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Arheoloogiliste uuringute aruande vorm nr 1. 
 

Loa number: 
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Uuringute eesmärk ja kokkuvõte: 
Arheoloogiline järelevalve Tartus Ülikooli ja Vallikraavi tänavate alal toimus seoses 
veetorustiku uuendamise ja sadeveetorustiku ehitamisega. 
Hoolimata torukaeviste uurest pikkusest Tartu ajaloolise linna alal, jäi saadud uus 
arheoloogiline teave väheseks. Põhjuseks oli asjaolu, et kaevati põhiliselt juba 
olemasoleva veetrassi kohal või Teise maailmasõja käigus hävinud hoonete keldrites. 
Raekoja juures ning Ülikooli ja Vallikraavi t ristil õnnestus dokumenteerida jäänuseid 
muinaskihist. Ülikooli ja Poe tänava ristmiku piirkonnas jäi kaevise profiili kesk- või 
varauusaegse kivihoonestuse jäänuseid, mis osaliselt pärinevad kesk- ja 
varauusaegsest Riia väravast. 
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SISSEJUHATUS 
 
Arheoloogiline järelevalve Tartus Ülikooli ja Vallikraavi tänavate alal toimus seoses 
veetorustiku uuendamise ja sadeveetorustiku ehitamisega. Kogu tööde ala jääb Tartu 
vanalinna muinsuskaitseala (mälestis nr 27006) piiresse. Järelevalvetööd tellis AS 
Põdra Maja. Järelevalvet teostas Tartu Ülikool, teostajaks oli Andres Tvauri, kellele 
Muinsuskaitseamet oli väljastanud arheoloogiliste uuringute loa nr 14404. Järelevalve 
toimus ajavahemikul 24.09.2015–23.11.2015. a. 
 

LÕIK ÜLIKOOLI TÄNAVAL, KÜÜTRI TÄNAVAST RAEKOJA PLATSINI 
 
Vaadeldavas lõigus asendati olemasolev malmist veetoru uue plasttoruga. Suurema 
osa trassist asendati kinnisel meetodil puurmasina abil (asendiplaan 1). Puurmasina 
jaoks rajati kaevis Ülikooli ja Küütri tänava ristmikule varasema kaevu kohale. Selles 
kaevise profiilides oli kogu varasem kultuurkiht segatud varasemate 
torustikuehitamiste käigus, koosnedes vaid täiteliivast. 
 
Ülikooli 16 hoone ees tehti veetrassist ühendus Ülikooli 16 hoonesse, milleks kaevati 
1 m laiune kaevis trassist kuni hooneni (asendiplaan 1). Ka siin oli varasem 
kultuurkiht kogu kaevesügavuses (1,5 m) hävitatud vee- ja gaasitoru paigaldamise 
käigus. 
 
Avatud kaevisesse paigutati uus veetoru Ülikooli ja Lossi tänava ristmikul Raekoja pl 
2 hoone kohal (asendiplaan 1). Hoonest Lossi tänava poole jääv 18 m pikkune 
kaeviselõik kulges piki varasemat veetoru. Varasem malmist veetoru tuli 
päevavalgele kaevise põhjas 1,5 m sügavusel (foto 1). Seetõttu oli malmtoru 
paigaldamise eelset kultuurkihti näha vaid rajatava kaevise prfiilides. Profiili ülaosa 
oli siin lõhutud mitmesuguste torude ja kaablite paigaldamise käigus. Varasem profiil 
oli hästi jälgitav kaevise edelaotsas (foto 1). Varasemast veetorust puutumatud osas 
olid jälgitavad erinevat värvi liiva kihid, mida eristasid üksteisest mullasemad või 
rususemad viirud. Päris kaevise põhjal, 1,5 m sügavusel maapinnast (u 38,5 m ümp1) 
paljastus tumepruun nätske kultuurkiht, milles leidus üksikuid tellisetükikesi. Kahjuks 
ei õnnestunud siin profiili üles joonistada, sest kaevandi serv kukkus peatselt pärast 
sisse ja püsis kogu torutööde aja ohtlikult ebastabiilne (foto 2). Sellegi poolest võib 
tõdeda, et profiilis olid jälgitavad kuni 1,5 m sügavuseni eriaegsed Ülikooli tänava 
täite-, sillutiste- ja/või munakivisillutiste aluste liivapadjandite kihid. Analoogsed 
kihid on jälgitavad nt Raekoja platsi alal. Nende all on säilinud tume orgaanikarohke 
kultuurkiht, mis pärineb tänava rajamise eelsest ajast, 13.–14. sajandist.  
 
