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Arheoloogiliste uuringute aruande vorm nr 1. 

 
Loa number: 

12629 

Mälestise nimetus 

/ uuringu objekt: 
Paldiski linnkalmistu; 

II maailmasõjas hukkunute ühishaud; 

Paldiski Nikolai kirik, 1841.a; 

Paldiski kindluse bastionid, muulid, 

vallikraav, 1718; 

Paldiski raudteejaama peahoone 

Registrinumber: 

19 

20 

2758 

2760 

 

21522 
Aadress (uuringu objekti asukoht):  

Harju maakond, Paldiski linn 

  
 

 

Koordinaadid:  

X: 6578556, Y: 503399;  X: 6578391, Y: 503572; X: 6578461, Y: 503663; X: 6578495, Y: 

503709; X: 6578421, Y: 503615; X: 65789555; Y: 502829; X: 6579162, Y: 502988 
 

Uuringute eesmärk ja kokkuvõte: 

Arheoloogiline järelevalve nelja Paldiski kaitsealuse mälestise kaitsevööndis. Tööde 

eesmärgiks oli välja selgitada, kas pinnases leidub arheoloogiliselt huvipakkuvat substantsi. 

Tööde käigus selgus, et osaliselt on tegu lõhatud pinnasega, kus kõik kihid on läbisegi ning ka 

kuni 2 m sügavuselt on võimalik leida kaasaegset materjali. Kõik 2014. aastal avatud kohad 

olid varem korduvalt lahti olnud ning midagi 20. sajandist vanemat neist ei leitud. 

 

 
Tehtud/tellitud analüüsid ja dateeringud: 
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 Välitööde juhataja ja asutus: 

Gurly Vedru, MTÜ Arheoloogiakeskus 

 Toimumisaeg:   

Oktoober-detsember 2014 

 Tööde tellija:   

AS Viimsi Keevitus 

 Kaevandi või uuritud ala pindala: 

U 215 m2 

 Leiud (peanumber): 

Puudusid 
 

Märkused: 

2014. aasta välitöödega ei leitud midagi Paldiski varasele etapile viitavat, samuti ei 

saadud leide selle eelsest ajast. Edasiste võimalike välitööde puhul tuleks arvesse 

võtta, et suurem osa Paldiskist on varasemate kaevetöödega juba avatud olnud. Kuna 

siin on paepinnas, siis on seda sageli ka lõhatud, mistõttu pinnasekihid on segatud. 

Paldiski kaitsealused objektid on oma algsetes kohtades ja võrdlemisi hästi säilinud 

lähemas keskkonnas.  Neil aladel edaspidi tehtavad kaevetööd võiksid aset leida ilma 

arheoloogilise järelevalveta. Pigem võib leide oodata väljastpoolt omaaegset linnapiiri 

(sunnitööliste matmispaigad jm). 
 

Kuupäev        Allkiri 
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Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Paldiski linnas 2014. aastal 

 

Sissejuhatus 

Oktoobris, novembris ja detsembris 2014. aastal toimusid arheoloogilised järelevalvetööd 

Paldiski linnas mitme kaitsealuse mälestise alal või kaitsevööndis (joon 1, 2). Välitööd olid 

seotud Paldiski linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimistöödega, mis 

hõlmasid suurt osa linna lääne- resp. merepoolsest küljest. Arheoloogilist järelevalvet 

rakendati Paldiski linnakalmistu (reg nr 19) ja II maailmasõjas hukkunute ühishaua (20) 

ühises kaitsevööndis, samuti Paldiski raudteejaama peahoone (21522), Nikolai kiriku (2758) 

ja bastionide, muulide ja vallikraavide (2760) ühises kaitsevööndis (joon 2). Töid teostas AS 

Viimsi Keevitus ning selle alltöövõtjana Merko Infra AS. Neist esimene tellis ja tasustas ka 

arheoloogilised välitööd, mida teostas MTÜ Arheoloogiakeskuse arheoloog Gurly Vedru.  

 

Asukoht, loodus ja ajalugu 

Paldiski linn asub Harju maakonna lääneosas Pakri poolsaare lääneküljel (joon 1). Tänapäeval 

on tihedamalt asustatud linnatuumiku loode–kagu-suunaline ulatus piki mereranda u 2,7 km, 

kirde–edela suunal aga vaid u 850 m. Administratiivselt kuuluvad praegu Paldiski linna alla 

ka Pakri saared ja suur osa Pakri poolsaarest, kus asustus on väga hõre või puudub hoopis. 

Linna piirab lääne, edela ja osaliselt ka lõuna poolt Paldiski laht, mis on kuni 26 m sügav ning 

aastaringselt peaaegu jäävaba. Samas lahes paiknevad Pakri saared varjavad rannikut 

tugevamate meretuulte eest. Just need soodsad looduslikud (eel)tingimused muutsidki koha 

omal ajal atraktiivseks ning soodustasid selle kasutuselevõtmist sadamana.  

Paldiski linn asub Põhja-Eesti paelaval, valdavalt on paeastang linna juures ka nähtav (joon 

3). Paepealsel alal on mullakiht võrdlemisi õhuke, kohati on aga looduslik pinnas eemaldatud 

või kaetud loodusliku puistangmaterjaliga. Sellised kohad on bastionid ja neid vahetult 

ümbritsev ala linna loodeserval ja Paldiski linnakalmistust loode poole jääv ala (joon 4).   

Paldiski kohal asus hiljemalt 17. sajandil rootslaste Rogerwiek-nimeline sadam. Selle 

tõenäoline asukoht on märgitud nimetusega „vana rootsi sadamakoht“ ühele 19. sajandi II 

poolest pärinevale kaardile (joon 5)
1
. Selle põhjal jäi rootslaste sadamakoht praegusest linnast 

lõuna poole, hilisemast Paldiski kalmistust läände (joon 6). Võimalik, et sellest lahesopist on 

alles veel väike osa Jaama tänav 6b ja 6c hoonete vahel asuva tiigi näol.  Pärast Põhjasõja 

lõppu alustati sõjasadama ja merekindluse rajamist. Bastionide ehitamist alustati 1718. aastal 

ning vaheagadega kestsid ehitustööd 19. sajandi keskpaigani (Mälestise pass). Samal ajal 

ehitati ka garnisone ja muid hooneid. Linnaõigused sai Paldiski 1783. aastal ning samast 

aastast pärineb ka vanim Paldiski kohta käiv kaardimaterjal (joon 7).  

Paldiski ehitati kindla plaani järgi ja sellest algsest plaanist pärinevadki praegused sirged, 

omavahel täisnurkselt ristuvad tänavad. Oma algsed(?) nimed on säilitanud Mere ja Peetri 

tänavad linna lääneosas ning Kivi tänav linna lõunapoolses osas (joon 8). Linna varasest 

etapist pärineb lisaks bastionidele ka garnisoni Georgi kirik (2759) ning mõlemad kalmistud 

(joon 5–8, 10). Kalmistud jäid linnahoonestusest väljapoole ning on oma algsetel asukohtadel 

tänaseni. Kaartide põhjal otsustades on ka nende suurus olnud üsna muutumatu. Kui esimestel 

kaartidel on mõlemad kalmistud tähistatud õigeusuristidega, siis hilisematel kannab linnale 

lähemal asuv matmispaik linnakalmistu (19) nimetust ning teine (14421) on märgitud 

luteriusu kalmistuna (joon 9).   

