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 Seoses Tartu vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27006) aadressil Lossi 38 // 38a // 

38b asuva Tartu Ülikooli vana anatoomikumi hoone renoveerimisega paigaldati 04.15.2105–

02.06.2015 krundile uus kanalisatsiooni- ja veetorustik ning elektrikaablid. Arheoloogilise 

järelvalve tellis AS Tartu Ehitus ning teostas Raido Roog (OÜ Arheograator).  

 

 

Kraavid ja ladestused 

 

 Tartu Ülikooli vana anatoomikumi hoone asub Karl Gustavi nimelisel bastionil, 

mistõttu kõigis kaevatud trassides oli ainsaks ladestuseks liivasegusest mullast täitepinnas 

(fotod 1–6). Kuna pinnas varises väga kergesti oli trasside laius kohati kuni 3 m (foto 1), 

enamasti jäi see siiski 1 ja 2 m vahele. Kraavide sügavus oli olenevalt kohast 0,6–2,5 m. 

Vaatamata pidevale otsimisele ei leitud pinnasest mitte ühtegi leidu. 

 

 

Leitud müürijäänused 

 

Tunnel 1 

 

 Põhja-lõunasuunaline tunnel tuli välja kanalisatsioonikraavi kahes eri harus (joonis 1: 

T1). Tunneli põhjapoolne osa paljandus absoluutkõrgusel u 64,98 m üle merepinna (u 1,6 

sügavusel maapinnast), selle rajamissügavus oli 64,28 m üle merepinna ja see oli ehitatud 

liivasegusele täitemullale (fotod 11 ja 12). Käigu lõunapoolne osa teises harukraavis asus 

kõrguste vahemikus 66,22–65,52 m ümp (0,6–1,3 m maapinnast) ning oli ehitatud suuremas 

osas täiteliivale ja osaliselt müürile nr 7 (müür 7 peal ulatus tunneli rajamissügavus kõrguseni 

65,39 m ümp)(fotod 7–10). Tunnel 1 ehitusega lõhuti müüre nr 1 ja nr 4, mis olid käigust 

varasemad. Endise anatoomikumi seinas ei eristunud tunneli auku, seega on hoone arvatavasti 

tunnelist varasem. 

 Tunneli kõrgus välisküljel oli u 70 cm ja välimine laius u 110 cm. Selle lõunapoolne 

osa avati u 6 m pikkuselt ja põhjapoolne osa u 2 m pikkuselt. Põhjapoolse tunneliosa avamisel 

selgus laserkaugusmõõtja abil, et käik ulatus veel 9 m kaugemale põhja poole, enne kui mingi 

takistus ette tuli (foto 15). Kas käik oli seal sisse varisenud, muutis suunda või lõppes ära, ei 



ole selge. Tunneli jälgitav kogupikkus endisest anatoomikumihoonest põhja poole oli seega 

vähemalt 24 m. Võimalik, et käik ulatus algselt nii põhja- kui lõunasuunas kaugemale. 

 Tunneli sisemine laius oli u 40 cm. Lagi oli laotud otsapidi kokku puutuvatest tellistest 

nii, et tunneli keskosa oli kõrgem. Keskosas oli kõrgus 50–55 cm, seina ääres  45 cm (fotod 8 

ja 13–15).  

 Tunneli seinad paksusega u 35 cm koosnesid 7,5–10 cm paksustest tellistest ja 30–50 

cm suurustest maakividest. Lagi koosnes 7 cm paksustest tellistest, mille otsasid oli 

töödeldud, et need omavahel kokku sobiksid. Põhjaks oli üks kiht kahes reas asunud telliseid 

paksusega 9,5 ja 10 cm. Kõikide kivide sidumiseks oli kasutatud heledat lubimörti. Tunneli 

põhjapoolse osa idaküljel asus tunneliga paralleelselt vähemalt 80 cm pikkune, 4 cm laiune ja 

1,5 cm paksune ristkülikukujulise ristlõikega raudlatt. Kuna see jäi torule ette, lõigati sellest 

tükk välja. 