Tume nätske kultuurkiht on jälgitav ka kagu pool, Raekoja plats 2 hoone 
lõunapoolsest nurgast edela pool (fotod 3 ja 4), kuid siin olid varasemad 
tänavasillutise ja täitekihid segatud torutööde käigus. 
 

                                                
1 Absoluutkõrgused on antud Kroonlinna nullist. 
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Järgnevalt keeras kaevis ida suunas kus jätkus u 12 m pikkuselt kuni veekraanini 
torude ristumiskohas (asendiplaan 1, foto 5). Selles lõigus oli täies paksuses 
varasematest torutöödest lõhkumata kihid kaevise lõunaprofiilis (foto 6, profiil 1). 
pajastus kaevise põhjal (38,10 m) helehall allikalubja kiht. Selle peal oli 20 cm 
paksune must söene kiht. Leide siit saada ei õnnestunud, kuid varasemate andmete 
põhjal on see muinaskiht, mis pärineb viikingiajast ja perioodist u 1030–1061. 
Oletatava muinaskihi peal oli põlenud savi, sütt ja rauašlakki sisaldav kiht, mille 
paksus oli u 1 m. Sellest kihist, 2 m allpool asfaldi pinda, leidsin kedrakeraamilise 
savinõu servakillu (leid nr 6). Tegemist on pihkvapärase lihtkedrakeraamika hulka 
kuuluva nõu killuga. Selliste nõude kilde leidub Tartu 13. sajandi kihtides massiliselt, 
kõige rohkem on neid välja kaevatud Tartu Ülikooli Botaanikaaia kaevandist. Samast 
kihist koguti ka šlakki, mida säilitatakse Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna 
arheoloogiliste proovide kogus. Veel kõrgemal oli 50 cm paksune hallikast liivast ja 
tellisetükkidest koosnev rusukiht. Selle peal liivast sillutisekihid ja tänapäevased 
sillutusekihid. 
 
Vaadeldava kaeviselõigu idaotsas rajati 5 × 3 m suurune kaevis puurmaina jaoks 
(asendiplaan 1). Kuna sellel kohal oli varem betoonist veekaev, kust kolmes suunas 
jätkus veetoru, koosnes kultuurkiht kaevise alal ja profiilidest torukaeviste täitest. 
Vaid kaevandi põhjanurgas paljastus u 40 cm sügavusel asfaldi all maakividest ja 
tellistest lubimördiga seotud müüri jäänus (foto  7). 
  

LÕIK ÜLIKOOLI TÄNAVAL RAEKOJA JA BARCLAY PLATSI VAHEL 
 
Ülikooli t 7 ja 14 hoonete vahelisel alal kaevati piki tänavat 41 m pikkune kaeviselõik 
sadeveetoru paigaldamiseks (asendiplaan 2). Eelnevalt oli kinnisel meetodil 
olemasoleva veetoru kõrvale tõmmatud uus veetoru. Kaevis kulges piki tänavat 
varasema veetoru sissekaevet mööda. Uus kaevis oli varasemast siiski laiem, mistõttu 
mitmetes kohtades olid profiilis jälgitavad segamata pinnasekihid. Neid oli siiski vaid 
kohati, sest vahetult kaevisest kirde pool kulges maa sees varasem 
kanalisatsioonitoru, edela pool aga gaasitoru. Lisaks kaevati paigaldatud veetorust 
kaks 6 m pikkust ühendust Ülikooli 14 hooneni ja üks 8 m pikkune haru 
sadeveetorustiku jaoks Ülikooli 14 hoone põhjanurga juurde. 
 