Ülejäänud kaks 2014. aastal uuritud objektidest on hilised. Nikolai kirik (2758) valmis 1841. 

aastal ning raudteejaam (21522)1870. aastal.  

 

                                                      
1
 Kaart on üleval Rahvusarhiivi koduleheküljel, kus selle dateeringuks on 19. sajandi I pool. Kaardile kantud 

raudtee ja raudteejaam valmisid siiski alles 1870. aastal, mistõttu olen käesolevas tekstis kasutanud ajamääratlust 

19. saj II pool.  



4 
 

2014. aasta välitööd 

2014. aasta arheoloogilist järelevalvet viidi läbi Kalmistu teel, Peetri ja Mere tänaval, kus 

uuringuobjektideks olid Paldiski raudteejaama peahoone kaitsevöönd (Peetri tänav; 21522), 

Paldiski linnakalmistu ja II maailmasõjas hukkunute ühishaua (Kalmistu tee ja Peetri tänav; 

19; 21) ühtne kaitsevöönd, Nikolai kiriku (Mere tänav; 2758) kaitsevöönd ja Paldiski kindluse 

bastionide, muulide ja vallikraavi (Peetri tänav, 2760) kaitsevööndis. Tulenevalt tööde 

iseloomust paigaldati osa torustikust suletud meetodil. Neil juhtudel kaevati piiratud ulatusega 

auke, mille asukoht fikseeriti gps-iga, seinaprofiilid joonistati, kirjeldati ja pildistati. 

Kohtades, kus torusid paigaldati avatud meetodil, leidsid aset samad protseduurid, juhul kui 

ühe ja sama kraavi profiilides oli erinevusi, siis fikseeriti ka need.  

Kaevetöid teostati ratasekskavaatoriga Hyundai Robex 170w–7. Töid tehti üldiselt 

objektipõhiselt, uue objektiga ei alustatud enne eelmise lõppu. Vaid kaevamiste lõppjärgus 

olid korraga töös mitu kaitsealust objekti. Aruandluses lähtutakse samast põhimõttest ning 

neist antakse ülevaade teostamise järjekorras.  

 

Paldiski raudteejaama peahoone (21522) kaitsevöönd  

Paldiski raudteejaam (Peetri tänav 5; 58001:002:0004) asub linna lõunapoolses osas u 125 m 

mererannast kirde pool. 1870. aastal ehitatud hoonet ümbritseb põhja-, kirde-, ida- ja kagu 

poolt ilupõõsastega ning üksikute puudega park. Raudtee rajamise ajal jäi jaam 

linnahoonestusest lõuna poole (joon 8, 9), ka vanemad kaardid näitavad selles kohas 

hoonestuse puudumist (joon7). Tänapäeval on selles pargis mitmeid maapinna ebatasasusi 

ning Peetri tänav 5a kinnistu põhjanurgas on 10 x 6,5 m suurune korstende ja/või 

õhutusavadega maa-alune rajatis, tõenäoline varjend.  

2014. aastal kaevati raudteejaama parki üks auk (joon 11: I; tahv I). See auk (tabel 1: 1)
2
 jäi 

raudteejaama põhjapoolsest nurgast 35 m loode poole, kinnistule aadressiga Peetri tänav 5a 

(58001:002:0136). Sissekaeve jäi u 3 m idakirde poole metallmastist ja u 39 m edela poole 

Peetri tänavast. Sama koht oli varem juba lahti olnud – selle alla jäi vana kaev.   

I sissekaeve oli ligilähedaselt ida–lääne-suunaline, selle mõõtmed olid 2 x 3 m, sügavus 1,7 

m. U 10 cm paksuse mättakihi all oli pruunikat värvi täitemuld, milles leidus rohkelt nii 

paekiviklibu kui ka kruusa, aga ka punaseid telliseid ja nende tükke. Kividega täitekihi all oli 

augu põhjaküljes tumepruun kerge konsistentsiga heledam pruun muld, mis oli samuti 

täitepinnas. Seda mulda esines u 20 cm paksuse kihina. Selle all oli jälle kiviklibune täitekiht, 

mis oli heledama liivaga segatud. Lisaks eelmainitud klibule, kruusale ja punastele tellistele 

leidus sügavamal ka silikaattelliseid ja nende katkeid.  

Auguseinte profiilis olid nähtavad järgmised kihid: peal 10 cm paksune mättakiht, selle all oli 

kiviklibu, kruusa ja tellistega heledam pruunikas täitekiht, mis oli jälgitav kuni 1,7 m 

sügavuseni ning jätkus veel sügavamale.  

 

 

Paldiski linnakalmistu (19) ja II maailmasõjas hukkunute ühishaua (21) ühtne 

kaitsevöönd 

Paldiski linnakalmistu (19) koos selles asuva II maailmasõjas hukkunute ühishauaga asub 

samuti linna lõunapoolses osas, raudteejaamast u 220 m idakagu pool. Kuna kalmistu on 

olnud kogu aeg linnahoonestusest väljaspool ning ilmselt ka ligilähedaselt samades piirides, 

siis olid 2014. aasta välitööd heaks võimaluseks sellele teadmisele kinnituse saamiseks.  

I sissekaeve (tabel 1: 2; joon 12: I; tahv II) tehti siin kinnistule aadressiga Peetri tänav 3 

(58001:002:0135). Koht jäi u 30 m raudteest kirde poole ja u 5 m Peetri tänavast edela poole 

(tabel 1: 2), linnakalmistu loodenurk oli sissekaevest 52 m idakirde pool ja raudteejaama 

                                                      
2
 Kõik Paldiski 2014. aasta välitöödega seotud koordinaadid antakse tabeli vormis (tabel 1), tekstis antakse 

parema ülevaate saamiseks vahemaad objektist ja/või muudest kinnispunktidest. 
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peahoone lõunakülg 180 m loode pool. Sissekaeve asus Kalmistu tee lõunaotsa mõttelise 

pikenduse joonel raudteeäärse rohumaa serval. Koht oli olnud varem avatud, siin olid nii vee- 

kui ka kanalisatsioonitorud, lisaks läks siit läbi ka kaabel ja gaasitoru.  

Sissekaeve mõõtmed olid u 2,5 x 2,5 m, sügavus 1,7 m. U 10 cm paksuse mättakihi all oli 

helepruun täitemuld, milles sisaldus kruusa, erineva suurusega paekivitükke ja punaseid 

telliseid. Kohati leidus ka suuri paekive. Ligilähedaselt 1,5 m sügavuses hakkas lisaks 

eelmainitutele tulema ka väga palju roostes metalli ja silikaattelliseid. Varasematest 

sissekaevetest olid pinnasesse jäänud ka mõned malmrõngad. Selline täitepinnas oli kuni 1,7 

m sügavuseni ning kestis ilmselt edasi.  

II auk (tabel 1: 3; joon 12: II; tahv III: 1) kaevati eelkirjeldatust u 75 m kagu poole. See jäi 

raudteest 25 m kirde poole, Peetri tänavast u 4 m edela poole ja linnakalmistust 33 m 

lääneedelasse. Varem avatud koht, kus on koos kaabel, kanalisatsioonitoru ning veetoru, mis 

kulgevad tehnotunnelis. Selle augu mõõtmed olid 3 x 3 m ning sügavus u 2,0 m.   

