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Arheoloogiliste	  uuringute	  aruande	  vorm	  nr	  1.	  

	  
Loa	  number:	  

12355	  

Mälestise	  nimetus	  
/	  uuringu	  objekt:	  

Tartu	  vanalinna	  muinsuskaitseala	   Registrinumber:	  

27006	  
Aadress	  (uuringu	  objekti	  asukoht):	  	  

Ülikooli	  t	  8,	  10,	  13,	  Poe	  t	  edelaosa	  
	  

Koordinaadid:	  	  

X:	  6674183.1;	  Y:	  659239.3	  
	  

	  
Uuringute	  eesmärk	  ja	  kokkuvõte:	  

	  	  	  	  Uuringute	  eesmärgiks	  oli	  dokumenteerida	  soojatorustiku	  kaevises	  ilmsiks	  tulevaid	  
arheoloogiliselt	  huvipakkuvaid	  jäänuseid.	  	  
	  	  	  	  Kaevand	  kulges	  valdavalt	  läbi	  uusaegsete	  tänavasillutise	  kihtide.	  Sellega	  seoses	  
väärib	  mainimist	  Poe	  ja	  Ülikooli	  tänava	  ristumiskoha	  juures	  päevavalgele	  tulnud	  
graniittrepp.	  Poe	  tänaval	  paiknevast	  trassilõigust	  leiti	  kahes	  kohas	  väheseid	  
jäänuseid	  keskaegsetest	  hoonetest.	  Ülikooli	  tänaval	  kulgenud	  trassilõigust	  leiti	  
vähene	  müürijäänus,	  mis	  võib	  pärineda	  Tartu	  linnamüürist.	  
	  
	  
Tehtud/tellitud	  analüüsid	  ja	  dateeringud:	  

	  

	  14C	  	  	  	  	  	  	  

     

	  
	  

	  
dendro	  	  
	  

	  luu	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  muu	  	  	  	  	  	  
	  

     

	  
	  
	  

     

	  
	  
	  
Loomaluud	  TÜ	  
arheoloogia	  osakonna	  
luuhoidlas	  
	  
	  

     

	  
	  

	  
	   Välitööde	  juhataja	  ja	  asutus:	  

Andres	  Tvauri,	  tartu	  Ülikool	  
	   Toimumisaeg:	  	  	  

1.–11.	  august	  2014	  
	   Tööde	  tellija:	  	  	  

AS	  Giga	  
	   Kaevandi	  või	  uuritud	  ala	  pindala:	  

100	  m2	  

	   Leiud	  (peanumber):	  

TM	  A	  219	  	  

	  
	  
Märkused:	  

     

	  

	  
Kuupäev	  29.10.2014	   	   	   	   	   	   	   	   Allkiri	  
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SISSEJUHATUS	  
	  
Käesolevas	  aruandes	  käsitletav	  arheoloogiline	  järelevalve	  toimus	  seoses	  Tartus	  
Ülikooli	  tänav	  8,	  10a	  ja	  12	  kaugküttetorustiku	  rajamisega.	  Trass	  paikneb	  Tartu	  
vanalinna	  muinsuskaitsealal	  (mälestis	  nr	  27006).	  Tööde	  tellija	  oli	  AS	  Giga,	  teostaja	  
Tartu	  Ülikooli	  ajaloo	  ja	  arheoloogia	  instituut,	  järelevalvet	  tegi	  Andres	  Tvauri.	  
Arheoloogilise	  järelevalve	  tegemiseks	  oli	  Muinsuskaitseamet	  Andres	  Tvaurile	  
väljastanud	  uuringute	  loa	  nr	  12355.	  
	  
Tööd	  toimusid	  ajavahemikus	  1.–11.	  august	  2014.	  a.	  
	  
Küttetrassi	  kaevise	  kogupikkus	  oli	  100	  m.	  Kaevise	  laius	  oli	  kõikjal	  tänava-‐alal	  1	  m,	  
sügavus	  umbes	  1,2	  m.	  
	  