Ülikooli 14 hoone põhjanurga juurde kaevati trassiharu (asendiplaan 2, fotod 8–10) 
Ülikooli 14 loodekülge pidi Toomemäe nõlvalt alla laskuva uue sadeveetrassi 
olemasoleva torustikuga ühendamiseks. Selle lõigu alal olid varasemad pinnasekihid 
kuni põhjani segatud olemasolevate trassidega. Siiski võis päris kaevise põhjal, 2,2 m 
sügavusel maapinnast (absoluutkõrgusel u 38,30 m), kogu kaeviselõigu ulatuses 
jälgida tumepruuni nätsket orgaanikarikast kultuurkihti (foto 9). Torustiku 
paigaldamiseks selle sisse kaevata polnud tarvis, mistõttu seda kihti ei uuritud. Kihist 
õnnestus siiski leida üks joonornamendiga lihtkedrakeraamilise savipoti küljetükk 
(leid nr 5). Ornamendi põhjal võib selle killu dateerida 13. sajandisse. Mainitud kihi 
pinnas, otse tänava Toomemäe poolse kõnnutee äärekivi all, sellega samasuunaliselt, 
asetses kõdunenud palk (asendiplaan 2, foto 9). Palgi jämedus oli u 20 cm. Palgi 
ülapinnas oli u 20 cm paks ja u 8 cm lai süvend, mis võis olla tapikoht. Kuna puidu 
pind oli kõdunenud, ei saa seda kindlalt väita. Kuna palk ei jäänud kaevamisele ette, 
jäi see alles. Kirjeldatud kihi kihi ja palgi võib dateerida seniste teadmiste valgusel 
pärinevaks 13.–14. sajandist.  
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Eelmises lõigus kirjeldatud tänavat ületanud trassiosast jätkus põhitrass piki tänavat 
kagu poole (asendiplaan 2). Sellest kuni 20 esimese meetri alal olid kaevise 
edelaprofiilis jälgitavad ajaloolised kihistused (foto 11), sealt edasi kagu poole oli 
edelaprofiil segatud gaasitoru paigaldamise käigus. 
 
Vaadeldava lõigu kultuurkihi kirjeldamiseks dokumenteerisin profiili kaevise 
edelaseinast (asendiplaan 2, profiil 2, foto 12). Siin olid maapinnast kuni 80 cm 
sügavuseni tänava sillutisekihid, selle all 80 cm erinevaid täitekihte, mille all kuni 
kaevise põhjani 2,1 m sügavusel oli tume söetükke sisaldav kultuurkiht. Hoolimata 
otsimisest viimasest vaadeldavas lõigus leide ei saadud, kuid kihi paiknemise põhjal 
võib järeldadam, et tegemist on 13.–14. sajandist pärineva kihistusega. 
 
Profiili 2 kõrvalt kaevati põhikaevisest haru kuni Ülikooli 14 rajatava hooneni. 
Kultuurkiht oli siin sarnane profiilis 2 dokumenteerituga. Rajatava hoone fassaadi 
joonel, 50 cm tänava pool tuli välja maakividest vundament (foto 13), mille all piki 
müüri asetses palk. Müüri allserv oli 1,2 m kõnnitee pinnast, absoluutkõrgusel 39,50 
m. Tegemist on Ülikooli 14 krundil Teise maalilmasõja käigus hävinud hoone 
esiseina vundamendiga. 
 
Profiilist 2 kagu pool oli kaevise edelaseina lähedal säilinud õõnestatud palgist 3 m 
pikkune drenaažitoru (asendiplaan 2). 26 cm jämedune pehkinud palk paiknes 70 cm 
sügavusel tänava pinnast. Palk oli kaevatud varasema kihi sisse ja selle tagasitäide 
koosnes kollakast liivast. Tegemist on 18. saj lõpul ja 19. saj alguses Tartu kesklinna 
alale rajatud drenaažisüsteemi jäänusega. 
 
Profiilist 2 jätkus kaevis piki Ülikooli tänavat Ülikooli 5 hooneni (asendiplaan 2). Siin 
oli kultuurkiht segatud varasemate torutöödega. Vaid mõnes kohas edelaprofiilis olid 
varasemad kihid kohati säilinud (foto 14). Iseloomustamaks siinseid kultuurkihi 
ladestusi mõõdistasin profiili 3. Tänapäease tänavasillutise all 30–130 cm sügavusel 
oli siin liiva, savi ja mullasegune täitekiht, mis näis olevat kuhjatud ühe korraga. Selle 
all kuni kaevise põhjani oli pruun orgaanikarohke kiht, milles oli tellisetükikesi ja 
liiva. See sarnanes Tartu vanalinna alal leviva 13.–14. sajandi kultuurkihiga, kuid ei 
olnud sedavõrd tihe, kui näiteks profiili 2 alaosas. Näis, et ka siin pole tegemist koha 
peale aja jooksul ladestunu kihistusega, vaid täitekihiga. Leide sellest kihist ei saadud. 
 
Ülikooli 14 hoone kangialuse ette tehti eraldi kuni 2 m sügavune kaevis veetoru 
ühenduse jaoks (asendiplaan 2). Siin olid varasemad kihid toru- ja kaablitöödega 
segatud. 
 

