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Arheoloogiliste	  uuringute	  aruande	  vorm	  nr	  1.	  

	  
Loa	  number:	  

12719	  

Mälestise	  nimetus	  
/	  uuringu	  objekt:	  

Tartu	  vanalinna	  muinsuskaitseala	  
kaitsevöönd	  

Registrinumber:	  

27006	  
Aadress	  (uuringu	  objekti	  asukoht):	  	  

Tartu,	  Pepleri	  1a	  

Koordinaadid:	  	  
	  

	  
Uuringute	  eesmärk	  ja	  kokkuvõte:	  

Uuringute	  eesmärgiks	  oli	  teha	  kindlaks,	  kas	  Pepleri	  1a	  kinnistul	  on	  arheoloogiliselt	  
huvipakkuvaid	  inimtegevuse	  jäänuseid.	  Eesmärgi	  täitmiseks	  kaevati	  viis	  šurfi.	  Midagi	  
arheoloogiliselt	  huvipakkuvat	  ei	  leitud.	  Arheoloogiline	  järelevalve	  kaevetööde	  juures	  
Pepleri	  1a	  krundil	  ei	  ole	  vajalik.	  

	  
Tehtud/tellitud	  analüüsid	  ja	  dateeringud:	  

	  

	  14C	  	  	  	  	  	  	  

     

	  
	  

	  
dendro	  	  
	  

	  luu	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  muu	  	  	  	  	  	  
	  

     

	  
	  
	  

     

	  
	  
	  
	  
	  

     

	  

	  

	  
	   Välitööde	  juhataja	  ja	  asutus:	  

Andres	  Tvauri,	  Tartu	  Ülikool	  
	   Toimumisaeg:	  	  	  

3.	  november	  2014	  
	   Tööde	  tellija:	  	  	  

Tartu	  Linnavalitsus	  
	   Kaevandi	  või	  uuritud	  ala	  pindala:	  

10	  m2	  

	   Leiud	  (peanumber):	  

-‐	  	  

	  
	  
Märkused:	  

     

	  

	  
Kuupäev	  02.11.2014	   	   	   	   	   	   	   	   Allkiri	  
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SISSEJUHATUS	  
	  

Käesolevas	  aruandes	  käsitletava	  uuringu	  ala	  on	  Tartu	  linnas	  Pepleri	  1a	  krunt,	  mis	  
paikneb	  osaliselt	  Tartu	  vanalinna	  muinsuskaitseala	  (nr	  27006)	  kaitsevööndis.	  	  

Seoses	  krundile	  hoone	  projekteerimisega	  tellis	  Tartu	  Linnavalitsus	  Tartu	  Ülikooli	  
ajaloo	  ja	  arheoloogia	  instituudilt	  käesoleva	  arheoloogilise	  eeluuringu.	  Uuringute	  
eesmärgiks	  oli	  teha	  kindlaks,	  kas	  krundil	  on	  arheoloogiliselt	  huvipakkuvaid	  
inimtegevuse	  jäänuseid.	  

Ülesande	  täitmiseks	  kaevati	  krundile	  3.	  novembril	  2014.	  aastal	  viis	  uurimisšurfi	  (vt	  
asendiplaan).	  Uuringu	  läbiviimiseks	  väljastas	  Muinsuskaitseamet	  arheoloog	  Andres	  
Tvaurile	  uuringute	  loa	  nr	  12719.	  

	  

	  
	  
Šurfide	  asend	  Pepleri	  1	  a	  krundil.	  
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PEPLERI	  1a	  KRUNDI	  VARASEM	  HOONESTUS	  
	  

Tartu	  varaseimatel	  plaanidel,	  kus	  Pepleri	  1a	  krundi	  ala	  on	  hõlmatud,	  on	  siia	  märgitud	  
põllumaa.	  Rootsi	  sõjaarhiivis	  säilival	  17.	  sajandi	  esimesest	  poolest	  pärit	  plaanil	  
(Krigsarkivet.	  Utländiska	  kartor,	  Östersjöprovinserna,	  Dorpat,	  Nr.	  3,	  b)	  on	  siin	  
põldude	  tingmärk	  ja	  selgitav	  tekst:	  Oben	  feldt	  undt	  Acker-‐Landt.	  	  Ka	  1729.	  aasta	  
Tartu	  plaanil	  (EAA	  995.1.6851/1)	  ja	  1732.	  aastal	  koostatud	  Tartu	  linna	  plaanil	  (EAA	  
995.1.6843)	  paikneb	  siin	  põllumaa.	  	  

1792.	  aastal	  valminud	  Tartu	  linna	  plaanil	  (EAA	  995.1.6851/3)	  on	  vaadeldav	  ala	  
märgitud	  sõjaväe	  maana	  (Armen	  Land).	  	  