Absoluutkõrgused	  on	  antud	  Kroonlinna	  nullist.	  

EDELA–KIRDE-‐SUUNALINE	  TRASSILÕIK	  

Sillutised	  Ülikooli	  tänaval	  

	  
Kaevetööd	  algasid	  1.	  augustil	  2014.	  aastal	  Ülikooli	  tänaval	  mõtteliselt	  keskteljelt	  kust	  
hakati	  kaevama	  kaevandit	  Poe	  tänava	  suunas	  (kirde	  suunas).	  Ülikooli	  tänava	  
sõidutee	  asfaldi	  eemaldamisel	  tuli	  välja	  hästi	  säilinud	  munakivisillutis	  (foto	  1).	  
Sillutist	  esines	  vaid	  laiguti,	  kuna	  tänava	  ja	  kirdepoolse	  kõnnitee	  all	  on	  kasutusel	  
olevad	  veetorud	  ja	  elektri-‐	  ning	  sidekaablid.	  Nende	  vahel	  oli	  siiski	  võimalik	  
dokumenteerida	  varasemat	  kultuurkihti	  kuni	  kaevise	  põhjani	  sügavusel	  umbes	  1,2	  m	  
allpool	  praegust	  tänavapinda,	  mis	  siin	  on	  absoluutkõrgusel	  41,93–42,05	  m.	  
Kultuurkiht	  vaadeldavas	  lõigus	  oli	  selline:	  
	  
0–20	  cm:	  kaks	  kihti	  asfalti,	  
20–30	  cm:	  munakivisillutis,	  
30–55	  cm:	  kollane	  liiv,	  
55–60	  cm:	  punane	  devoniliiv,	  
60–120	  cm:	  punakaspruun	  ehitusrusune	  muld.	  

	  

Graniittrepp	  
	  
Ülikooli	  3	  hoone	  Ülikooli	  tänava	  poolse	  fassaadi	  joonest	  2,7	  m	  kirde	  pool	  paljastus	  35	  
cm	  allpool	  praegust	  maapinda	  (abs	  kõrgusel	  umbes	  41,50	  m)	  graniidist	  trepiaste,	  mis	  
kulges	  kaevandiga	  risti	  (vt	  asendiplaan).	  Edasi	  kaevates	  paljastus	  sellest	  allpool	  veel	  
kaks	  trepiastet	  (fotod	  2–5).	  Algselt	  oli	  trepp	  koosnenud	  neljast	  astmest	  –	  neljas,	  
kõige	  pealmine	  trepiaste	  paljastus	  kaevise	  täites	  vahetult	  trepist	  kirde	  pool.	  Kolme	  
trepiastme	  kogulaius	  kaevandi	  suunaliselt	  oli	  1	  m.	  Alumise	  ja	  sellest	  järgmise,	  2.	  
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astme	  vaheline	  kõrgus	  oli	  19	  cm,	  teise	  ja	  kolmanda	  astme	  vahe	  oli	  17	  cm.	  
Trepiastmed	  jätkusid	  mõlemale	  poole	  kaevandi	  profiilide	  sisse.	  
	  
Alumise	  astme	  vastu	  oli	  70	  cm	  allpool	  praegust	  asfaldipinda	  pandud	  umbes	  5	  cm	  
paksune	  asfaldikiht,	  mille	  all	  oli	  kollasele	  liivale	  laotud	  munakivisillutis	  (fotod	  2–4).	  
	  
Trepp	  on	  arvatavasti	  olnud	  kasutusel	  veel	  pärast	  Teist	  maailmasõda.	  Millalgi	  kui	  
Küüni	  tänavast	  on	  tehtud	  jalakäijate	  ala,	  on	  trepp	  kaetud	  liivaga	  ja	  tehtud	  endise	  
kõnnitee	  asemele	  sõidutee,	  et	  võimaldada	  autodega	  väljapääsu	  Küütri	  3	  ja	  5	  
hoovidest	  Ülikooli	  tänavale.	  Trepp	  jäi	  alles;	  soojatoru	  aeti	  trepi	  alt	  läbi.	  
	  