LÕIK ÜLIKOOLI TÄNAVAL BARCLAY PLATSI TAGA 
 
Ülikooli 3 hoonest kuni Vallikraavi 2 hooneni rajati 116 m kaevis kuni Vallikraavi 2 
hooneni (asendiplaan 3). Kuni Vallikraavi tänava jooneni kulges kaevis piki 
varasemat veetoru ja kaevise edelaseinas paljastus gaasitoru. Varasemaid kihistusi ja 
müürijäänuseid paljastus kohati gaasitoru all ja kaevise kirde (Emajõe) poolses 
profiilis. 
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Kaevise edelaotsas paljastus varasema veetoru ja gaasitoru sissekaeve vahel tükk 
tellismüürist (asendiplaan 3, foto 15). Telliste paksus oli 10 cm. 
 
Kaevise kirdeprofiilis paljastus tellismüüri jäänus ka Ülikooli 3 hoone kaguseina 
joonel (asendiplaan 3, fotod 16–20). Müür oli jälgitav 7 m pikkuselt kaevise 
kirdeprofiilis. Selle loodepoolses osas oli alumine, kaevise põhja kõrgusel olev osa, 
laotud maakividest. Kaevise põhjast (2,3 m allpool asfalti ehk 39,75 m ümp) 
kõrgemale oli müür laotud tellistest. Kagupoolne osa (kaugkütte torust kagu pool 
paiknev) osa oli kogu säilinud kõrgusel laotud väikestest maakividest (fotod 19 ja 20). 
Müür oli kohati säilinud kuni 8 telliserea kõrguseni (ülapind 40,80 m). Müüris olevate 
telliste mõõtmed olid erinevad: 27,5–31 × 14–15 × 8–9,5 cm. 
 
Eelmises lõigus kirjeldatud tellismüüri jäänusest 10 m kagu pool paljastus kaevises 
järgmine müürijäänus (asendiplaan 3, foto 21). Siin oli mitte kasutusel oleva vana 
kaugkütte toru all säilinud maakividest müürijäänus. See oli jälgitav umbes 1 m 
pikkuselt piki kaevist ja kogu kaevise laiuses. Müür oli varasemate kaevetöödega 
lõhutud. Puhast müüripinda kummalgi poolel ei avastatud. See müürijäänus jätkus 
eelmises lõigus kirjeldatust jäänusest 8 m kagu poole kaevise edelaprofiilis gaastitoru 
all 1,5 sügavuses (asendiplaan 3, foto 22). Müüri kivide vahel oli täiesti pude 
lubimört.Kaevises oli sel kohal ka lahtisi suuri maakive, telliseid (mõõt 29 × 13,5 × 8 
cm) ja munk-nunn– ning S–tüüpi katusekivide tükke. Selle müürijäänuse näol on 
tegemist kesk- ja varauusaegse Riia värava või eesvärava jäänustega. 
 
Siit edasi kagu poole kuni Vallikraavi tänavani oli kaevise profiilis varasemate 
torutöödega lõhkumata kohtades punakaspruun liiva ja mulla segune täitekiht, milles 
leidus tellisetükikesi (foto 23). See lõik oli Tartu keskaegse vallikraavi alal, mistõttu 
on tegemist ilmselt vallikraavi varauusaegse täitega. Päris kaevise põhjal, 2,2 m 
sügavuses muutus täide tumedamaks. Sellest kihist kaevise põhjal leidsin luust 
helmeste või nööpide valmistamise käigus tekkinud tootmisjäägi (asendiplaan 3, leid 
nr 4). Vahetult selle leiu kõrvalt kaevise põhjalt tuli välja ka inimese kolju ja käe 
pindluu. Luud olid erineva säilivusastmega ja tõenäoliselt ei pärine ühest luustikust. 
Luud säilivad Tartu Ülikooli luukogus. 
 
Ülikooli ja Vallikraavi tänavate ristmikul sisenes Ülikooli tänavat pidi kulgev kaevis 
Ülikooli (endine Vana t) ja endise Kauba tänava nurgal veel enne Teist maailmasõda 
paiknenud hoone alale (vt asendiplaan 3)2. Siin kulges trass peamiselt mööda 
varasemat malmist veetoru. Ühtlasi läbis kaevis selle hoone keldreid ja müüre kuni 
lõigu lõpuni Vallikraavi 2 hoone edelaküljel (fotod 24 ja 25). Vallikraavi 2 hoone 
edelaküljel läbis kaevis ühte keldriruumi, mille põrandat kattis paarikümne 
sentimeetri paksune klaaspudelite ja pudelikildude kiht (foto 26). 
 

