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Arheoloogiliste uuringute aruande vorm nr 1. 
Loa number: 

16661 
Mälestise nimetus 
/ uuringu objekt: 

TARTU VANALINNA MUINSUSKAITSEALA  Registrinumber: 
27006 

Aadress (uuringu objekti asukoht):  
Narva mnt 6 ja 10 kinnistud (nr 79514:008:007 ja 79501:002:0475) 

Koordinaadid:  
Šurf 2: X: 6474935; Y: 659378.9 
 

 
Uuringute eesmärk ja kokkuvõte: 
Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja  kultuurkihi paksus, koostis, arheoloogiline väärtus ja 
arheoloogilste uuringute vajadus planeeritava Tartu Ülikooli IT-keskuse alal Tartus Narva 
mnt 6 ja 10 krundil. Teostada uuring tehti mahus, mis on vajalik projekteeritava Tartu 
Ülikooli IT Keskuse ehitusloa väljastamiseks. 
 
Uuringualale rajati kolm šurfi. Selgus, et kultuurkihi paksus on u 3 m. 19. sajandist 
varasemaid leide kultuurkihist ei saadud. Arheoloogilised päästekaevamised enne hoone 
rajamist ei ole vajalikud, piisab arheoloogilisest järelevalvest kaevetööde käigus. 

 
Tehtud/tellitud analüüsid ja dateeringud: 
 

 14C   - 
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 luu        
 

 muu   -      
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 Välitööde juhataja ja asutus: 

Andres Tvauri, Tartu Ülikool 
 Toimumisaeg:   

02.11.2016 
 Tööde tellija:   

OÜ Arhitekt11 
 Kaevandi või uuritud ala pindala: 

Umbes 19 m2 
 Leiud (peanumber): 

- 
 

 
 

Märkused: 
- 

Kuupäev: 04.11.2016. a     
  Allkiri 
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SISSEJUHATUS 
 
Käesolevas aruandes käsitletav arheoloogiline eeluuring tehti Tartu Ülikooli IT-keskuse 
projekteerimise jaoks. Uuringute vajadus tuleneb asjaolust, et planeeritav hoone (Narva 
mnt 6 ja 10 kinnistud) paikneb Tartu vanalinna muinsuskaitsealal (mälestis nr 27006). 
 
Uuringu tellis OÜ Arhitekt11 (registrikood 12190827, Joa 2/1, Tallinn) ja teostas Tartu 
Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia vanemteadur Andres Tvauri 
juhtimisel. Töödeks oli OÜ Arhitekt11 ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud teadus-
arendusleping. Muinsuskaitseamet oli Andres Tvaurile väljastanud arheoloogiliste 
uuringute loa nr 16661. 
 
Välitööd toimusid 2. novembril 2016. aastal. 
 
 
UURINGUALA ASUKOHT 
 
Uuringuala hõlmab Tartu kesklinnas Narva mnt 6 ja 10 kinnistud, katastrinumbriga 
vastavalt nr 79514:008:007 ja 79501:002:0475. Ala paikneb Emajõe vasakul kaldal Narva mnt ja 
Vene t vahelisel alal. Narva mnt 6 krundil paikneb TÜ Oeconomicumi hoone ja parkla, Narva mnt 
10 krunt on hetkel hoonestamata tühremaa. 

 

 
Jn 1. Uuringuala asukoht Maa-ameti ortofotol. 
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UURINGU KÜSIMUSEASETUS JA METOODIKA 
 
Uuringute eesmärgiks oli selgitada välja kultuurkihi paksus, koostis, väärtus 
arheoloogiateaduse seisukohast ja arheoloogilste uuringute vajadus planeeritava Tartu 
Ülikooli IT-keskuse hoone alal. Teostada uuring vajalikus mahus, mis on vajalik 
projekteeritava Tartu Ülikooli IT-keskuse ehitusloa väljastamiseks. 
 
Kuna varasematest uuringutest on teada, et arheoloogiliselt huvipakkuv kultuurkiht (umbes 
aastast 1721 varasem) paikneb mitme meetri sügavuses, väärtusliku kultuurkihi leidmine 
on ebatõenäoline ja uuringute kokkuleppimise ajal oli lähenemas talv, otsustati 
proovišurfid kaevata ekskavaatoriga. 
 