Rusukiht	  kaevandi	  põhjal	  
	  
Graniittrepist	  kagu	  pool	  ulatusid	  19.–20.	  sajandi	  tänavasillutisekihid	  kuni	  1	  m	  
sügavusele	  praegusest	  maapinnast.	  Umbes	  20	  cm	  võrra	  sellest	  sügavamale	  kuni	  
kaevise	  põhjani	  sügavusel	  umbes	  1,2	  m	  jätkus	  varasem	  rusukiht.	  See	  rusukiht	  
koosnes	  peamiselt	  tellise-‐	  ning	  katusekivitükkidest	  ning	  lubimördipurust.	  Tellised	  
rusus	  olid	  suurusega	  ?	  ×	  14	  ×	  9	  cm	  ja	  ?	  ×	  16	  ×	  9	  cm.	  
	  
Rusukihist	  saadi	  rohkesti	  loomaluid,	  mis	  anti	  hoiule	  Tartu	  Ülikooli	  arheoloogia	  
osakonna	  osteoloogiakogusse.	  
	  

Keskaegsed	  müürijäänused	  edela–kirde-‐suunalises	  lõigus	  
	  
Edela–kirde-‐suunalise	  kaeviseosa	  kirdeosas	  paljastusid	  kaevise	  põhjal	  tellismüürid,	  
mida	  tähistan	  tähtedega	  A	  ja	  B.	  
	  
Müürijäänus	  A	  paljastus	  kaevandi	  põhjas	  Ülikooli	  3	  hoone	  fassaadi	  joonest	  12,5	  m	  
kagu	  pool	  (vt	  asendiplaan).	  Tegemist	  oli	  kaevandi	  suunaliselt	  ja	  kaevandiga	  risti	  
kulgeva	  müüri	  ristumiskohaga,	  mida	  õnnestus	  välja	  puhastada	  kaevandi	  suunas	  2	  m	  
ulatuses	  (fotod	  7	  ja	  8).	  Müür	  paljastus	  85	  cm	  allpool	  asfaldipinda,	  st	  müürijäänus	  
paljastus	  absoluutkõrgusel	  39,85	  m.	  Kaevandi	  suunalise	  müüri	  paksus	  jäi	  välja	  
selgitamata,	  sest	  müüri	  kagukülg	  jäi	  kaevisest	  väljapoole.	  Loode–kagu-‐suunalise	  
müüri	  paksus	  oli	  72	  cm.	  Müürid	  olid	  laotud	  tellistest	  suurusega	  32	  ×	  14,5	  ×	  10	  cm.	  
Telliste	  mõõdud	  annavad	  alust	  oletada,	  et	  leitud	  müürijäänus	  on	  keskaegne.	  
Müürijäänuse	  A	  käsitsi	  välja	  puhastamise	  käigus	  leidsin	  müüre	  ümbritsevast	  
ehitusrusu	  kihist	  leiud	  nr	  1–13	  (vt	  leiunimekiri).	  Nende	  hulgas	  on	  16.	  sajandi	  teisest	  
poolest	  pärinevat	  Loode-‐Vene	  valmistustradistiooni	  kuuluva	  lihtkedrakeraamilise	  
nõu	  kild	  (leid	  nr	  5),	  kui	  ka	  17.	  sajandist	  pärinevate	  8-‐nurkse	  läbilõikega	  klaaspeekri	  
killud	  (nr	  10	  ja	  11).	  Viimased	  võimaldavad	  oletada,	  et	  hoone,	  millest	  müür	  pärineb,	  
on	  lammutatud	  või	  lagunenud	  Põhjasõja	  aastatel.	  Müürist	  lammutati	  pealmine	  
kivikiht,	  mis	  jäi	  ette	  soojatoru	  paigaldamisel.	  Sügavamale	  jäänud	  müüriosa	  säilib	  
puutumatuna.	  
	  