VALLIKRAAVI TÄNAVA TRASSILÕIGU TOOMEMÄE POOLNE OSA 
 
Ülikooli ja Vallikraavi tänava ristmikul ristusid ka piki Ülikooli ja Vallikraavi tänavat 
kulgevad kaevised, mille ristumiskohale paigaldati veetorude siibrid ja sadeveekaev 
                                                
2 Asendiplaanile 3 olen märkinud Teise maailmasõja eelse hoonestusjoone AS ARC Projekt 1991. a koostatud 
projektilt: ”Ettepanek Vabaduse pst., Riia-, Ülikooli- ja Poe tn.-ga piiratud ala hoonestamiseks ning 
planeerimiseks”. Ajalooline hoonestusjoon on sellele märgitud ennesõjaaegselt linna geoaluselt. Nagu näitavad 
käesolevad kaevamised, vastab projektil pärgitu olukorrale maa all. 
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(asendiplaan 3, foto 27). Käesolevas alapeatükis kirjeldan sellest kaevust edela 
(Toomemäe) poole jäävat 15 m pikkust lõiku. 
 
Kaevis oli siin tavapärasest sügavam, ulatudes kuni 2,6 m asfaldi pinnast allapoole. 
Samas oli siin väga tihedalt uusaegseid ja tänapäevaseid rajatisi ja torustikke ning 
kaableid, mistõttu arheoloogiliselt huvipakkuvat õnnestus leida vaid paaris kohas. 
 
Eelpool kirjeldatud kaevust vahetult edela pool läbis kaevis Teise maailmasõja käigus 
hävinud hoone Ülikooli tänava poolse esiseina (foto 28 paremal). Vahetult müürist 
edela pool liiguti küll edasi piki varasema veetoru kollasest liivast tagasitäidet (foto 
28 vasakul), kuid ühes kohas oli säilinud ka varasemat kultuurkihti. Selleks oli 
looduslikul kollasel liival lasub must söene kiht (foto 28 keskel). Selle ülapind oli 80 
cm allpool asfalti ehk 41,00 m ümp. Kiht oli kuni 40 cm paks ja sisaldas põlenud 
kivide purdu ja sütt. Kihi säilinud kamakas sobrati kohapeal läbi ning päris kihi 
alaosast leiti kaks käsitsi valmistatud savinõu kildu (leiud 1 ja 2), mis pärinevad kas 
eelviikingi- või viikingiajast. Allosas läks kiht sujuvalt üle looduslikuks kollaseks 
liivaks. Muinaskihi peal oli punakaspruun liivasest mullast täitekiht, milles oli 
tellisetükikesi. Kiht oli jälgitav kaevises umbes 40–50 cm pikkuselt, sest edela pool 
oli see lõhutud mingi hilisema (veetoru?) sissekaevega. 
 
Järgnevalt liiguti kaevisega edasi edela suunas. Selles lõigus läbis kaevist jäme 
magistraalne gaasitoru, mitmed vee- ja kanalitorud ning kaablid. Seetõttu olid 
varasemad kihid siin lõhutud kuni loodusliku liivani. Vaadeldava lõigu viimase 2 m 
ulatuses tuli kaevise lõunapoolses profiilis taas päevavalgele looduslikul liival 
paiknev muinaskiht (fotod 29 ja 30). Kuna kaevis oli sel kohal 3,1 m sügavune ja 
väga varisemiohtlik, siis piirdusin profiili puhastamise ja kirjeldamisega, profiili siise 
uuristama (et leide saada) ma ei hakanud. Looduslik liiv paljastus sel kohal 2,1 m 
sügavuses tänava pinnast (39,90 ümp). Kihi paksus oli 30–40 cm, ulatudes abs 
kõrguseni 40,30 m. Seega paiknes muinaskiht siin veidi madalamal kui u 15 m 
Emajõe pool. Vahetult muinaskihist kõrgemal olid punakaspruunid savi- ja 
liivasegused täitekihid. 
 
Kaevise edelaotsast kaevati kaks 5–6 m pikkust kõrvalharu restkaevuse jaoks 
(asendiplaan 3). Nende laius oli 1 m ja sügavus kuni 1,8 m. 
 
Loodepoolses kõrvalharus kaevati vaid läbi punaka täitepinnase ja varasemate trasside 
tagasitäite. Vaid päris kaevise põhjas u 1,6 m sügavusel võis märgata muinaskihi 
ülapinda ja selles paistvaid põlenud maakive. Sellest trassiharust leiti punakaspruunist 
täitekihist, u 50 cm sügavusest punasest savist glasuuritud graapeni tõstenäsa (leid nr 
3), mis pärineb 17.–18. sajandist. 
 