 Kuna tunnel jäi mõlemas kanalisatsioonikraavi harus ehitusele ette, lammutati see toru 

paigaldamiseks vajalikus ulatuses ära. 

 

Tunnel 2 

 

 Kagu-loodesuunalise tunnel 2 ülemine osa asus maapinnast u 90 cm sügavusel ehk 

absoluutkõrgusel 65,70 m ümp (joonis 1: T2; fotod 16, 17 ja 20). Tunnel rajamissügavusega 

65,00 m ümp oli ehitatud mulla ning liivasegusele täitepinnasele ja osaliselt müürile nr 3, 

mille ülemisse ossa oli tunneli ehitamiseks süvend lõhutud. 

 Tunneli välimine kõrgus oli u 70 cm, laius u 1 m ja kogu jälgitav pikkus oli 10 m. 

Sellest 3 m asus kaevatud kraavis ja müür 3 peal ning 7 m kraavi loodeseinas, mis mõõdeti 

laserkaugusmõõtjaga takistuseni käigu lõpus. Ei ole välistatud, et tunnel 2 läks algselt kokku 

müüriga 6, mis asus samal joonel anatoomikumi lõunaküljel. 

 Tunneli sisemine laius oli u 35 cm. Lagi oli laotud otsapidi kokku puutuvatest tellistest 

nii, et tunneli keskosa oli kõrgem. Keskosas oli selle kõrgus 50 cm, seina ääres u 35 cm. 

 Tunneli seinad paksusega u 32 cm koosnesid 7 ja 9,5 cm paksustest tellistest ja ühest 

30 cm suurusest maakivist. Lagi koosnes 6–7 cm paksustest tellistest, mille otsasid oli 

töödeldud nii, et need omavahel kokku sobiksid. Põhjaks oli üks kiht kahes reas asunud 

telliseid paksusega 9,5 ja 10 cm. Kõikide kivide sidumiseks oli kasutatud heledat veidi 

punakat tooni lubimörti, mis eristus müür 3 valgest lubimördist.  

 Kuna tunnel jäi kanalisatsioonitorule ette, lammutati see toru paigaldamiseks vajalikus 

ulatuses ära. 



Müür 1 

 

 Ida-läänesuunalise müüri nr 1 ülemine osa asus kõrgusel 65,15 m ümp (maapinnast 

1,45 m sügavusel)(joonis 1: 1; fotod 11 ja 12). Sein oli ida-läänesuunaliselt jälgitav u 2 m 

pikkuselt, selle lääneots oli lõhutud tunnel 1 ehitusega ja idaots jäi profiili. Müür oli 

maksimaalselt avatud 85 cm kõrguselt (alumine kõrgus 64,30 m ümp, maapinnast 2,3 m 

sügavusel), kuid rajamissügavuseni ei jõutud. Umbes 100 cm paksune sein koosnes 

maakividest, tellistest (terveid telliseid ei paistnud) ja heledast lubimördist. 

 Müür 2 oli lõhutud ka nõukogudeaegse betoonist kanalisatsioonitoru paigaldamisel. 

Käesolevate töödega müüri ei lõhutud, vaid mindi sellest lõuna poolt mööda. 

 

Müür 2 

 

 Ida-läänesuunalise müür 2 ülemine osa asus maapinnast u 40 cm sügavusel ehk 

kõrgusel 66,42 m ümp (joonis 1: 2; foto 22). Liiva- ja mullasegusele täitepinnasele ehitatud 

müüri rajamissügavus oli u 65,92 m ümp (u 90 cm maapinnast). Müür oli varasemate 

kaevetöödega väga palju kannatada saanud ja hakkas välja kaevamise järel varisema. Seina 

säilinud kõrgus oli u 50 cm ja umbkaudne pikkus 2 m, kuid paksust ei olnud võimalik 

kindlaks määrata. 

 Müür koosnes peamiselt tellistest paksusega 6,5 cm, 7 cm, 7,5 cm ja 8 cm. Esines ka 

üksikuid 20–30 cm suurusi maakive. Mört oli punakas ja sisaldas paari millimeetri suurusi 

lubjatükikesi. 