	  

	  

	  

Pepleri	  1	  ja	  1a	  kruntide	  ala	  on	  olnud	  ilmselt	  hoonestamata	  kuni	  aastatel	  1836–1842	  
rajati	  siia	  Maarja	  kirik.	  Kirikust	  lääne	  poole	  jääva	  Pepleri	  1a	  krundi	  ala	  hoonestati	  
alles	  pärast	  kiriku	  ehitamist.	  Veel	  19.	  sajandi	  keskpaigast	  pärineva	  Tartu	  kesklinna	  
skeemi	  (EAA	  1422.1.18/1)	  põhjal	  otsustades	  oli	  Maarja	  kirikust	  lääne	  poole	  jääv	  ala	  
hoonestamata.	  Üksnes	  vahetult	  Tiigi	  tänava	  põhjaküljel	  on	  märgitud	  kaks	  hoonet,	  
kuid	  need	  jäid	  tõenäoliselt	  praegusest	  Pepleri	  1a	  krundist	  lääne	  poole.	  	  
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1920.	  aastal	  koostatud	  detailsel	  Tartu	  linna	  plaanil	  (EAA	  2110.1.4822/1)	  on	  Pepleri	  
1a	  krundi	  ala	  tihedalt	  hoonestatud	  puithoonetega.	  Vaid	  praeguse	  krundi	  põhjaosa	  
piirkonnas	  on	  paiknenud	  üks	  kivihoone.	  

	  

	  

	  

Krundil	  olnud	  varasem	  hoonestus	  hävis	  Teise	  maailmasõja	  ajal	  1941.	  Maarja	  kiriku	  
vare	  ehitati	  1961.	  aastal	  ümber	  Eesti	  Põllumajanduse	  Aadeemia	  võimlaks	  ja	  Pepleri	  
1a	  krundi	  põhjaosa	  rajati	  võimla	  juurdeehitus,	  mis	  lammutati	  2011.	  a.	  Selle	  alal	  on	  
varasem	  kultuurkiht	  kindlasti	  hävinud.	  

	  

	  

Maarja	  kiriku	  ümbrus	  1941.	  a.	  Foto	  ARC-‐Projekti	  arhiivist.	  
http://pilt.delfi.ee/album/103447/?view=blog	  
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Maarja	  kirik	  ja	  sellest	  lääne	  poole	  jääv	  ala	  1941.	  a.	  

http://vanadasjad.files.wordpress.com/2011/02/1941-‐2.jpg	  

	  

	  
Vaade	  	  Pepleri	  1a	  kinnistu	  piirkonnale	  1946.	  aastal	  

http://vanadasjad.files.wordpress.com/2012/02/2-‐8-‐1946.jpg
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ŠURF	  1	  
	  
Šurf	  1	  kaevati	  krundi	  loodenurka.	  Selle	  mõõtmed	  maapinnal	  olid	  2	  x	  1,2	  m,	  sügavus	  
oli	  kuni	  1,6	  m.	  Šurfi	  põhjapoolses	  profiilis	  paljandusid	  järgmised	  kihid:	  

	  

Maapind	  ligikaudu	  absoluutkõrgusel	  66,30	  m	  –	  15	  cm:	  tumepruun	  muld.	  

16–80	  cm:	  ehitusrusu	  (tellised,	  tellisetükid,	  lubimördipuru)	  ja	  segatud	  punane	  	  

liiv,	  selles	  kihis	  paljandus	  šurfi	  lääneosas	  kaks	  suuremat	  betoonitükki	  (vt	  
foto).	  

81–110	  cm:	  segatud	  liiv.	  

111–140	  cm:	  helepruun	  muld,	  milles	  leidub	  klaasikilde,	  tellisepuru	  ja	  	  

loomaluid.	  Läheb	  sügavamal	  sujuvalt	  üle	  kollakaks	  liivaks.	  

141–160	  cm.	  Kollane	  puutumatu	  looduslik	  liiv	  kuni	  šurfi	  põhjani.	  

	  

	  

 
Šurf	  1.	  Vaade	  lõuna	  poolt.	  
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ŠURF	  2	  
	  
Šurf	  2	  kaevati	  krundi	  kirdenurka,	  kus	  enne	  Teist	  maailmasõda	  oli	  tänava-‐ala.	  Šurfi	  
mõõtmed	  maapinnal	  olid	  1,6	  x	  1,2	  m.	  Kuni	  90	  cm	  sügavuseni	  kaevati	  ekskavaatoriga,	  
sügavamate	  kihistuste	  uurimiseks	  kaevasin	  labidaga	  kuni	  1,7	  m	  sügavuseni	  
maapinnast.	  Šurfi	  idapoolses	  profiilis	  paljandusid	  järgmised	  kihid:	  

	  

Maapind	  ligikaudu	  absoluutkõrgusel	  66,35	  m	  –	  15	  cm:	  tumepruun	  muld,	  mis	  	  

sisaldab	  kivisöetükke,	  

15–70	  cm:	  punakas	  savine	  muld,	  milles	  leidub	  asfaldi,	  betooni	  ja	  kivisöe	  	  

tükke,	  

71–170	  cm:	  punakaspruun	  liiv,	  milles	  leidub	  lubimördi	  tükke.	  Tõenäoliselt	  on	  
selle	  kihi	  näol	  tegemist	  mõne	  siin	  enne	  Teist	  maailmasõda	  olnud	  hoonet	  või	  
torustike	  rajamisel	  tagasi	  täidetud	  pinnasega.	  