Idapoolses kõrvalharus oli kuni 1,6 m sügavuseni punakaspruun täitekiht. Selle all oli 
20 cm paksune kiht, mis koosnes punase ja halli savi ning muinaskihi segust. Päris 
kaevise põhjal, 1,8 m sügavuses oli tõenäoliselt muinaskihi ülapind, kuid sügavamale 
siin ei kaevatud. 
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VALLIKRAAVI TÄNAVA TRASSILÕIGU EMAJÕE POOLNE OSA 
 
Ülikooli ja Vallikraavi tänavate ristmikul paiknevast sadeveekaevust suundus vee- ja 
sadeveetorude kaevis 62 m pikkuselt kirde (Emajõe) poole kuni Küüni tänavani. 
Esmalt kulges see lõik 32 m võrra piki praegust Vallikraavi tänava sõiduteed alal, kus 
veel enne Teist maailmasõda paiknes hoonestus. Ühtlasi kulges trass sel alal piki 
varasemat veetoru, mistõttu varasemad kultuurkihid olid siin peaaegu kõikjal segatud. 
Profiilides paljastus siin varem olnud hoonete tellismüüre ja betoonkonstruktsioonide 
jäänuseid (fotod 31 ja 32). 
 
Müüride vahel olevate ladestuste iseloomustamiseks dokumenteerisin lõigu kaevise 
loodeprofiilist (asendiplaan 3, profiil 4, foto 34). Siin paljastus looduslik kollane liiv 
2,8 m sügavuses maapinnast (abs kõrgus 37,80 m), kuid polnud aru saada, kas see on 
algne maapinna kõrgus või on siin hoonete rajamise käigus maapinda süvendatud. 
Kuna loodusliku peal lasuvatest kihtidest leide ei saadud, siis ei ole nende vanuse 
kohta võimalik midagi öelda. 
 
Emajõe suunas liikudes ületas kaevis endise Promenaadi tänava ala. Siin kulges 
kaevis täielikult olemasolevate torustike tagasitäidet. 
 
Kunagise Promenaadi tänava kirdeservas pööras sadeveetrass põhja poole ja läbis siin 
enne Teist maailmasõda olnud hotell ”London” hoone läänenurga (asendiplaan 3). 
Kaevises oli jälgitav selle hoone maakividest ja tööstuslikult toodetud tellistest 
esiseina vundament (foto 35). Müüri kagupoolne külg oli krohvitud, tegemist oli 
ilmselt kunagise keldri seinaga. Kaevandi põhjas paljastus söestunud paberi lasu (foto 
35). Keldriruum oli täidetud hoone lammutusrusuga. 
 
Kunagise hotell ”London” esiseinast jätkus kaevis veel 10 m võrra Emajõe suunas. 
Siin lõigus oli varem paigaldatud üks betoonist kanalisatsioonitoru,  mis läbis kaevise 
päris selle põhjaotsas. Mujal olid varasemad kihid säilinud. Kaevise põhi oli siin 1,8 
m maapinnast allpool (abs 37,00 m). Sellest kuni kõrguseni 37,60 m jätkus pruuni 
mulla kiht, milles leidus kõdunenud puidu jäänuseid. Sellel lasus 50 cm paksune 
punakas, tellisetükke sisaldanud mullakiht. Selle peal olid  juba tänapäevase tänava 
täitekihid. 
 

LÕIK ÜLIKOOLI 2b EES 
 
Ülikooli 2 b esisel alal tuli 105 cm allpool asfaldipinda (abs kõrgusel 41,88 m) välja 
praegusel Ülikooli 2b krundil enne Teist maailmasõda paiknenud hoone (tollase 
aadressiga Vana t 9) mingi esimese korruse ruumi põrand (foto 37). Betoonist 
põrandat katsid põrandaplaadid, millest ekskavaatorijuht Peeter Tupits ühe terve 
plaadi kopaga välja murdis ja kõrvale pani (leid  nr 7). Tegemist on betoonist 20 x 20 
cm suuruse plaadiga, mille pealispinnal on taimprnament. tagumisel küljel on kiri: 
CARL NEVERMANN & CO RIGA. 
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LEIUD 
 
Leiud säilivad Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogus peanumbri TM A 234 all. 
 