Šurfide asukohaks valiti planeeritava hoone ala. Hoone põhimahu Emajõepoolsel osal 
paikneb praegu Tartu Ülikooli Oeconomicumi hoone (Narva mnt 6). Planeeritavate 
hoonete alale jääb hetkel ka asfalteeritud parkla, mille sillutist ma uuringute käigus 
lõhkuda ei soovinud. Šurfide asukoha valikul vältisin ka alal praegugi näha olevaid 20. 
sajandi teise poole hoonete betoonpõrandaid ja vee- ning soojatrassi. 
 
Enne uuringute algust oli plaanis rajada kaks šurfi, kuid kuna esimese šurfis loodusliku 
pinnaseni ei jõutud, rajati kokku kolm uurimisšurfi. 
 

 
Joonis 2. Proovišurfide asend. 
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ŠURF 1 
 
Šurf 1 kaevati Narva mnt 6 kinnistu põhjaservale, vahetult parklast põhja poole (jn 2 ja 3) 
planeeritava hoone põhjatiiva kesosa piirkonda. 
 

 
Joonis 3. Šurf 1. Vaade loode poolt. 

 
Šurfi mõõtmed maapinnal olid 3,3 ´ 2,3 m. Vahetult maapinda katva pruuni mullakihi all 
kuni 1,5 m sügavuseni maapinnast koosnes kultuurkiht väga uuest sõredast  rusust, mis 
sisaldas tuhaplokke, silikaattelliseid, penoplasti, kilet, elektrijuhtmeid jms. 1,5 m sügavusel 
maapinnast (u 32,50 m üle merepinna) paljastus väga kõva betoonpind, millest läbi tungida 
ei õnnestunud. Seetõttu katkestasin kaevamise sel kohal ja lasin šurfi kinni ajada. Rusu oli 
sedavõrd hõre, et kaevist kinni ajades jäi pinnasest isegi puudu, mistõttu maapind kinni 
aetud šurfi alal oli madalam, kui enne kaevamist. 
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Joonis 4. Šurf 1. Vaade edela poolt. 

 
ŠURF 2 
 
Kuna šurfis 1 loodusliku pinnaseni jõuda ei õnnestunud, lasin šurfi 2 kaevata šurfist 1 
kümmekond meetrit kirde poole (jn 5). 
 
Šurfi 2 mõõtmed maapinnalt mõõdetuna olid 3 ´ 1,7 m. Mättakihi all kuni 1 m sügavuseni 
(33,90 m ümp) jätkus hävinud hoone rusu. See koosnes tellistes ja lubimördi purust, hulgas 
oli ka katusepleki tükke. 1 m sügavusel paljastus õhuke söe- ja tuhakiht, mille all 
betoonpõrand (jn 6). Ilmselt on siin tegemist Teise maailmasõja ajal maha põlenud hoone 
jäänustega. Betoon oli siiski pude ja sellest õnnestus läbi kaevata. Betooni all oli 
paarikümne sentimeetri paksune liivakiht, mille all kuni sügavuseni 1,7 m jätkus 
ehitusrusune täitekiht. Selle all kuni sügavuseni 3 m maapinnast (u 31,90 m ümp) jätkus 
must haisev mudakiht (jn 7). Seda kihti läbi sobrades leidsin üksnes 19. sajandist 
pärinevaid keraamiliste- ja klaasnõude kilde. Mudakihist hakkas kaevisesse valguma vett. 
Mudakihi all (u 31,90 m ümp) paljastus kollakaspruun lagunemata turvas (jn 8), milles 
inimtegevuse märke ei leidnud. 
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Joonis 5. Šurf 2. Vaade põhja poolt. 

 
Joonis 6. Šurf 2. Betoonpõrand 1 m sügavusel. Vaade lääne poolt. 
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Joonis 7. Šurf 2. Vaade põhja poolt. 