 Müürijäänused jäid ette kanalisatsioonitoru ja elektrikaabli paigaldamisele ning lõhuti 

töödeks vajalikus ulatuses. 

 

Müür 3 (võimalik bastionimüür) 

 

 Ida-läänesuunaline müür 3 asus endise anatoomikumi peaukse ees u 50 cm sügavusel 

maapinnast ehk absoluutkõrgusel u 66,26 m ümp (joonis 1: 3; fotod 16–20). Müüri 

maksimaalne jälgitav kõrgus oli 2 m, jäädes enamasti 1,7 m piiresse kõrgusele u (so kraavi 

põhi)., Maksimaalne sügavus kraavis oli 64,26 m ümp  ehk u 2,4 m maapinnast, kuid 

rajamissügavuseni ei jõutud. Müürist oli hilisemal ajal läbi ehitatud tunnel 2. 

 Müüri jälgitav pikkus oli 8,5 m. Selle idaots oli lõhutud ja jäi profiili. Võimalik, et 

müürid 3 ja 4 on sama müür, sel juhul oleks müüri säilinud kogupikkus 14,5 m.  



 Seina paksus jääb selgusetuks, sest see avati kaevetööde käigus vaid osaliselt. Ka 

käsitsi uurimine osutus võimatuks, sest müüri avamata lõunapoolse osa peal asus lisaks 

pinnasele hulgaliselt eriaegsed ida-läänesuunalisi kaableid (fotod 19 ja 20). Müüri 

maksimaalne mõõdetav paksus oli 1,5 m, kuid tegelik mõõt oli kindlasti suurem. Kaablikraavi 

kaevamisel, mil müür 3 oli juba uuesti pinnasega kaetud, üritati otsida müüri lõunakülge. 

Kraavi põhja šurfides leiti mingi ida-läänesuunalise müüri serv, kuid seda oli võimalik väga 

väikses mahus uurida. Juhul kui tegu oli müür 3 lõunaküljega, oleks müüri paksus u 2,1 m. 

 Müür koosnes peamiselt maakividest suurusega 20–60 cm. Telliseid oli kasutatud 

maakivide vaheliseks täitematerjaliks, aga mitte suuremate müürilõikude ehituseks. Telliste 

paksus oli enamasti 7 cm, kuid leidus ka 8,5 ja 9,5 cm paksusi kive. Sideaineks oli hele 

lubimört.  

 Kuna tegemist võiks olla bastionimüüriga, paigaldati kanalisatsioonitoru ümber müüri 

ja mingit lõhkumist ei toimunud. 

 

Müür 4 

 

 Ida-läänesuunalise müüri nr 4 lõunaserv asus elektrikaablite kraavi põhjaseinas u 20 

cm laiuselt, 20 cm kõrguselt ja 3,8 m pikkuselt ning uurimine oli väikeste mõõtude tõttu 

raskendatud (joonis 1: 4; foto 21). Müüri ülemine osa asus maapinnast u 45 cm sügavusel ehk 

absoluutkõrgusel u 66,25 m ümp. Müür 4 lääneotsa oli lõhutud tunnel 1 ehitamisega, idaotsa 

oli kannatada saanud vanade elektrikaablite paigaldamisega. Võimalik, et müürid 4 ja 3 on 

sama müür. 

 Müür 4 koosnes sarnaselt müür 3-le peamiselt 30–60 cm maakividest. Terveid telliseid 

ei paistnud, esines ainult tellisetükke. Sideaineks oli hele lubimört. 

 Seina lõunaküljele kaevati 40 cm sügavune šurf kontrollimaks, kas tegu oli ikka müüri 

servaga või jätkub sein veidi sügavamal. Šurfiga müüri ei leitud.   

 

Müür 5 

 

 Põhja-lõunasuunalise müüri nr 5 kõrgeim koht asus kõrgusel 65,70 m ümp ehk 1,1 m 

sügavusel maapinnast, kuid suurem osa müüri jäi kõrgusele u 65,40 m ümp (joonis 1: 5; fotod 

9 ja 10). Tunnel 1 oli osaliselt müüri peale ehitatud ja selle käigus oli viimast lõhutud. Müür 5 

ja endise anatoomikumihoone seina rajamise järjekorda ei õnnestunud selgitada, kuid kuna 



tunnel 1 on arvatavasti anatoomikumist varasem, siis on seda ka müür 5, mis oli omakorda 

tunnel 1-st varasem. 