Eelpoolkirjeldatud	  müürijäänusest	  4	  m	  kirde	  pool	  paljastus	  müürijäänus	  B	  (fotod	  9–
11).	  See	  koosnes	  edala	  pool	  paiknevast	  32	  cm	  paksust	  (ühe	  tellise	  pikkus)	  müürist,	  
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mille	  ülapind	  oli	  80	  cm	  allpool	  praegust	  tänavapinda,	  teisisõnu	  müürijäänuse	  pind	  oli	  
absoluutkõrgusel	  39,15	  m.	  Edelaküljel	  puhastati	  müür	  välja	  nelja	  telliserea	  kõrguselt.	  
	  
Kirjeldatud	  kaevandiga	  risti	  kulgenud	  müürist	  vahetult	  kirde	  pool	  algas	  
munakivisillutis,	  mis	  jätkus	  piki	  kaevandit	  137	  cm	  võrra	  kirde	  poole.	  Sillutise	  pind	  oli	  
selle	  edelaosas	  85	  cm,	  keskosas	  93	  cm	  ja	  kirdeosas	  88	  cm	  allpool	  praegust	  
tänavapinda.	  Sillutise	  pinnal	  oli	  niisiis	  jälgitav	  veerenn,	  mis	  kulges	  kaevandiga	  risti.	  
Sillutis	  oli	  laotud	  kollasele	  liivale.	  
	  
Sillutisest	  vahetult	  kirde	  pool	  paljastus	  järgmine	  tellismüür,	  mille	  paksus	  piki	  
kaevandit	  oli	  vähemalt	  80	  cm.	  Kirde	  pool	  polnud	  müüri	  välja	  puhastamine	  vajalik,	  
kuna	  see	  ei	  jäänud	  ette	  paigaldatavale	  torule.	  Leide	  müürijäänuse	  B	  pealt	  ega	  
ümbert	  ei	  saadud.	  Kuna	  see	  oli	  laotud	  sama	  mõõtu	  tellistest	  kui	  müürijäänus	  A	  ning	  
seda	  ümbritses	  ka	  sama	  rusukiht	  oletan,	  et	  mõõrijäänused	  A	  ja	  B	  on	  keskaegsed	  ja	  
mattunud	  umbes	  samal	  ajal.	  

LOODE–KAGU-‐SUUNALINE	  TRASSILÕIK	  
	  
Piki	  Ülikooli	  tänava	  sõidudee	  edelaserva	  kulges	  loode–kagu	  suunaline	  trassilõik	  
pikkusega	  44	  m	  (asendiplaan;	  fotod	  12,	  13,	  17).	  Kultuurkihi	  koostiselt	  oli	  see	  
trassilõik	  üpris	  üheilmeline	  –	  kuni	  kaevise	  põhjani	  koosnes	  see	  eriaegsetest	  tänava	  
täite-‐	  ja	  sillutisekihtidest.	  
	  
Kirdepoolse	  profiili	  iseloomulikuks	  läbilõikeks	  võib	  pidada	  profiili,	  mille	  
dokumenteerisin	  Ülikooli	  8	  ja	  10	  hoonete	  kokkupuutekohas.	  Tänava	  sõidutee	  pind	  
selles	  kohas	  oli	  absoluutkõrgusel	  42,97	  m.	  Kihid	  sel	  kohal	  olid	  alljärgnevad:	  
	  
0–18	  cm:	  asfalt,	  
18–30	  cm:	  munakivisillutis,	  
30–43	  cm:	  kollane	  liiv	  (munakivisillutise	  padjand),	  
43–66	  cm:	  tumepruun	  söene	  ja	  ehitusrusune	  kiht,	  
66–76	  cm:	  munakivisillutis,	  
75–98	  cm:	  kollane	  liiv	  (munakivisillutise	  padjand),	  
98–115	  cm:	  punane	  devoniliiv.	  
	  
Samalaadne	  oli	  ka	  kaevandilõigu	  edelaprofiil,	  siin	  puudusid	  vaid	  tumepruun	  söene	  ja	  
ehitusrusune	  muld	  ja	  selle	  all	  olev	  munakivisillutis	  (foto	  15).	  
	  