U 10 cm paksuse mättakihi all oli helepruun täitemuld, milles oli väga palju tehnotunneli 

ehitamisest üle jäänud metalli. Lisaks oli selles kihis peent kiviklibu ja mõned silikaattellised. 

Täitekiht ulatus siin vähemalt 2 m sügavuseni – rihkem lihtsalt ei kaevatud.  

III auk (tabel 1: 4; joon 12: III; tahv IV: 2) kaevati linnakalmistust 17 m loode poole,  

Kalmistu tee loodeküljele. Auk kaevati piki Kalmistu teed, sellest ühele poole jäi kaabel ja 

teisele veetoru, kraavi enda asukohas kulges u 3 m sügavusel kanalisatsioon. Sissekaeve laius 

oli 2,5 m, pikkus u 3 m ja sügavus 2 m. Heledamas pruunis täitemullas oli rohkelt kruusa, 

klibu ja paekivitükke, lisaks nii punaste telliste- kui ka silikaattelliste katkeid. Lõhatud pinnas.  

IV auk (tabel 1: 5; joon 12: IV; tahv IV: 1) kaevati Kalmistu tee ja Rae tänava ristmikust 13 

m lääneedela poole, linnakalmistu põhjanurgast 29 m põhja poole. Vahemaa III ja IV augu 

vahel oli 60 m. Maapind tõuseb siin tugevasti –  IV augu asukoht paiknes III augu asukohast 3 

m kõrgemal. Maapinna tõus jätkus edasi nii põhja kui ka kirde suunas. Seegi koht oli varem 

korduvalt avatud olnud: siin kulges nii kanalisatsiooni- kui ka sadevetetrass. Kogu Kalmistu 

tee loodekülg on lõhatud pinnasega ala. 

IV sissekaeve kulges samuti piki Kalmistu teed, selle pikkus oli 3 m, laius u 1 m. Sügavusel 

1,9 m oli toimiv kanalisatsioonitoru ning sellest sügavamale ei kaevatud.  

Mättakihi all oli siin 20–30 cm paksune klibu, kruusa, suuri paekivitükke ja punaseid telliseid 

sisaldav pruun täitemuld. Lisaks eelmainitutele oli selles mullas ka vanade keraamiliste torude 

tükke (tahv IV: 1). 

V auk (tabel 1: 6; joon 12: V; tahv V) kaevati Kalmistu tee loodeküljele, kus jäi linnakalmistu 

loodenurgaga kohakuti. Nagu eelmised, jäi seegi Kalmistu teest u 5 m kaugusele. Kraavi 

pikkus oli 1,4 m, laius m ja sügavus 1,8 m. Kõige peal oli siin u 15 cm paksune mättakiht, 

selle all helepruun hõredalt kruusa sisaldav muld. Selle mullakihi paksus oli 80 cm. Sellest 

allapoole jäi keskmist pruuni tooni muld, mis sisaldas suuri paekivitükke. Need kivid olid 

ebakorrapärase kujuga ega moodustanud mingit ladet ega ühtset kihti. Seegi kiht oli täitelise 

iseloomuga ning selles leidus ka silikaattelliseid ja punaste telliste katkeid ning üksik puuront. 

U 1,8 m sügavusel tuli paepinnas, mis oli siinkohal ühtlane paeplaat. Kogu see ala oli samuti 

lõhatud pinnas, milles kaevatava kraavi kagu- resp. Kalmistu tee poolses osas kulges kitsas ja 

sügav lõhe. Selle lõhe sügavust ei õnnestunudki välja selgitada, see oli mõõtmiseks liiga 

sügav. Kraavi kagusein asus samuti läbikaevatud alal. Seal oli mainitud keskmist tooni pruuni 

paekivise mullakihi all helekollane peeneteraline liiv, mida loodepoolses kraaviseinas ei 

olnud. Selle kollase täiteliivakihi paksus oli 1,0 m ning selle peal olid mõned punaste telliste 

katked. Liivakihi all kulges kaabel. Loodepoolses kraaviseinas jätkus selle asemel keskmine 

pruun paekivitükkidega liivane muld. Kogu ulatuses oli siin tegu lõhatud pinnasega, mistõttu 

puudus siin ladestustel korrapära. Ka paekivitükid, mis olid kohati väga suured, kohati 

väiksemad, paiknesid korratult.  
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Loodepoolses profiilis olid mättakihi all jälgitavad järgmised kihid: peal 0,7–0,8 m 

kruusasegust mulda, selle all lõhatud pinnas heledama pruuni mullaga. 

VI auk (tabel 1: 7; joon 12: VI) kaevati Peetri tänava edelaküljele, reoveepumplast 19 m 

lääneedela poole ja  linnakalmistu piirist 35 m edela poole. Raudtee jäi mainitud sissekaevest 

25 m edela poole ning Peetri tänav 7 m kirde poole. Sissekaeve mõõtmed olid loode–kagu 

suunas 3 m ja kirde–edela suunas 2,5 m. Augu sügavus oli 2 m. U 15 cm paksuse mättakihi all 

oli heledam pruun klibusegune muld, milles olid ka mõned üksikud suuremad paeplaadid. 

Sügavusel 1,0 m kulges diagonaalselt läbi veetoru. See jäeti paika ning edasi kaevati pinnast 

selle ümbert. Viimane oli jätkuvalt paeklibune. Auku läbis 1,5 m sügavusel loode–kagu 

suunaline varem sissepuuritud toru.  

Kogu kirjeldatav auk sisaldas ühtlaselt klibu ja kruusaga segatud helepruuni liivasegust 

mulda. Kohati oli ka üksikuid suuri paekive. Viimaste hulk oli siiski väike. Selle klibuse kihi 

paksus oli u 1,1 m ning selle alla jäi valkjaskollane tihke koostisega paekivimoreen. 

PA210037 Selle tihke kihi paksus oli 1,0–1,1 m ning selle alla jäi aluspõhja moodustav sile 

paekivimonoliit. See ühtlane paemonoliit oli vaid u 1,0 m laiuselt augu edelakülje juures, 

augu keskel ja kirdeküljes on see ilmselt lõhkamisega purustatud – seal jätkub sügavamale 

kruusa sisaldav pehme kollakaspruuni värvi liivaseguse mulla kiht.  

VII auk (tabel 1: 8; joon 12: VII) kaevati eelmise vastu Peetri tänava kirdeküljele, 

reoveepumplast 8 m lääne poole ja linnakalmistu piirist 21 m edela poole. Pumplat ümbritsev 

aed jäi sellest august vahetult ida poole. Seegi koht oli juba varem avatud olnud. Augu pikkus 

loode–kagu suunas oli 2,5 m, laius kirde–edela suunas 1,2 m ning sügavus 2,0 m. Sissekaeve 

seinaprofiilis olid jälgitavad järgmised kihid: peal 10–15 cm paksune tumeda mullaga seotud 

mättakiht, selle all oli helepruun kruusane pinnas, ilmne täitekiht. 1,1 m sügavusel oli selles 

täitekihis üks suurem paekivi (0,5 x 0,2 x 3 cm). Kirjeldatud täitekiht jätkus kuni augu 

põhjani. Täitekihi all, u 4 m sügavusel kulgeb selles kohas kanalisatsioonitoru.  