 Müür 5 oli kanalisatsioonikraavis maksimaalselt nähtav 50 cm kõrguselt, kuid 

enamasti ulatud see kraavi põhjast vaid 20 cm kõrgemale. Rajamissügavuseni ei jõutud. 

Umbes 1 m paksune müür oli N-S suunas u 2 m pikkune ja selle põhjaots oli juba varem 

lõhutud.  

 Müür koosnes maakividest ja punakast mördist, mis sisaldas lubjatükikesi. Just mördi 

põhjal oli võimalik eristada tunnelit nr 1, mille mört oli heledat tooni. 

 Toru paigaldamiseks võeti müüri  20–30 cm võrra madalamaks. 

 

Müür 6 

 

 Põhja-lõunasuunaline müür nr 6 asus endise anatoomikumi lõunaküljel (joonis 1: 6; 

foto 23). Selle ülemine osa jäi kõrgusele 65,28 m ümp ehk u 1,5 m sügavusele maapinnast. 

Kuna müür asus torude tarvis kaevatud kraavi põhjast u 5 cm sügavamal ja ünsa täpselt 

kraaviga kohakuti, oli seda võimalik ainult pealt uurida. 

 Müüri laius oli 1,4 m ja pikkus põhja-lõunasuunaliselt vähemalt 1,7 m. See ulatus ka 

kaugemale lõuna poole, kuid avastamise hetkeks oli kraavi lõunaosas müüri kohale 

paigaldatud juba kanalisatsioonikaev ja uurimine oli võimatu. Müüri pealmine pind oli sile ja 

ilma lõhkumisjälgedeta ning sarnanes tunnel 1 pealmise pinnaga. Pole välistatud, et tegemist 

oli samasuguse tunneliga, mille sarnaseid maja hoovist leiti. Samuti jooksevad kirjeldatav 

ehitis ja tunnel 2 täpselt kokku. 

 

Müür 7 (eeslinnuse müür) 

 

 Ida-läänesuunaline müür nr 7 asus maapinnast u 25 cm sügavusel ehk kõrgusel u 65,93 

m ümp (joonis 1: 7; fotod 24–26). Kaablikraaviga risti asunud müür oli juba varasema kaabli 

paigaldamisega lõhutud ning käesolevate töödega paigaldati uus kaabel varasema kaabli 

kohale müüri rohkem lõhkumata. Müür oli jälgitav kraavi mõlemas küljeseinas u 50 cm 

kõrguselt, samuti oli see olemas läbimurde koha all ehk kaablite all. 

 Kraavi lääneprofiilis eristus müüri lõunakülg ja idaprofiilis müüri võimalik põhjakülg. 

Müüri jälgitavaks paksuseks oli seega u 2 m. Põhjakülje puhul ei ole siiski päris kindel, et 

tegu oli külje ja mitte lõhutud müüriga. Seetõttu ei ole välistatud, et müür oli algselt veel 

paksem. 



 Müür koosnes 20‒30 cm maakividest ja tellistest, millest enamus olid paksusega 9 ja 

9,5 cm. Erandiks olid 7,5 cm paksused tellised müüri lõunapoolsel välisküljel. Õhukesi kive 

ülejäänud müüris ei leidunud. Mört oli hele ja sisaldas lubjatükikesi. 

 Seina asukohta ja paksust arvestades oli tegemist piiskopilinnuse eeslinnuse müüriga. 

 

Lampkast 

 

 Anatoomikumiaegne maakividest ja tellistest lampkast asus hoone lõunamüüri all 

(joonis 1: 10). Kuna kasti ei avatud, vaid puuriti seintesse toru paigaldamiseks augud, ei olnud 

võimalik seda seespoolt uurida. Tuli piirduda pildistamisega puuritud augu kauda (foto 28).  

