	  õnneks	  säilinud	  puutumatuna.	  	  
	  

	  
Joonis	  12.	  Šurf	  2.	  Kaguprofiil.	  Vaade	  loode	  poolt.	  

	  
Ka	  siin	  moodustas	  pealmise	  kihi	  pruun	  haljastusmuld	  (jn	  13,	  kiht	  1),	  mis	  oli	  siin	  küll	  
palju	  õhem	  kui	  šurfis	  1.	  Mullakihi	  all	  oli	  punase	  liiva	  kiht	  (kiht	  2),	  millele	  analoogne	  
paljastus	  ka	  šurfis	  1.	  Ka	  siin	  paljastus	  pruuni	  mulla	  kiht	  (kiht	  3),	  milles	  leidus	  20.	  
sajandi	  esimesse	  poolde	  dateeritavaid	  savinõude	  ja	  klaasanumate	  kilde.	  Ainus	  
varasem	  leid	  oli	  18.	  sajandist	  pärinev	  arvatavasti	  Madalmaade	  päritolu	  kaoliinsavist	  
piibu	  varre	  katke,	  mis	  ka	  leiuna	  üles	  võeti	  (TM	  A	  216:	  23).	  Seegi	  kiht	  on	  arvatavasti	  
pärastsõjaaegne	  haljastusmulla	  kiht.	  
	  
40	  cm	  allpool	  maapinda	  algas	  paarikümne	  sentimeetri	  paksune	  liivakiht	  (kiht	  49).	  See	  
koosnes	  punaka	  ja	  kollaka	  devoniliiva	  viirgudest.	  Kihi	  ülapinda	  oli	  tambitud	  kivikesi	  ja	  
tellisetükk.	  Arvatavasti	  on	  tegemist	  siin	  enne	  Teist	  maailmasõda	  olnud	  hoovi	  
pinnaga.	  Kiht	  4	  on	  tekkinud	  seega	  hoovi	  sillutamise	  käigus	  19.–20.	  sajandil.	  Mingeid	  
leide	  kihist	  ei	  saadud.	  Ka	  selle	  all	  olev	  ehitusrusust	  koosnev	  kiht	  5	  on	  tekkinud	  
arvatavasti	  hoovi	  tasandamise	  käigus,	  olles	  analoogne	  šurfis	  1	  kirjeldatud	  kihtidega	  
6–10	  (jn	  7).	  
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Joonis	  13.	  Šurf	  2.	  Kaguprofiil.	  

	  
Järgnevalt	  paljandus	  60	  cm	  sügavusel	  kiht	  6.	  Selle	  pealmine	  osa	  umbes	  20	  cm	  
paksuses	  koosnes	  punakaspruunist	  mullast,	  mis	  sügavamal	  läks	  sujuvalt	  üle	  punaseks	  
devonisaviks.	  Leide	  (TM	  A	  216:	  24–50)	  saadi	  vaid	  kihi	  pealmisest	  20	  sentimeetrist.	  	  
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Joonis	  14.	  Šurf	  2.	  Edelaprofiil.	  Vaade	  kirde	  poolt.	  

	  
	  

	  
Joonis	  15.	  Šurf	  2.	  Loodeprofiil.	  Vaade	  kagu	  poolt.	  
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Joonis	  16.	  Šurf	  2.	  Kirdeprofiil.	  Vaade	  kagu	  poolt.	  
	  

Varaseimateks	  leidudeks	  siit	  on	  11.	  sajandist	  pärit	  kolm	  laine-‐	  ja	  joonornamendiga	  
lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  kildu	  (TM	  A	  216:	  218–30).	  Siit	  leiti	  veel	  keskaegse,	  
arvatavasti	  Saksamaalt	  Siegburgi	  keraamikavalmistuskeskusest	  pärit	  kivikeraamilise	  
kannu	  katke	  (TM	  A	  216:	  24).	  Väga	  arvukalt	  leidus	  kihis	  aga	  16.	  sajandi	  teisest	  poolest	  
pärit	  Loode-‐Vene	  (Pihkva)	  päritolu	  lihtkedrakeraamiliste	  savipottide	  kilde	  (TM	  A	  216:	  
31–47;	  jn	  17).	  Seda	  tüüpi	  keraamika	  sattus	  Tartusse	  massiliselt	  Liivimaa	  sõja	  käigus	  
aastatel	  1558–1583,	  mil	  Tartu	  oli	  Moskva	  tsaaririigi	  valduses	  (Tvauri	  2004).	  