	  

	  

Šurf	  2.	  Vaade	  lääne	  poolt.	  
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ŠURF	  3	  
	  
Šurf	  3	  kaevati	  krundi	  lääneserva.	  Selle	  mõõtmed	  maapinnal	  olid	  1,6	  x	  1,2	  m,	  sügavus	  
kuni	  1,2	  m.	  Šurfi	  idapoolses	  profiilis	  paljandusid	  järgmised	  kihid:	  

	  

Maapind	  absoluutkõrgusel	  66,15	  m	  –	  30	  cm:	  tumepruun	  muld.	  

31–35	  cm:	  asfalditükid.	  

36–40	  cm:	  ehitusrusu	  (lubimördi	  ja	  telliste	  tükid).	  

41–90	  cm:	  helepruun	  muld,	  milles	  leidub	  klaasikilde,	  tellisepuru	  ja	  	  

loomaluid.	  Läheb	  sügavamal	  sujuvalt	  üle	  kollakaks	  liivaks.	  Sellest	  kihis	  leidus	  
poolik	  tellis	  mõõtmetega	  ?	  x	  14	  x	  8,5	  cm.	  

91–120	  cm.	  Kollakaspruun	  puutumatu	  looduslik	  liiv	  kuni	  šurfi	  põhjani.	  

	  
	  

	  

Šurf	  3.	  Vaade	  loode	  poolt.	  
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ŠURF	  4	  
	  
Šurf	  4	  kaevati	  krundi	  keskossa.	  Selle	  mõõtmed	  maapinnal	  olid	  1,2	  x	  1,2	  m,	  sügavus	  
kuni	  1,2	  m.	  Šurfi	  lõunapoolses	  profiilis	  paljandusid	  järgmised	  kihid:	  

	  

Maapind	  ligikaudu	  absoluutkõrgusel	  65,90	  m	  –	  25	  cm:	  tumepruun	  muld.	  

26–50	  cm:	  ehitusrusu	  (tellisetükid	  ja	  lubimördipuru).	  

51	  cm	  sügavamal:	  Helepruun	  muld,	  mis	  läheb	  sügavamal	  sujuvalt	  üle	  
kollaseks	  puutumatuks	  looduslikuks	  liivaks.	  

	  

	  

Šurf	  4.	  Vaade	  põhja	  poolt.	  
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ŠURF	  5	  
	  
Šurf	  1	  kaevati	  krundi	  keskossa.	  Selle	  mõõtmed	  maapinnal	  olid	  2	  x	  1,2	  m.	  Kuni	  1	  m	  
sügavuseni	  kaevati	  ekskavaatoriga,	  sügavamate	  kihistuste	  uurimiseks	  kaevasin	  
labidaga	  kuni	  1,6	  m	  sügavuseni	  maapinnast.	  Šurfi	  idapoolses	  profiilis	  paljandusid	  
järgmised	  kihid:	  

	  

Maapind	  ligikaudu	  absoluutkõrgusel	  66,00	  m	  –	  40	  cm:	  tumepruun	  muld.	  

41–80	  cm:	  tellisetükid,	  lubimördipur,	  betoonkatusekivide	  tükid.	  

81–100	  cm:	  helepruun	  ehitusrusune	  muld.	  

101–110	  cm:	  kollane	  liiv.	  

111–160	  cm:	  helepruun	  muld,	  mis	  läheb	  sügavamal	  sujuvalt	  üle	  kollakaks	  
puutumatuks	  liivaks.	  

	  

	  

Šurf	  5.	  Vaade	  lääne	  poolt.	  
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JÄRELDUSED	  JA	  KOKKUVÕTE	  
	  
Selgitamaks,	  kas	  Pepleri	  1a	  kinnistul	  leidub	  arheoloogiliselt	  väärtuslikku	  kultuurkihti	  
või	  muid	  jäänuseid,	  kaevati	  viis	  šurfi.	  Neljas	  šurfis	  jõuti	  algse	  maapinnani,	  mis	  paiknes	  
0,4–1,1	  m	  allpool	  praegust	  maapinda.	  Sellest	  kõrgemal	  paiknesid	  19.–20.	  sajandil	  
moodustunud	  rusu-‐	  ja	  täitekihid.	  	  
	  
Midagi	  arheoloogiliselt	  huvipakkuvat	  eeluuringu	  käigus	  ei	  leitud.	  Ka	  kirjalikest	  
allikatest	  teada	  olevad	  andmed	  ei	  anna	  põhjust	  oletada	  arheoloogiliselt	  väärtuslike	  
jäänuste	  olemasolu	  vaadeldaval	  alal.	  	  
	  
Arheoloogiline	  järelevalve	  planeeritavate	  kaevetööde	  juures	  Pepleri	  1a	  krundil	  ei	  ole	  
vajalik	  
	  