VIII sissekaeve oli tegelikkuses kraav (tabel 1: 9, 10; joon 12: VIII; tahv VI), mis kulges 

pumpla trepi loodenurgast 1 m kaugusel põhjaloode–lõunakagu suunaliselt. Selle põhjaloode 

poolne ots jäi VII auguga peaaegu kohakuti. Kraavilõigu pikkus oli u 5,5 m, laius 1,5–2 m ja 

sügavus 1,6 m. Siin oli kõige peal 10–15 cm paksune mättakiht, mille alla jäi laiguti esinev 

kerge helepruun muld, mille paksus oli u 15 cm. Selle all oli kruusasegune keskmist pruuni 

värvi pruun mullakiht – täide. Kraavis oli 1 m sügavusel vana kaabel, mis ei ole enam 

kasutusel. Täitekiht jätkus kuni 1,3 m sügavuseni ning sisaldas lisaks kruusale ka 

silikaattelliseid ja nende katkeid, eterniiditükke jm ehitusprahti. 1,3 m sügavusel algas valkjat 

tooni peene paeklibu kiht. Järgmise tööna laiendati seda kraavi tema põhjaloode poolses otsas 

3 m ulatuses kirde poole. Siin olid samad täitekihid, mis põhikraaviski.  

IX sissekaeve (tabel 1: 11; joon 12: IX; tahv VII) tehti taas Kalmistu tee loodeküljele, kus see 

kulges tänavast risti loode suunas. See kraav kaevati eesmärgiga saada kätte kaks soojatoru ja 

sinna juba sissepuuritud torud, lisaks läks sealt sadevee-, vee- ja kanalisatsioonitorud. Kraav 

lõikas risti läbi tänavat ümbritseva kõrgema ala  ja teepeenra ning lõppes selletagusel 

madalamal tühermaal. Kohas, kus kraav lõppes kulges linna poole põhja–lõuna-suunaline 

lahtine rohtunud kraav. Madalamal paikneval tühermaal kasvab niiskuslembene taimestik ja 

selle loodepoolses kaugemas osas on lammutatud hoone jäänused. 

Kraavi pikkus oli 12 m, laius 1,5–2,5 m ning sügavus 2,0–2,1 m. Mättakiht oli siin samuti 

üsna paks – üle 10 cm. Selle all paljandus punased telliseid, paeklibu ja kruusa sisaldav 

helepruun täitekiht. Juba 0,9–1 m sügavusel tuli kraavi keskosas päevavalgele betoonkast – 

nõukogudeaegne tehnotunnel, milles jooksid torud. Selle kasti laius oli 1,5 m ja kõrgus u 1,0 

m. Kasti kõrvalt kaevates selgus, et sügavamal muutus täitekiht heledamaks ja liivasemaks. 

Selleski osas oli jätkuvalt punaste telliste tükke. Kastist loode pool oli aluspõhjaks mololiitne 

paas, mille peal oli õhuke kiht sinist savi.  
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Kastist Kalmistu tee ehk kagu poole jäid veetorud ning kaabel. Betoonkastist u 1,0 m kagu 

pool algas 1,3 m sügavusel jämedateralisest liivast täitekiht, mille all kulgesid torud. 

Täiteliivas oli nii kruusa kui ka keraamiliste torude tükke. Kraavi kagupoolses otsas tuli 1,3–

1,4 m sügavusel sisse 20–25 cm paksune tume kiht, mis sisaldas freesitd asfalti. Kalmistu 

teege paralleelne veetoru tuli välja 1,8 m sügavusel. See oli juba kaasaegses plastikkõris. Selle 

toru all oli valkjas peen kruus, mis moodustas sellele padja.  Nagu kastist loode pool, nii tuli 

siingi u 2,1 m sügavusel monoliitne paepõhi. Sissepuuritav toru läks piki paepõhja 

betoonkasti alt läbi.   

Järgnevalt laiendati kraavi selle kagupoolses osas kirde suunas. Sealgi olid mitmesugused 

täitekihid. Pealmise mättakihi paksus oli u 10 cm, selle alla jäi tumedam pruun kergema 

kostistentsiga 20–25 cm paksune mullakiht. Viimase all oli hele kruusane täitekiht , mille 

paksus oli 50–60 cm. Selle all oli pisut tumedam pruun kruusasegune mullakiht, mille paksus 

oli u 35 cm. Sellest omakorda allapoole jäi 15–20 cm paksune heledam kiht, mille all oli 

keskmiselt pruun liivasegune mullakiht. Viimatimainitud mullakihi all oli hele peenikest 

paekiviklibu sisaldav kiht ja selle all sile monoliitne paepõhi. Sügavus paepõhjani oli 

Kalmistu tee servas 2,1 m.   

 

Bastionide, muulide ja valikraavi kaitsevöönd (2760) 

Linna loodeosas asuvaid bastionid jäid samuti nagu kalmistudki algsest linnahoonestusest 

mõnevõrra eemale. Ala, kuhu 2014. aastal vee- ja kanalisatsioonitorusid paigaldati jäi just 

sellesse vahevöötmesse. Ka kaasaegsed elamud jäävad bastionidest ligilähedaselt 85–100 m 

kaugusele, vaid nõukogude perioodist pärinevad garaažid jäävad bastionidest u 20 m 

kaugusele.  

Peetri tänav 36 juures avati üks kraav ja üks suurem auk (tabel 1: 13, 14, 15; joon 13: I, II; 

tahv VIII). Läänedela–idakirde suunaline kraav oli u 15 m pikk ning sai alguse 1 m kaugusel 

Peetri tänav 36 piirdeaiast. Selle laius oli 2,2–2,3 m ja sügavus 2,8 m. Kraavi idakirde poolses 

otsas olid vanad torud ning üks toru kulges risti läbi kraavi mainitud otsast 4 m kaugusel. 

Kraaviseintes olid järgitavad järgmised kihid: peal hallikat värvi u 20 cm paksune täitekiht, 

selle all helepruun kruusane kiht, mille paksus oli 70 cm. Viimase alla jäi samasugune 

kruusane kiht, mis oli musta värvi. Selle kihi paksus oli 25–30 cm ning sellest omakorda 

allapool oli 40 cm paksune helepruuni värvi kruusane kiht. Helepruuni kruusakihi alla jäi 

samasugune hele kiht, ent ilma kruusata. Selle paksus oli 50 cm ning sellest allapoole jäi paas. 

Kraavipõhi oli süvendatud pae sisse u 70 cm ulatuses.  

U 90 cm sügavuses asuv tume kiht erines ülejäänud kihtidest vaid värvi poolest, koostis oli 

teistega sarnane.  

Auk kaevati Peetri tänav 45 asuvate garaažikomplekside juurde. Neist kompleksidest üks jäi 

august 30 m lääne poole ja teine 27 m lõuna poole. Ala on ka varem avatud olnud ning praegu 

on seal vana kaev. Augu mõõtmed olid u 6 x 5 cm, sügavus u 2,0 m. Sealsed kihid sarnanesid 

üldjoontes kraavis nähtutega: peal oli u 40 cm tumedat kruusasegust mulda, selle alla jäid 

heledamad pruunid kruusased mullad. U 1,8 m sügavusel tuli paepõhi. Tume kiht, mis oli 

Peetri tänav 36 hoone juures, siin puudus.  