	  
Joonis	  17.	  16.	  sajandi	  teisest	  poolest	  pärit	  Loode-‐Vene	  (Pihkva)	  päritolu	  lihtkedrakeraamilise	  savipoti	  
serva	  kild	  (TM	  A	  216:	  31).	  

	  
Veel	  leiti	  kihist	  6	  väike	  katke	  rohelise	  glasuuriga	  ahjukahlist	  (TM	  A	  216:	  48),	  mis	  
samuti	  võib	  pärineda	  16.	  sajandist.	  Lisaks	  saadi	  üks	  väike	  aknaklaasi	  kild	  (TM	  A	  216:	  
49).	  Kihist	  6	  leiti	  veel	  loomaluid	  ning	  kaks	  kalaluud	  ja	  üks	  kalasoomus.	  Luud	  ja	  
soomus	  on	  antud	  hoiule	  Tartu	  Ülikooli	  arheoloogia	  osakonna	  osteoloogiakogusse.	  
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Kihi	  6	  näol	  on	  arvatavasti	  tegemist	  loodusliku	  ladestusega,	  mille	  ülaossa	  on	  
ajavahemikul	  11.–16.	  sajandi	  teise	  pooleni	  sattunud	  jäänuseid	  inimtegevusest.	  Kõige	  
rohkem	  on	  siin	  jäänuseid	  16.	  sajandi	  teisest	  poolest.	  
	  
Šurfis	  2	  kaevati	  kuni	  kõrguseni	  45,10	  m,	  kuna	  kihi	  6	  alaosa	  näis	  juba	  täiesti	  
inimtegevusest	  puutumatu	  loodusliku	  kihina.	  Kaevandi	  põhja	  puuriti	  mullasondiga,	  
mille	  tulemusena	  selgus,	  et	  absoluutkõrgusel	  44,60	  m	  algab	  sel	  kohal	  kollane	  kõva	  
liivakiht,	  millest	  mullasond	  enam	  läbi	  ei	  läinud.	  

Leiunimekiri	  
	  
Kaevamiste	  käigus	  kogutud	  leiud	  antakse	  üle	  Tartu	  Linnamuuseumile,	  kus	  need	  
säilivad	  arheoloogiakogu	  peanumbri	  TM	  A	  216	  all.	  
	  
nr	   ese	   leiukoht	  
1	   Kaoliinsavist	  piibu	  varre	  katke	   šurf	  1,	  kiht	  1	  
2	   Vaskmünt.	  Rootsi,	  Karl	  XI,	  1/6	  ööri,	  1672	   šurf	  1,	  kiht	  11	  
3	   Ahjukahli	  katke,	  taimornament,	  must	  gl	   šurf	  1,	  kiht	  11	  
4	   Punasest	  savist	  nõu,	  angoobmaalinguga	   šurf	  1,	  kiht	  11	  
5	   Punasest	  savist	  graapeni	  jala	  katke	   šurf	  1,	  kiht	  11	  
6	   Punasest	  savist	  nõu	  katke,	  pruun	  glasuur	   šurf	  1,	  kiht	  11	  
7	   Munk-‐nunn	  tüüpi	  katusekivi	  katke	   šurf	  1,	  kiht	  9	  

8	  
Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  laine-‐	  ja	  
joonornament	   šurf	  1,	  kiht	  13	  

9	  
Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  laine-‐	  ja	  
joonornament	   šurf	  1,	  kiht	  13	  