 Kasti lõunakülg oli laotud maakividest ja see eendus hoone seinast u 60 cm  lõuna 

poole (foto 23). Kasti põhjakülg oli laotud 7–7,5 cm paksustest tellistest ja heledast 

lubimördist (foto 27). Kasti keskosas asus ida-läänesuunaliselt poolik võlvikaar, mis jooksus 

idaseina. Kas võlvi teine pool oli kasti idaseinast ida pool alles või oli tegemist poolkaarega, 

ei ole selge. Võlvi tellised olid 7 cm, 7,5 cm ja 8 cm paksused. Kasti sisekülg oli krohvitud. 

 

 

Kokkuvõte 

 

 Tartu Vana Anatoomikumi hoone kanalisatsioonitorustiku- ja elektrikaablite 

paigaldamisel leiti võimalik bastionimüür (paksus vähemalt 1,5 m) ja piiskopilinnuse 

eeslinnuse müür (paksus vähemalt 2 m). Välja tulid ka kaks 35–40 cm laiust ja kuni 50 cm 

kõrgust uusaegset tunnelit,kaks uusaegset- ja kolm dateerimatut müürijäänust. 

 Kuna kaevetööd toimusid bastioni muldkehal, siis ainukeseks ladestuseks oli kohale 

veetud mullast ja liivast täitepinnas, millest ei saadud ühtegi leidu. 
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Joonis 1. Asendiplaan.



Foto 1. Täitepinnas hoone hoovis kanalisatsioonitoru kaevises, vaade loodest. Foto 2. Täitepinnas hoone hoovis kanalisatsioonitoru kaevises, vaade kirdest.

Foto 3. Täitepinnas hoone hoovis kanalisatsioonitoru kaevises, vaade läänest Foto 4. Täitepinnas hoone taga kanalisatsiooni- ja veetoru kaevises, vaade 
edelast.



Foto 5. Täitepinnas hoone taga elektrikaabli kaevises, vaade loodest Foto 6. Täitepinnas hoone loodeosas elektrikaabli kaevises, vaade edelast.

Foto 7. Tunnel 1 lõunapoolne osa, vaade loodest.



Foto 8. Tunnel 1 lõunapoolne osa seest, vaade põhjast.

Foto 9. Tunnel 1 lõunaosa avatuna (hele mört) ja müür nr 5 üleval paremal (punakas 
mört), vaade põhjast.

Foto 10. Müür 5 pärast tunnel 1 lammutamist. Müüri ei 
lammutatud, sest vajalik sügavus oli käes. Vaade põhjast.



Foto 11. Tunnel 1 põhjapoolne osa vasakul ja müür 1 paremal. Vaade edelast.

Foto 13. Tunnel 1 põhjapoolne osa pärast avamist, vaade kagust.

Foto 12. Müür 1 esiplaanil ja tunnel 1 põh-
japoolne osa tagaplaanil. Vaade kagust.



Foto 14. Tunnel 1 põhjapoolne osa pärast avamist, vaade edelast Foto 15. Vaade tunnel 1 põhjapool avatud osa sisse suunaga põhja poole. Tun-
neli lõpus 9 m kaugusel on takistus.

Foto 16. Tunnel 2 enne lammutamist (vasakul) ja müür 3 (paremal), vaade 
loodest.

Foto 17. Tunnel 2 müür nr 3 sees, vaade loodest.



Foto 18. Müür 3, vaade loodest. Foto 19. Müür 3, vaade kirdest.

Foto 20. Müür 3 ja tunnel 2, vaade loodest.



Foto 21. Müür 4, vaade läänest. Foto 22. Müür 2, vaade kirdest.

Foto 23. Müür 6 kraavi põhjas ja lampkasti maakividest lõunasein (üleval paremal), 
vaade idast.



Foto 24. Müür 7 kaablikraavis, vaade põhjast.

Foto 25. Müür 7 kaablikraavi lääneprofiilis.

Foto 26. Müür 7 kaablikraavi idaprofiilis.



Foto 27. Lampkasti tellistest põhjasein. Punasega on tähistatud võlv. Vaade 
kirdest.

Foto 28. Panoraamvaade lampkasti sisemusse läbi kasti lõunaseina puuritud 
augu, vaade  lõunast.