 

Nikolai kiriku kaitsevöönd (2758) 

PC120205 Nikolai kirik (tabel 1: 16, 17; joon 14: I; tahv IX, X) asub Paldiski lääneosas, 

bastionidest u 520 m lõunakagu pool ja raudteejaamast u 790 m loode pool, praegune 

rannajoon jääb kirikust 195 m lääneedela poole. 1841. aastal ehitatud kirik jäi omaaegsesse 

Paldiski linna, kuid ei kuulu hoonete vanimasse kihistusse.  

Tulenevalt kvartalite ja hoonestuse suundadest, on Nikolai kirik idakirde–lääneedela-

suunaline. 2014. aastal võeti kiriku lääneedela poolse otsa juurest välja vana septik ning 
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asendati see pumplaga. Samas oli pinnases ka vanad veetord ja kaablid – seega oli siingi tegu 

varem juba korduvalt avatud olnud kohaga.  

Avatud ala suurus oli põhjaloode–lõunakagu suunas 12 m ja idakirde–lääneedela suunas 7 m, 

selle sügavus 1,8 m. Kõige peal oli mättakiht, mille paksus oli u 7 cm, selle alla jäi 40 cm 

paksune tume huumusesegune muld. Viimasest allapoole jäi paeklibune muld ning selle alla 

valge täiteliiv. Septik oli pinnases põhjaloode–lõunakagu-suunaliselt, selle ümber oli hele 

täiteliiv ning all betoonplokid. Septiku põhi oli u 1,7 m sügavusel.  

Pärast septiku eemaldamist ja pumpla paigaldamist kaevati kirikusse mineva veetoru 

asukohta. Siia tekkis kraav, mille pikkus põhjaloode–lõunakagu suunas oli 2 m pikk, 

idakirde–lääneedela suunas 2,7 m lai ning 2,1 m sügav. U 2,15 – 2,2 m sügavusel algas 

paepõhi. Olemasolev põhjaloode–lõunakagu suunaline veetoru kulges 1,0 m sügavusel ning 

see oli ümbritsetud heledast peeneteralisest liivast täitega. See veetoru koht kaevati ülejäänud 

auguga samale sügavusele. Selgus, et liivapadja alla jäi kruusa ja punaste telliste tükke 

sisaldav heledama pruunika täitemulla kiht. 1,8 m sügavusel kulges teinegi veetoru ning just 

selle olemasolu seletab, miks oli siin tegu täitepinnasega. Lisaks eelmainitud veetorudele 

kulges kiriku kõrval oleva asfalteeritud jalgtee all kaks idakirde–lääneedela suunalist kaablit. 

Need olid paigutatud 1,1 m sügavusele ja läksid ülemise veetoru alt risti läbi.    

Kaevatava ala profiilis olid jälgitavad järgmised kihid: mättakihi all oli keskmine pruun 

huumusesegune täitekiht, milles oli kohati ka kruusa. Selle kihi paksus oli 20 cm. Tema alla 

jäi 70 cm paksune heledam pruunikas kruusa- ja liivasegune täitemuld. Viimasest allapoole jäi 

tume kruusane mullakiht, samasugune, nagu oli olnud bastionide kaitsevööndis ning nagu 

seal, puudusid selleski leiud. Tumeda kihi paksus oli u 20 cm. Sellest allapoole jäi heledam 

kollakaspruun liivane tihke pinnas, mille paksus oli 1,2 m. Viimase all oli aluspõhjapaas. 

 

Kokkuvõte 

Paldiski linna on rajatud 18. sajandil kindla plaani järgi ning nii linnakalmistu kui ka bastionid 

pärinevad osaliselt just sellest ajast. Raudteejaam ja Nikolai kirik on hilisemad, kuid just 

Nikolai kirik jääb ainsana linna varase etapi piiridesse. Kuigi tänapäeval ulatuvad Paldiski 

linna maad omaaegsest väljapoole, on linna kompaktsem tuumik ikkagi samas kohas. Paldiski 

kohta on säilinud üsna ulatuslik ja detailne kaardimaterjal, mis võimaldab välja selgitada 

võimalikud huvipakkuvad kohad.  

2014. aasta välitöödega ei leitud midagi Paldiski varasele etapile viitavat, samuti ei saadud 

leide selle eelsest ajast. Bastionide ja Nikolai kiriku juures esinenud tumedal kihil puudusid 

kultuurkihile iseloomulikud tunnused.  

Edasiste võimalike välitööde puhul tuleks arvesse võtta, et suurem osa Paldiskist on 

varasemate kaevetöödega juba avatud olnud. Kuna siin on paepinnas, siis on seda sageli ka 

lõhatud. Paldiski kaitsealused objektid on oma algsetes kohtades ja võrdlemisi hästi säilinud 

lähemas keskkonnas. Nagu 18. sajandil, nii on ka praegu bastionid, kalmistud ja raudteejaam 

linnahoonetest pisut eemal. Paldiski linnakalmistu on suurtes joontes oma algsetes piirides, 

laiendatud on teist, algset luteriusu kalmistut. 2014. aasta töödega selgus, et linnakalmistu ei 

ole ulatunud oma praegustest piiridest loode-, põhja-, lääne- ega edela poole. Neil aladel 

edaspidi tehtavad kaevetööd võiksid aset leida ilma arheoloogilise järelevalveta. Pigem võib 

leide oodata väljastpoolt omaaegset linnapiiri (sunnitööliste matmispaigad jm Unt 2012). 

Kunagine Rogerwieki sadamakoht jääb praeguste Alexela terminali ja raudtee alla, osaliselt 

võib sellel kohal olla Jaama tänava alguse hooneid.  
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Tabel 1. Paldiski linnas 2014. aastal teostatud arheoloogilise järelevalvega seotud 

koordinaadid 

 

Number Koordinaadid Objekt Asukoht Märkused 

1 X: 6578556 

Y: 503399 

Paldiski 

raudteejaama 

peahoone 

kaitsevöönd. 

Sissekaeve 

Kaitsevööndi 

põhjapoolne ala 

aadressiga Peetri 5a 

(58001:002:0136) 

Varem avatud koht 

täitepinnasega 

2 X: 6578391 

Y: 503572 

Paldiski 

linnakalmistu ja II 

maailmasõjas 

hukkunute 

ühishaua ühtne 

kaitsevöönd. 

Sissekaeve 

Peetri tänav 3 ääres, 

Kalmistu tee lõunaotsa 

mõttelisel pikendusel. 

Kalmistu serv jäi 

antud kohast 52 m 

idakirde poole. 

Varem korduvalt 

avatud koht kaablite, 

vee- ja 

kanalisatsioonitorude 

ja täitepinnasega.  

3 X: 6578334 

Y: 503622 

Paldiski 

linnakalmistu ja II 

maailmasõjas 

hukkunute 

ühishaua ühtne 

kaitsevöönd. 

Sissekaeve 

Peetri tänav 3, 

raudteest 25 m kirde 

pool ja linnakalmistust 

33 m lääneloodes. 