Umbes	  hoonete	  Ülikooli	  8	  ja	  10	  kokkupuutekohas	  paiknes	  kunagine	  linnamüür,	  mis	  
paiknes	  praeguse	  Ülikooli	  tänavaga	  risti.	  Võimalik,	  et	  linnamüürist	  või	  mingist	  muust	  
linnakindlustusest	  pärineb	  päris	  kaevandi	  põhjas	  avastatud	  müürijäänus	  C	  (vt	  
asendiplaan;	  foto	  16).	  Siin	  paljastus	  kaevandi	  kirdeprofiilis	  95	  cm	  tänavapinnast	  
allpool	  mördine	  maakivi,	  millega	  oli	  seotud	  lubimördiga	  tellis	  mõõtudega	  ?	  ×	  16	  ×	  12	  
cm.	  
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Vaadeldava	  trassilõigu	  põhjast,	  punasest	  devoniliiva	  kihist	  koguti	  leiud	  nr	  14–18.	  
Huvitavam	  neist	  on	  tinast	  või	  pliist	  kaubaplomm	  (nt	  14).	  

TRASSILÕIK	  ÜLIKOOLI	  12	  ÕUEL	  
	  
Ülikooli	  12	  kangi	  all	  ja	  hoovis	  kulgenud	  trassilõigu	  alal	  oli	  varasem	  kultuurkiht	  
hävitatud	  varasemate	  kaablite	  ja	  torustike	  paigaldamise	  käigus.	  Midagi	  
arheoloogiliselt	  huvipakkuvat	  siin	  kaevandist	  ei	  leitud.	  

LEIUD	  
	  
Käesoleva	  uuringu	  käigus	  kogutud	  arheoloogilistele	  leidudele	  anti	  Tartu	  
Linnamuuseumi	  arheoloogiakogu	  peanumber	  TM	  A	  219.	  

	  
nr	   ese	   leiukontekst	  

1	   psk,	  serv	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  
2	   psk,	  serv,	  helepruun	  glasuur	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

3	   psk,	  graapeni	  jalg,	  siseküljel	  kollakaspruun	  gl,	  välisküljel	  rohekas	  gl	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

4	   psk,	  siseküljel	  rohekas	  glasuur	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

5	   savinõukild,	  serv,	  Loode-‐Vene	  tüüpi	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

6	   psk,	  põhja	  serv	  ja	  külg,	  neljast	  killust	  liimitud	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

7	   ahjukahli	  katke,	  relieefne	  taimornament,	  kollane,	  roheline	  ja	  pruun	  gl	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

8	   ahjukahli	  katke,	  kroonkahhel	  teokarbimotiiviga,	  roheline	  gl	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

9	   klaasnõu	  katke,	  sinine	  klaas,	  valge	  maaling	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

10	   klaasnõu	  katke,	  passglas,	  8-‐nurkne,	  ribilised	  niidid	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

11	   klaasnõu	  katke,	  passglas,	  8-‐nurkne,	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

12	   klaasnõu	  katke,	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

13	   aknaklaasi	  katke,	  retuššitud	  serv	   Poe	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  
14	   kaubaplomm,	  tinast	  või	  pliist,	  kahes	  osas	   Ülikooli	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

15	   kivikeraamilise	  nõu	  katke,	   Ülikooli	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

16	   psk,	  serv,	  siseküljel	  punakaspruun	  glasuur	   Ülikooli	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

17	   savinõukild,	  joonornament	   Ülikooli	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  

18	   ahjukahli	  katke,	  roheline	  gl	   Ülikooli	  t	  lõik,	  100–120	  cm	  sügavuselt	  
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JÄRELDUSED	  JA	  KOKKUVÕTE	  
	  
Käesolevas	  aruandes	  vaadeldud	  soojatoru	  kaevand	  kulges	  valdavalt	  läbi	  uusaegsete	  
tänavasillutise	  kihtide.	  Sellega	  seoses	  väärib	  mainimist	  Poe	  ja	  Ülikooli	  tänava	  
ristumiskoha	  juures	  päevavalgele	  tulnud	  graniittrepp.	  
	  
