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Arheoloogiline järelvalve hoone ehitusel. 
Kitsas tn 5 krundil asus loodusliku liiva ja savi peal peamiselt II maailmasõja 
hävingu- ja tasanduskiht. Kohati oli säilinud ka sõjaeelsete hoonete müürid ja sillutis. 
Lisaks 19.–20. saj. leidudele esines ka üksikuid vasasemaid leide – 
lihtkedrakeraamilised savinõukillud ja kaoliinsavist piibuvars. Lisaks leiti pinnasest 
inimese kolju- ja reieluukatke. Paigal matuseid krundil ei olnud. 
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Toimumisaeg:   

08.08.2016–02.09.2016 
Tööde tellija:   
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Kaevandi või uuritud ala pindala: 

1000 m² 
Leiud (peanumber): 

TM A-246 

Märkused: 

Kuupäev Allkiri 



Seoses Tartu vanalinna muinsuskaitsealal (27006) asuva Kitsas tn 5 krundi 

hoonestamisega toimus 08.08.2016–02.09.2016 arheoloogiline järelvalve. Tööd tellis AS 

Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning teostas Raido Roog (OÜ Muinaslabor). 

 

 2012. aasta mais toimusid Kitsas tn 5 krundil eeluuringud. Ühest kaevatud šurfist leiti 

oletatav maakividest ja tellistest koosnenud müür. Selle täpsem uurimine ei olnud toona 

võimalik, sest seinajäänus paljandus šurfi nurgas väikselt ja paistis olevat kaetud paksu  

krohvikihiga, mis võis olla seinale hiljem lisatud. Krohvi vahelt paistsid üksikud maakivid ja 

tellised. Kuna hoonejäänuse vanus ja sälinud maht jäid ebaselgeks, tekkis vajadus neid 

tulevase järelvalve käigus selgitada. 

 

 2016. aasta kaevetööd toimusid umbes 1000 m² suurusel alal, mis kaevati terves 

ulatuses absoluutkõrguseni u 52.74 m üle merepinna (joonis 1; fotod 1–3). Valdaval osal, u 

800 m² suurusel alal krundi edela- ja keskosas, oli kaevesügavus 2,5–2,8 m. Kaevatud ala 

kirdeosas, u 200 m² suurusel nõlva peal asunud alal, oli kaevesügavus vastavalt pinna 

langusele väiksem. 

 

 Suuremal osal krundist leidus otse loodusliku liiva või savi peal söene ja rusune 0,4–1 

m paksune mullakiht, II maailmasõja hävingu- ja tasandamiskiht; mis sisaldas peamiselt 

19.–20. saj. savinõude kilde, telliseid (paksus 7 cm), pudelipõhjasid, metallirisu, plastikut 

(fotod 4–6). Lisaks leiti sellest pinnasest kolm varasemat leidu: lihtkedrakeraamiline 

servakatke ja küljekatke ning kaoliinsavist piibuvars. Kaevamise algfaasis leiti ka 

täiskasvanud inimese1 koljukatke, mistõttu jälgiti kogu ülejäänud pinnase eemaldamise 

protsessi. Selle tulemusena leiti lisaks üks täiskasvanud mehe parem reieluukatke. Paigal 

säilinud matuseid krundil siiski ei olnud. Koljukatke säilitati võimaliku radiosüsinikuproovi 

jaoks tulevikus, reieluu maeti tagasi. 

 Krundi edelanurgas oli kohati punaka segatud loodusliku liiva peal säilinud 

tõenäoliselt sõjaeelse hoonestusega seonduv 6–10 cm munakividest sillutis, mis eristus ka 

2012. aastal.  

 

Krundil leidus segatud mullas ja looduslikus pinnases II maailmasõja eelseid 

hoonejäänuseid, mis koosnesid maakividest ja 7 cm paksustest tellistest. Need hooned on 

                                                 
1 Mõlemad inimluud määras osteoarheoloog Martin Malve 



märgitud 1920-ndatel või 1930-ndatel koostatud Tartu kaardil2 (joonis 2) ja neid eraldi ei 

dokumenteeritud. Kaevetööde käigus veenduti, et tegu ei olnud keskaegsete müüridega. 

 2012. aasta mais leitud müürijäänus osutus suuremalt avades hoopis 20. saj. 

hoonestuse juurde kuulunud lampkastiks, mis koosnes tellisetükke ja maakive sisaldanud 

segust/betoonist (foto 7). 

 

Leiunimekiri 

 Leiud hoiustatakse Tartu Linnamuuseumis peanumber TM A-246 all. 

 

Nr Leid Kontekst 

1 SK, serv söene ja rusune muld 

2 SK, külg, välisküljel rant söene ja rusune muld 

3 Kaoliinsavist piibuvars söene ja rusune muld 

4 Täiskasvanu koljukatke söene ja rusune muld 

 

 

 

Kokkuvõte 

 Kitsas tn 5 krundil asus loodusliku liiva ja savi peal peamiselt II maailmasõja hävingu- 

ja tasanduskiht. Kohati olid säilinud ka sõjaeelsete hoonete müürid ja sillutis. Lisaks 19.–20. 

saj. leidudele esines ka üksikuid vasasemaid leide – lihtkedrakeraamilised savinõukillud ja 

kaoliinsavist piibuvars. Lisaks leiti pinnasest inimese kolju- ja reieluukatke. Paigal matuseid 

krundil ei olnud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Ei ole teada, mis kaardiga on tegu. Viide puudub. 
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Joonis 1. Asendiplaan. Joonisel on kokku pandud tänapäevase ja 1920-1930-ndatest pärineva kaardi kihid.

Joonis 2. Väljavõte 1920-1930-ndatest pärinevast kaardist. Punasega on tähistatud Kitsas tn 5 krunt.



Foto 2. Hoone aluse ala kirdepoolne osa on ära kaevatud. Vaade kirdest.

Foto 3. Krunt pärast kaevetööde lõppu. Vaade põhjast.

Foto 1. Rajatava hoone ala enne kaevamist.



Foto 4. Rusune muld loo-
dusliku liiva peal.

Foto 5. Hoonerusud.

Foto 6. Rususes mullas 
esinenud leide.



Foto 6. 20. sajandi algu-
se lampkast, mida algselt 
peeti müüriks.