Nagu eelmine 

4 X: 6578461 

Y: 503663 

Paldiski 

linnakalmistu ja II 

maailmasõjas 

hukkunute 

ühishaua ühtne 

kaitsevöönd. 

Sissekaeve 

Kalmistu tee 

loodeküljel, 

linnakalmistust 17 m 

loode pool. 

Varem avatud koht 

5 X: 6578495 

Y: 503709 

Paldiski 

linnakalmistu ja II 

maailmasõjas 

hukkunute 

ühishaua ühtne 

kaitsevöönd. 

Sissekaeve 

Kalmistu tee ja Rae 

tänava nurgal, 

ristmikust 13 m 

lääneedela pool, 

linnakalmistu 

põhjanurgast 29 m 

põhja pool.  

Varem korduvalt 

avatud koht 

6 X: 6578421 

Y: 503615 

Paldiski 

linnakalmistu ja II 

maailmasõjas 

hukkunute 

ühishaua ühtne 

kaitsevöönd. 

Sissekaeve 

Kalmistu tee 

loodeküljel, 14 m 

loode pool 

linnakalmistu 

loodenurgast, 

Kalmistu tee ja Peetri 

tänava ristmikust u 30 

m kirde pool. 

Varem avatud koht 

 

7 X: 6578342 

Y: 503616 

Paldiski 

linnakalmistu ja II 

maailmasõjas 

hukkunute 

ühishaua ühtne 

Peetri tänava 

edelaküljel, 

reoveepumplast 19 m 

lääneedela pool, 

linnakalmistu piirist 

Varem avatud koht 
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kaitsevöönd. 

Sissekaeve 

35 m edela pool. 

8 X: 6578353 

Y: 503626 

Paldiski 

linnakalmistu ja II 

maailmasõjas 

hukkunute 

ühishaua ühtne 

kaitsevöönd. 

Sissekaeve 

Peetri tänava 

edelaküljel, 

reoveepumplast 8 m 

lääne pool, 

linnakalmistu piirist 

21 m edela pool. 

Varem avatud koht 

9 X: 6578356 

Y: 503638 

Paldiski 

linnakalmistu ja II 

maailmasõjas 

hukkunute 

ühishaua ühtne 

kaitsevöönd. 

Kraavi lõunakagu 

poolne ots 

Reoveepumpla trepi 

juures, linnakalmistu 

piirist 15 m edela 

pool. 

Varem avatud koht 

10 X: 6578354 

Y: 503629 

Paldiski 

linnakalmistu ja II 

maailmasõjas 

hukkunute 

ühishaua ühtne 

kaitsevöönd. 

Kraavi põhjaloode 

poolne ots 

Reoveepumpla hoovis, 

5 m Peetri tänavast 

idakirde pool, 

linnakalmistu piirist 

16 m edela pool. 

Varem avatud koht 

11  Paldiski 

linnakalmistu ja II 

maailmasõjas 

hukkunute 

ühishaua ühtne 

kaitsevöönd. 

Kraavi 

loodepoolne ots 

Kalmistu teest loode 

pool, linnakalmistu 

piirist 31 m loode 

pool. 

Varem avatud koht 

12 X: 6578470 

Y: 503658 

Paldiski 

linnakalmistu ja II 

maailmasõjas 

hukkunute 

ühishaua ühtne 

kaitsevöönd. 

Kraavi kagupoolne 

ots 

Kalmistu teest loode 

pool, linnakalmistu 

piirist 18 m loode 

pool. 

 

13 X: 6579558 

Y: 502841 

Bastionide 

kaitsevöönd. 

Kraavi idapoolne 

ots 

Peetri tänav 36 aia 

juures. 

Varem avatud koht 

14 X: 6579555 

Y: 502829 

Bastionide 

kaitsevöönd. 

Kraavi 

läänepoolne ots 

Peetri tänav 36 aia 

juures. 

Varem avatud koht 

15 X: 6579553 Bastionide Peetri tänav 45 Varem avatud ala 
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Y: 502816 kaitsevöönd. 

Suurem sissekaeve 

garaažikompleksidest 

30 m ida ja 27 m 

põhja pool. 

16 X: 6579162 

Y: 502988 

Nikolai kiriku 

kaitsevöönd. 

Avatud ala 

lõunapoolne nurk 

Mere tänav 12, kiriku 

kaguseina juures ja 

sellest kuni 12 m kagu 

poole.  

Varem avatud ala 

17 X: 6579164 

Y: 502993 

Nikolai kiriku 

kaitsevöönd. 

Avatud ala 

idakagupoolne 

nurk 

Mere tänav 12, kiriku 

kaguseina juures ja 

sellest kuni 12 m kagu 

poole. 

Varem avatud ala 

 

 

Arhiivimaterjalid 

Paldiski linnaplaan. 19. saj II pool. EAA.2072.2.32 

Plan von der Creiss=Stadt Port=Baltique so wie er von mir Endes Unterschriebenen copiert 

worden. Reval am 18tes Dec ad 1783 S.S.Dobermann. LVVA.6828.4.526, leht 1 

План существующаго расположения заштатнаго города Балтийский Порт Эстл. губ. 

1872. EAA.854.4.88, leht 1 

  

Kasutatatud kirjandus 

Mälestise pass = Kaljundi. J. 1983. Paldiski kindluse bastionid, muulid, vallikraav. 

Arhitektuurimälestise pass. MKA arhiiv. 

Unt, A. 2012. Ühishaud Paldiski Lõuna tänaval. 

 

Joonised ja tahvlid 

Joonis 1. Paldiski asukoht. Paldiski linn on tähistatud punase täpikesega. 

Joonis 2.  Paldiski kaitsealused mälestised. 

 

1 – Paldiski kindlus (2760) 

2 – Nikolai kirik (2758) 

3 – Paldiski sadama aidad ja ait-kelder (21523, 21524, 21525, 21526) 

4 – Georgi õigeusu kirik (2759) 

5 – Raudteejaam (21522) 

6 – Paldiski linnakalmistu (19) ja selles asuv II maailmasõjas hukkunute mälestusmärk (20) 

7 – Paldiski kalmistu (14421) 

8 – Amandus Adamsoni elukoht (8302) 

 

Joonis 3. Pakri poolsaare aluspõhja geoloogia. Mustade sakkidega on tähistatud nähtav 

paeastang, kriipsukestega mattunud paeastang. Kõik kivimid kuuluvad Ordoviitsiumi (488–

443 milj aastat tagasi).  

Kahvaturohelisega on tähistatud Kahula kihistu savikas lubjakivi ja mergel; kahvatubeežiga 

Viivikonna kihistu detriitne savikas lubjakivi kukersiidi vahekihtidega; keskmise rohelisega 

(sh Paldiski linna alal) Kõrgekalda kihistu savikas lubjakivi ja mergel; tumedama rohelisega 

Väo kihistu lubjakivi, detriitne lubjakivi ja dolokivi. 

Joonis 4. Paldiski mullad. Maa-ameti mullakaartidel ei kajastu linnade mullad. Paldiskis on 

siiski tähistatud tehisjad pinnased, kus looduslik muld on täielikult hävinenud ja orgaaniline 

horisont taastamata, kuigi tegu on loodusliku pinnasega. Need on  puistangpinnas (Pu), mis 
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on iseloomulik bastionidele ja nende ümbrusele ning linnakalmistust loode pool asuvale alale, 

ning paljandpinnas (Pp), mida esineb linnakalmistust loode poole jääval alal.   