10	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  joonornament	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
11	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  joonornament	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
12	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  joonornament	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
13	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  joonornament	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
14	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  joonornament	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
15	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  joonornament	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
16	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  joonornament	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
17	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  joonornament	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
18	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  joonornament	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
19	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  joonornament	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
20	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
21	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
22	   Tulekivi	  (kaltsedon)	  kild	   šurf	  1,	  kiht	  13	  
23	   Kaoliinsavist	  piibu	  varre	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  3	  
24	   Kivisavikeraamilise	  nõu	  katke,	  Siegburg?	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
25	   Punasest	  savist	  nõu	  katke,	  roheline	  glasuur	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
26	   Punasest	  savist	  nõu	  katke,	  pruun	  glasuur	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
27	   Punasest	  savist	  nõu	  katke,	  pruun	  glasuur	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
28	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  laineornament	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
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29	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  joonornament	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
30	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke,	  joonornament	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
31	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  serva	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
32	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  põhjaserva	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
33	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  põhjaserva	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
34	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
35	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
36	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
37	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
38	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
39	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
40	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
41	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
42	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
43	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
44	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
45	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
46	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
47	   Lihtkedrakeraamilise	  savinõu	  katke	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
48	   Ahjukahli	  katke,	  roheline	  glasuur	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
49	   Aknaklaasi	  kild	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
50	   Rauašlaki	  tükike	   šurf	  2,	  kiht	  6	  
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Kokkuvõte	  
	  
Selgitamaks	  välja	  arheoloogiliselt	  huvipakkuva	  kultuurkihi	  olemasolu	  ja	  iseloom	  tehti	  
käesolevate	  uuringute	  käigus	  Tartus	  Ülikooli	  2b	  krundil	  kaks	  šurfi	  mõõtmetega	  
umbes	  1,5	  ×	  1,5	  m,	  mis	  mõlemad	  paiknesid	  ennesõjaaegsel	  hoovialal.	  Šurfis	  1	  algas	  
arheoloogiliselt	  väärtuslik	  kultuurkiht	  70	  cm	  sügavusel,	  šurfis	  2	  aga	  50	  cm	  sügavusel.	  
Uurimist	  vajava	  kultuurkihi	  paksus	  šurfis	  1	  oli	  kuni	  80	  cm;	  šurfis	  2	  aga	  umbes	  20	  cm.	  
Looduslikuks	  puutumatuks	  aluspinnaseks	  oli	  šurfides	  kollane	  liiv.	  
	  
Arheoloogiliselt	  huvi	  pakkuv,	  17.	  sajandist	  või	  varasem,	  kultuurkiht	  on	  Ülikooli	  2b	  
krundil	  säilinud	  vaid	  kohati.	  Suuremal	  osal	  alast	  on	  see	  ilmselt	  hävitatud	  18.	  sajandist	  
kuni	  20.	  sajandi	  esimese	  pooleni	  krundil	  asunud	  hoonete	  rajamise	  käigus.	  Ka	  on	  
varasem	  kultuurkiht	  hävinud	  krunti	  läbiva	  kanalisatsioonitrassi	  ja	  kaugküttetrasside	  
alal.	  
	  
Tegevuskava	  Ülikooli	  2b	  krundi	  vabastamiseks	  ehitustöödeks	  võiks	  olla	  järgmine.	  
Esmalt	  koorida	  ekskavaatoriga	  arheoloogi	  järelevalve	  all	  kogu	  ehituse	  alla	  minevalt	  
alalt	  maha	  60–70	  cm	  võrra	  pealmist	  pinnast.	  Selle	  töö	  tulemusena	  tulevad	  nähtavale	  
sõjas	  hävinud	  hoonete	  varemed	  ja	  vundamendid.	  Ühtlasi	  peaksid	  nähtavaks	  saama	  
ka	  kanalisatsiooni-‐	  ja	  kaugküttetrasside	  sissekaeved.	  Seejärel	  tuleks	  arheoloogiliselt	  
läbi	  uurida	  mainitud	  rajatistest	  puutumata	  ala,	  kus	  kultuurkihi	  paksus	  käesoleva	  
uuringu	  tulemuse	  põhjal	  otsistades	  on	  20–80	  cm.	  
	  
Soovitan	  enne	  lammutamist	  käsitsi	  lahti	  kaevata	  ka	  alal	  olevate	  hävinud	  hoonete	  
keldrid	  ning	  käimlate	  lampkastid.	  Kuigi	  traditsioonilises	  mõttes	  ei	  ole	  nende	  näol	  
tegemist	  arheoloogiateaduse	  uurimisobjektiga,	  võib	  sõjaaegsetest	  varemetest	  leida	  
kultuurilooliselt	  või	  sõjaajalooliselt	  väärtuslikku	  leiuainest.	  	  
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