Poe	  tänaval	  paiknevast	  trassilõigust	  leiti	  kahes	  kohas	  väheseid	  jäänuseid	  
keskaegsetest	  hoonetest.	  
	  
Ülikooli	  tänaval	  kulgenud	  trassilõigust	  leiti	  vähene	  müürijäänus,	  mis	  võib	  pärineda	  
Tartu	  linnamüürist.	  
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Asendiplaan	  
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FOTOD	  

	  
Foto	  1.	  Munakivisillutis	  Ülikooli	  tänaval	  praeguse	  asfaldi	  all.	  1.	  august	  2014.	  

	  
Foto	  2.	  Graniidist	  terpiastmed	  Poe	  ja	  Ülikooli	  t	  ristil.	  Vaade	  kirdest.	  1.	  august	  2014.	  
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Foto	  3.	  Graniidist	  terpiastmed	  Poe	  ja	  Ülikooli	  t	  ristil.	  Vaade	  idast.	  1.	  august	  2014.	  

	  
Foto	  4.	  Graniidist	  terpiastmed	  Poe	  ja	  Ülikooli	  t	  ristil	  ning	  varasemad	  sillutised	  sellest	  
kirde	  pool.	  Vaade	  idast.	  1.	  august	  2014.	  
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Foto	  5.	  Poe	  tänaval	  paiknenud	  kaevise	  edelapoolne	  lõik.	  Vaade	  kirdest.	  1.	  august	  
2014.	  

	  
Foto	  6.	  Kaevand	  Poe	  tänaval.	  Vaade	  kirdest.	  1.	  august	  2014.	  
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Foto	  7.	  Edelapoolne	  tellishoone	  jäänus	  A	  Poe	  t	  kaevandis.	  Vaade	  kagust.	  1.	  august	  
2014.	  

	  
Foto	  8.	  Edelapoolne	  tellishoone	  jäänus	  A	  Poe	  t	  kaevandis.	  Vaade	  kirdest.	  1.	  august	  
2014.	  
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Foto	  9.	  Kirdepoolne	  tellishoone	  jäänus	  B	  Poe	  t	  kaevandis.	  Vaade	  edelast.	  1.	  august	  
2014.	  

	  
Foto	  10.	  Kirdepoolne	  tellishoone	  jäänus	  B	  Poe	  t	  kaevandis.	  Vaade	  kagust.	  1.	  august	  
2014.	  
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Foto	  11.	  Kirdepoolne	  tellishoone	  jäänus	  B	  Poe	  t	  kaevandis.	  Vaade	  edelast.	  1.	  august	  
2014.	  

	  
Foto	  12.	  Kaevand	  Ülikooli	  tänaval.	  Vaade	  läänest.	  4.	  august	  2014.	  
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Foto	  13.	  Kaevand	  Ülikooli	  tänaval.	  Vaade	  kagust.	  5.	  august	  2014.	  

	  
Foto	  14.	  Kaevand	  Ülikooli	  tänaval,	  põhjaprofiil.	  Vaade	  loodest.	  5.	  august	  2014.	  
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Foto	  15.	  Kaevand	  Ülikooli	  tänaval,	  lõunaprofiil.	  Vaade	  idast.	  5.	  august	  2014.	  

	  
Foto	  16.	  Kaevand	  Ülikooli	  tänaval.	  Müürijäänus	  C	  kaevise	  põhjal	  kaablitorude	  all.	  
Vaade	  edelast.	  5.	  august	  2014.	  
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Foto	  17.	  Kaevand	  Ülikooli	  tänaval.	  Kaevise	  kaguosa.	  Vaade	  loodest.	  6.	  august	  2014.	  

	  
Foto	  18.	  Kaevand	  Ülikooli	  t	  12	  kangi	  all..	  Vaade	  läänest.	  11.	  august	  2014.	  
	  
	  
	  