Joonis 5. Paldiski linnaplaan 19. saj II poolest. EAA.2072.2.32 

Joonis 6. Väljavõte Paldiski 19. saj II poole linnaplaanilt. EAA.2072.2.32. Väljavõttel on 

lisaks kalmistutele ka vana rootsi sadamakoht. 

Joonis 7. Paldiski plaan aastast 1783. LVVA.6828.4.526, leht 1. Olemas on nii bastionid, 

muulid, kalmistu kui ka Georgi kirik.  

Joonis 8. Väljavõte Paldiski 19. saj II poole linnaplaanilt. EAA.2072.2.32. Numbritega on 

tähistatud Nikolai kirik (1) ja raudteejaam (2).  

Joonis 9. Paldiski linna lõunapoolne osa. Väljavõte 1872. aasta kaardilt. EAA.854.4.88, leht 1 

1 – Nikolai kirik, 2 – raudteejaam, 3 – linnakalmistu, 4 – kalmistu  

Joonis 10. Joonis 10. Paldiski vaade Mellini atlasel. Atlas ilmus lehtedena 1791–1810, 

vinjetid joonistas Johan Wilhelm Krause. Vasakul on bastionid ja kasarmud, keskel Georgi 

kirik oma algse läänetorniga. 

Joonis 11. Paldiski 2014. Raudteejaama (21522) kaitsevööndisse kaevatud šurfi asukoht. 

Joonis 12. Paldiski 2014. Paldiski linnakalmistu (19) ja II maailmasõjas hukkunute ühishaua 

ühtses kaitsevööndis kaevatud augud ja kraavid. 

Joonis 13. Paldiski 2014. Kaevetööd bastionide (2760) kaitsevööndis. I – kraav, II – auk  

Joonis 14. Paldiski 2014. Nikolai kiriku (2758) juures teostatud kaevetööd. Avatud ala on 

piiratud punase joonega.  

 

Tahvel I 

1. Paldiski 2014. Vaade raudteejaama kaitsevööndis olevale pargile. Auk kaevati fotol 

keskel olevate sirelipõõsaste juurde, selle koht on tähistatud punase noolega. Vaade 

loode poolt. 

2. Paldiski 2014. Kaevetööd raudteejaama kaitsevööndis. Augus on paljandunud 

täitekihid. Vaade ida poolt. 

 

 

Tahvel II 

1. Paldiski 2014. Linnakalmistu kaitsevöönd, roosa tikuga tähistatud kohta kaevati I auk. 

Tagaplaanil Paldiski laht ja Väike-Pakri saar. Vaade kirde poolt. 

2. Paldiski 2014. Paekive ja punaste telliste tükikesi sisaldav kiht I augus. Vaade kagu 

poolt. 

 

Tahvel III 

1. Paldiski 2014. Linnakalmistu kaitsevöönd. Peent klibu, silikaattelliste tükke ja 

tehnotunnelist üle jäänud metalli sisaldav täitekiht II augus. Vaade kirde poolt. 

2. Paldiski 2014. Linnakalmistu kaitsevöönd. Keskel vasakul linnakalmistu, mille eest 

läheb Kalmistu tee. Kopp hakkab kaevama IV šurfi. Vaade põhja poolt.  

 

Tahvel IV 

1. Paldiski 2014. Linnakalmistu kaitsevööndis olev IV šurf koosnes täitepinnasest, milles 

oli põhjas vana keraamilise toru tükke. Samast läksid ka toimivad torud. Vaade loode 

poolt. 

2. Paldiski 2014. Vaade linnakalmistu kaitsevööndi loodeküljele kagu poolt. Esiplaanil 

on  III šurf, tagaplaanil kinnistu Peetri tänav 10, kus inimtegevuse tagajärjel on algne 

pinnas hävinud ning asemel on puistang- ja paljandpinnas.  
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Tahvel V 

1. Paldiski 2014. Vaade lõhatud pinnasele linnakalmistu kaitsevööndi V šurfis. Vaade 

kirde poolt. 

2. Paldiski 2014. Vaade lõhatud pinnasele linnakalmistu kaitsevööndi V šurfis. Vaade 

loode poolt. 

 

Tahvel VI 

1. Paldiski 2014. Kraavi kaevamine linnakalmistu kaitsevööndis asuva pumpla juurde. 

Vaade põhja poolt. 

2. Paldiski 2014. Pinnasekihid linnakalmistu kaitsevööndis asuva pumpla juurde 

kaevatud kraavis. Vaade lõunaedela poolt. 

Tahvel VII 

1. Paldiski 2014. Linnakalmistu kaitsevööndisse kaevatud IX auk. Välja on puhastatud 

betoonist kast ja selle ees algne paepõhi. Kogu alal on tegu lõhatud pinnasega. 

 

Tahvel VIII 

1. Paldiski 2014. Bastionide kaitsevööndisse kaevatud kraav. Tagaplaanil Peetri tänav 36 

hooned. 

2. Paldiski 2014. Bastionide kaitsevööndisse kaevatud kraav. Vaade põhjapoolsele 

seinaprofiilile lõuna poolt.  

 

Tahvel IX 

1. Paldiski 2014. Nikolai kirik ja selle juures teostatavad kaevetööd. Vaade idakirde 

poolt. 

2. Paldiski 2014. Nikolai kiriku juures olnud septik ja septikuaugu edelakülg. Vaade 

idakagu poolt. 

 

Tahvel X 

1. Paldiski 2014. Nikolai kiriku juurde septiku asemele paigaldatud pumpla. Vaade 

idakagu poolt. 

2. Paldiski 2014. Nikolai kiriku juures olnud avatud ala. Foto alumises vasajus nurgas on 

uus pumpla, taga keskel olemasolevad veetorud. Vaade idakagu poolt. 
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 Joonis 1 

 

 
 

1. Paldiski asukoht. Paldiski linn on tähistatud punase täpikesega. 
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Joonis 2 

 

 
 

Joonis 2.  Paldiski kaitsealused mälestised. 

 

1 – Paldiski kindlus (2760) 

2 – Nikolai kirik (2758) 

3 – Paldiski sadama aidad ja ait-kelder (21523, 21524, 21525, 21526) 

4 – Georgi õigeusu kirik (2759) 

5 – Raudteejaam (21522) 

6 – Paldiski linnakalmistu (19) ja selles asuv II maailmasõjas hukkunute mälestusmärk (20) 

7 – Paldiski kalmistu (14421) 

8 – Amandus Adamsoni elukoht (8302) 
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Joonis 3 

 

 
 

Joonis 3. Pakri poolsaare aluspõhja geoloogia. Mustade sakkidega on tähistatud nähtav 

paeastang, kriipsukestega mattunud paeastang. Kõik kivimid kuuluvad Ordoviitsiumi (488–

443 milj aastat tagasi).  