Nr ese leiukoht leiuaeg 

1 
Peenkeraamilise käsitsi 
vormitud savinõu servakild 

Ülikooli ja Vallikraavi t ristmik, 
sadeveekaevust vahetult edela pool, 
must muinaskiht 1.10.2015 

2 
Käsitsikeraamilise savinõu 
kild 

Ülikooli ja Vallikraavi t ristmik, 
sadeveekaevust vahetult edela pool, 
must muinaskiht 1.10.2015 

3 
Punasest savist graapeni 
tõstenäsa 

Vallikraavi t, Ülikooli 8 kõrval 
paikneva sadevee restkaevu kõrvalt 50 
cm sügavuselt  6.10.2015 

4 Luutöötlemisjääk 
Ülikooli t 8 eest, 2,2 m sügavuselt, 
pruun mullakiht tellisrusu all 8.10.2015 

5 
Lihtkedrakeraamilise savinõu 
katke, joonornament 

Ülikooli 14 edelanurga juures, 
puidujäänustega kiht kaevise põhjal 26.10.2015 

6 
Lihtkedrakeraamilise savinõu 
serva katke 

Raekoja pl 2 lõunaküljel söene ja 
šlakine kiht muinaskihi peal 18.11.2015 

7 

Betoonist põrandaplaat 
tekstiga CARL 
NEVERMANN & CO RIGA. 
Mõõtmed: 20 X 20 cm. 

Ülikooli 2b eest, kunagise Vana t 9 
hoone põrandast 19.10.2015 

 

TULEMUSED JA KOKKUVÕTE 
 
Hoolimata torukaeviste uurest pikkusest Tartu ajaloolise linna alal, jäi saadud uus 
arheoloogiline teave väheseks. Põhjuseks oli asjaolu, et kaevati põhiliselt juba 
olemasoleva veetrassi kohal või Teise maailmasõja käigus hävinud hoonete keldrites. 
 
Raekoja juures ning Ülikooli ja Vallikraavi t ristil õnnestus dokumenteerida jäänuseid 
muinaskihist. Ülikooli ja Poe tänava ristmiku piirkonnas jäi kaevise profiili kesk- või 
varauusaegse kivihoonestuse jäänuseid, mis osaliselt pärinevad kesk- ja 
varauusaegsest Riia väravast. 
 











 
Foto 1. Kaevis Ülikooli ja Loss t ristmikul Raekoja pl 2 hoone edelaküljel. Vaade 
kagu poolt. Kaevise edelaots. 23.11.2015. 

 
Foto 2. Kaevis Ülikooli ja Loss t ristmikul Raekoja pl 2 hoone edelaküljel. Vaade 
kagu poolt. Kaevise edelaots pärast profiili varisemist. 23.11.2015. 



 
Foto 3. Kaevis Ülikooli ja Loss t ristmikul Raekoja pl 2 hoone edelaküljel, hoone 
nurga juures. Vaade lõuna poolt. 20.11.2015. 

 
Foto 4. Kaevis Ülikooli ja Loss t ristmikul Raekoja pl 2 hoone edelaküljel, hoone 
nurga juures. Vaade edela poolt. 20.11.2015. 



 
Foto 5. Kaevis Ülikooli ja Loss t ristmikul Raekoja pl 2 hoone lõunaküljel, hoone 
nurga juures. Vaade lääne poolt. 18.11.2015. 

 
Foto 6. Kaevis Ülikooli ja Loss t ristmikul Raekoja pl 2 hoone lõunaküljel, hoone 
nurga juures. Vaade kirde poolt. Vasakul nähtav profiil on kujutatud joonisel 1. 
18.11.2015. 



 
Foto 7. Kaevis Raekoja pl 2 hoone kaguküljel. Kaevise põhjanurgas paljastunud 
müürijäänus. Vaade edela poolt. 27.09.2015. 

 
Foto 8. Kaevis Raekoja lõunapoolse nurga juures. Esiplaanil P. Piiritsa juhatusel läbi 
uuritud ala. Vaade edela poolt. 17.10.2015. 



 
Foto 9. Kaevis Raekoja lõunapoolse nurga juures. Vaade loode poolt. 17.10.2015. 
 

 
Foto 10. Kaevis Raekoja lõunapoolse nurga juures. Vaade edela poolt. 18.10.2015. 



 
Foto 11. Trassi lõik Ülikooli 14 hoone edelanurgast vahetult kagu pool. Vaade kagu 
poolt. 26.10.2015. 