Kahvaturohelisega on tähistatud Kahula kihistu savikas lubjakivi ja mergel; kahvatubeežiga 

Viivikonna kihistu detriitne savikas lubjakivi kukersiidi vahekihtidega; keskmise rohelisega 

(sh Paldiski linna alal) Kõrgekalda kihistu savikas lubjakivi ja mergel; tumedama rohelisega 

Väo kihistu lubjakivi, detriitne lubjakivi ja dolokivi. 
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Joonis 4 

 

 
 

Joonis 4. Paldiski mullad. Maa-ameti mullakaartidel ei kajastu linnade mullad. Paldiskis on 

siiski tähistatud tehisjad pinnased, kus looduslik muld on täielikult hävinenud ja orgaaniline 

horisont taastamata, kuigi tegu on loodusliku pinnasega. Need on  puistangpinnas (Pu), mis 

on iseloomulik bastionidele ja nende ümbrusele ning linnakalmistust loode pool asuvale alale, 

ning paljandpinnas (Pp), mida esineb linnakalmistust loode poole jääval alal.   
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Joonis 5 

 
 

Joonis 5. Paldiski linnaplaan 19. saj II poolest. EAA.2072.2.32 
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 Joonis 6 

 

 
 

Joonis 6. Väljavõte Paldiski 19. saj II poole linnaplaanilt. EAA.2072.2.32. Väljavõttel on 

lisaks kalmistutele ka vana rootsi sadamakoht. 
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Joonis 7 

 

 
 

Joonis 7. Paldiski plaan aastast 1783. LVVA.6828.4.526, leht 1. Olemas on nii bastionid, 

muulid, kalmistu kui ka Georgi kirik.  
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Joonis 8 

 

 
 

Joonis 8. Väljavõte Paldiski 19. saj II poole linnaplaanilt. EAA.2072.2.32. Numbritega on 

tähistatud Nikolai kirik (1) ja raudteejaam (2).  
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Joonis 9 

 

 
 

Joonis 9. Paldiski linna lõunapoolne osa. Väljavõte 1872. aasta kaardilt. EAA.854.4.88, leht 1 

1 – Nikolai kirik, 2 – raudteejaam, 3 – linnakalmistu, 4 – kalmistu  
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Joonis 10 

 

 
 

Joonis 10. Paldiski vaade Mellini atlasel. Atlas ilmus lehtedena 1791–1810, vinjetid joonistas 

Johan Wilhelm Krause. Vasakul on bastionid ja kasarmud, keskel Georgi kirik oma algse 

läänetorniga. 
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Joonis 11 

 

 
 

Joonis 10. Paldiski 2014. Raudteejaama (21522) kaitsevööndisse kaevatud šurfi asukoht. 
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Joonis 12 

 

 
 

Joonis 11. Paldiski 2014. Paldiski linnakalmistu (19) ja II maailmasõjas hukkunute ühishaua 

ühtses kaitsevööndis kaevatud augud ja kraavid. 
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Joonis 13 

 

 
 

Joonis 12. Paldiski 2014. Kaevetööd bastionide (2760) kaitsevööndis. I – kraav, II – auk  
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Joonis 14 

 

 
 

Joonis 13. Paldiski 2014. Nikolai kiriku (2758) juures teostatud kaevetööd. Avatud ala on 

piiratud punase joonega.  
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Tahvel I 

 

 
 

1. Paldiski 2014. Vaade raudteejaama kaitsevööndis olevale pargile. Auk kaevati fotol 

keskel olevate sirelipõõsaste juurde, selle koht on tähistatud punase noolega. Vaade 

loode poolt. 

 

 
 

2. Paldiski 2014. Kaevetööd raudteejaama kaitsevööndis. Augus on paljandunud 

täitekihid. Vaade ida poolt. 
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Tahvel II 

 

 
 

1. Paldiski 2014. Linnakalmistu kaitsevöönd, roosa tikuga tähistatud kohta kaevati I 

auk. Tagaplaanil Paldiski laht ja Väike-Pakri saar. Vaade kirde poolt. 

 

 
 

2. Paldiski 2014. Paekive ja punaste telliste tükikesi sisaldav kiht I augus. Vaade 

kagu poolt. 
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Tahvel III 

 

 
 

1. Paldiski 2014. Linnakalmistu kaitsevöönd. Peent klibu, silikaattelliste tükke ja 

tehnotunnelist üle jäänud metalli sisaldav täitekiht II augus. Vaade kirde poolt. 

 

 
 

2. Paldiski 2014. Linnakalmistu kaitsevöönd. Keskel vasakul linnakalmistu, mille eest 

läheb Kalmistu tee. Kopp hakkab kaevama IV šurfi. Vaade põhja poolt.   
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Tahvel IV 

 

 
 

1. Paldiski 2014. Linnakalmistu kaitsevööndis olev IV šurf koosnes täitepinnasest, 

milles oli põhjas vana keraamilise toru tükke. Samast läksid ka toimivad torud. 

Vaade loode poolt. 

 

 
 

2. Paldiski 2014. Vaade linnakalmistu kaitsevööndi loodeküljele kagu poolt. 

Esiplaanil on  III šurf, tagaplaanil kinnistu Peetri tänav 10, kus inimtegevuse 

tagajärjel on algne pinnas hävinud ning asemel on puistang- ja paljandpinnas.  
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Tahvel V 

 

 
 

1. Paldiski 2014. Vaade lõhatud pinnasele linnakalmistu kaitsevööndi V šurfis. Vaade 

kirde poolt. 

 

 
 

2. Paldiski 2014. Vaade lõhatud pinnasele linnakalmistu kaitsevööndi V šurfis. Vaade 

loode poolt. 
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Tahvel VI 

 

 
 

1. Paldiski 2014. Kraavi kaevamine linnakalmistu kaitsevööndis asuva pumpla juurde. 

Vaade põhja poolt. 

 

 
 

2. Paldiski 2014. Pinnasekihid linnakalmistu kaitsevööndis asuva pumpla juurde 

kaevatud kraavis. Vaade lõunaedela poolt. 
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Tahvel VII 

 

 
 

1. Paldiski 2014. Linnakalmistu kaitsevööndisse kaevatud IX auk. Välja on puhastatud 

betoonist kast ja selle ees algne paepõhi. Kogu alal on tegu lõhatud pinnasega. 
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Tahvel VIII 

 

 
 

1. Paldiski 2014. Bastionide kaitsevööndisse kaevatud kraav. Tagaplaanil Peetri tänav 36 

hooned. 

 

 
 

2. Paldiski 2014. Bastionide kaitsevööndisse kaevatud kraav. Vaade põhjapoolsele 

seinaprofiilile lõuna poolt.  
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Tahvel IX 

 

 
 

1. Paldiski 2014. Nikolai kirik ja selle juures teostatavad kaevetööd. Vaade idakirde 

poolt. 

 

 
 

2. Paldiski 2014. Nikolai kiriku juures olnud septik ja septikuaugu edelakülg. Vaade 

idakagu poolt. 
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Tahvel X 

 

 
 

1. Paldiski 2014. Nikolai kiriku juurde septiku asemele paigaldatud pumpla. Vaade 

idakagu poolt. 

 

 
 

2. Paldiski 2014. Nikolai kiriku juures olnud avatud ala. Foto alumises vasajus nurgas on 

uus pumpla, taga keskel olemasolevad veetorud. Vaade idakagu poolt. 

 