 
Foto 12. Trassi lõik Ülikooli 14 hoone ees. Vaade edela poolt. Vasakul labida kõrval 
dokumenteeritud profiil 2. 22.10.2015. 



 
Foto 13. Ülikooli 14 hoonesse suunduv trassiharu. Vaade kirde poolt. 02.11.2015. 

 
Foto 14. Trassi lõik Ülikooli 7 hoone ees. Vaade põhja poolt. 22.10.2015. 



 
Foto 15. Trassilõik Ülikooli 3 hoone ees. Vaade kaevandi loodeprofiilile, milles on 
näha tellismüüri jäänus. Vaade kagu poolt. 21.10.2015. 

 
Foto 16. Trassilõik Ülikooli 3 hoone lõunanurga juures. Vaade edela poolt. 
13.10.2015. 



 
Foto 17. Trassilõik Ülikooli 3 hoone lõunanurga juures. Vaade edela poolt. 
13.10.2015. 

 
Foto 18. Trassilõik Ülikooli ja Poe t ristmikul. Vaade edela poolt. 12.10.2015. 



 
Foto 19. Trassilõik Ülikooli ja Poe t ristmikul. Vaade edela poolt. 12.10.2015. 

 
Foto 20. Trassilõik Ülikooli ja Poe t ristmikul. Vaade edela poolt. 12.10.2015. 



 
Foto 21. Trassilõik Ülikooli 8 ja 10 hoonete liitekohal. Vaade edela poolt. 09.10.2015. 

 
Foto 22. Trassilõik Ülikooli 10 hoone ukse esisel. Vaade edela poolt. 09.10.2015. 



 
Foto 23. Trassilõik Ülikooli 8 ja 8a hoonete ees. Vaade lääne poolt. 08.10.2015. 

 
Foto 24. Trassilõik Ülikooli ja Vallikraavi tänava ristmikul. Ülikooli ja Vallikraavi 
tänava nurgal enne Teist maailmasõda paiknenud hoone rusu. 01.10.2015. 



 
Foto 25. Kaevis Vallikraavi 2 hoone edelakõljel. Vaade loode poolt. 04.11.2015. 
 

 
Foto 26. Kaevis Vallikraavi 2 hoone edelaküljel. Vaade kirde poolt kaevise 
edelaprofiilile, milles on näha hunnik klaaspudeleid. 04.11.2015. 
 



 
Foto 27. Trassilõik Ülikooli ja Vallikraavi tänava ristmikul. Ülikooli ja Vallikraavi 
tänava nurgal enne Teist maailmasõda paiknenud hoone rusu. 01.10.2015. 

 
Foto 28. Trassilõik Ülikooli ja Vallikraavi tänava ristmikul. Muinaskihi jäänus 
trasside ristumiskohast edela pool. 01.10.2015. 
 



 
Foto 29. Trassilõik Ülikooli ja Vallikraavi tänava ristmikul. Muinaskihi jäänus 
Ülikooli 6a ja 8a hoonete vahel. 05.10.2015. 

 
Foto 30. Trassilõik Ülikooli ja Vallikraavi tänava ristmikul. Muinaskihi jäänus 
Ülikooli 6a ja 8a hoonete vahel. 05.10.2015. 



 
Foto 31. Trass Vallikraavi tänaval Ülikooli tänavast Emajõe pool. 29.09.2015. 

 
Foto 32. Trass Vallikraavi tänaval Ülikooli tänavast Emajõe pool. 29.09.2015. 
 



 
Foto 33. Trass Vallikraavi tänaval Ülikooli tänavast Emajõe pool. 30.09.2015. 

 
Foto 34. Trass Vallikraavi tänaval Ülikooli tänavast Emajõe pool. 30.09.2015. 



 
Foto 35. Trass Vallikraavi tänaval Ülikooli tänavast Emajõe pool. Kunagise hotelli 
keldri endise Kauba t poolne sein. Kaevandi põhjal on näha söestunud paberi kiht. 
Vaade ida poolt. 25.09.2015. 

 
Foto 36. Trass Vallikraavi tänaval Ülikooli tänavast Emajõe pool. Trassi lõpp 
Vallikraavi ja Küüni t ristmiku juures. Vaade kaevandi lääneprofiilile. 25.09.2015. 



 
Foto 37. Trassilõik Ülikooli 2b hoone ees. Vaade kaevandi loodeprofiilile, milles on 
näha betoonplaatidest põranda jäänus, mille peal on põlengukiht. Vaade kagu poolt. 
20.10.2015. 
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