 
Joonis 8. Šurf 2. Šurfi põhjast välja tõstetud looduslik turvas. Vaade lääne poolt. 
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ŠURF 3 
 
Šurf 3 kaevati Narva mnt äärde, planeeritava maa-aluse parkla põhjaosa alale. Šurfi 
mõõtmed maapinnal olid 3,5 ´ 2 m. Mättakihi all paljastusid kuni 1,4 m sügavuseni 20. 
sajandi teise poole kihid. Kaevise lääneprofiilis paljandus selle sügavuseni silikaattellistest 
müür. Sügavusel 1, 4 m – 1,9 m lasus punakast liivast täitekiht. Selle all (kõrgusel 32,80 m 
ümp) algas tumehall orgaanikarohke mudakiht, mille paksus oli u 50 cm. Kihis oli 
palgijäänuseid. Väljatõstetud mudast leidsin 19. sajandi portselan- ja fajanssanumate 
katkeid. Mudakihist hakkas kaevisesse valguma vett. Alates sügavusest 2,4 m (u 32,30 m 
ümp) kuni 4,1 m sügavuseni maapinnast lasus pruun jõe- või tiigimuda kiht. Selles oli 
üksikuid laaste jm inimtegevusele viitavat, kuid kihis leiduvad teokarbid ( jn 11) näitasid, 
et muda on ladestunud veekokku. Kõrgusel 30,60 m algas lagunemata turga kiht, milles 
inimtegevuse märke ei leidunud. 
 

 
Joonis 9. Šurf 3. Vaade edela poolt. 
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Joonis 10. Šurf 3. Vaade lõuna poolt. 

 
Joonis 11. Šurf 3. Šurgi põhjalt välja tõstetud jõemuda, milles on näha lagunenud teokarpe. 
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UURINGUALA VARASEM AJALUGU 
 
Uuringu ala jääb Tartu keskaegsest linnamüüriga piiratud alast välja poole, Emajõe 
vasakule kaldale. Kuna ilma täitmata jääb piirkond Emajõe kevadiste üleujutuste alla, pole 
siin püsiv asustus keskajal tõenäoline. 
 
Vanim plaan, kus on kujutatud ka Ülejõe ala, pärineb 17. sajandi lõpust (jn 12). Sellel on 
juba Narva mnt ja Vene tänav kujutatud oma praeguses asukohas, kuid hoonestust plaanil 
uuringualale pole märgitud. Pole teada, kas seda siin polnud või ei pidanud kaardi 
valmistajad seda oluliseks märkida. 
 

 
Joonis 12. Uuringuala Tartu linnakindlustuste plaanil aastast 17. saj lõpust. Praegusel 
asukohal on Narva mnt ja Vene tänav. Hoonestust polnud või pole kaardile märgitud. EAA 
2623.1.2. 
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Esimesed üksikasjalikud Tartu linna plaanid, millel on kujutatud ka hooned, pärinevad 18. 
sajandi teisest poolest. 1767. aastal valmistatud Tartu linnakindlustuste plaanil (jn 13) on 
praeguse Oeconomicumi hoone ja selle esise parkla alal kujutatud Emajõega ühenduses 
olev tiik, millesse laskub oja või kuivenduskraav ida suunast. Alal paikneb juba ka 
mitmeid hooneid. 
 

 
Joonis 13. 1767. aasta Tartu linnakindlustuste plaanil (ЦГВИА ф. 349, оп. 12, 4665г.) on praeguse 
Oeconomicumi hoone ja selle esise parkla alal kujutatud Emajõega ühenduses olev tiik, millesse laskub oja 
või kuivenduskraav ida suunast. 
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Tartu linna plaanil aastast 1792 (jn 14) seda tiiki enam ei ole, millest järeldub, et see on 
vahepealsel ajal kinni aetud. 
 

 
Joonis 14. Uuringuala 19. sajandi lõpu Tartu linna plaanil aastast 1792 (EAA 995.1.685.1/3). 
 
1930. aastateks oli ala tihedalt hoonestatud (jn 15 ja 16). Tollane hoonestus hävis Teises 
maailmasõjas. Nõukogude okupatsiooni ajal alale rajatud hooned on valdavalt lammutatud 
1990. aastatel 
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Joonis 15. Uuringuala 1930. aastate Tartu linnaplaanil. Plaani originaa leidub OÜ ARC Projektis. 
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Joonis 16. Uuringuala 1930. aastate Tartu linnaplaanil. Plaani originaa leidub OÜ ARC Projektis. 
 
 
VARASEMAD ARHEOLOOGILISED UURINGUD 
 
2005. aastal tegi allakirjutanu arheoloogilist järelevalvet Narva mnt 29 automaattankla ehitusel 
Narva mnt ja Mäe tänavate ristmikul (Tvauri 2005). Selle käigus selgus, et kultuurkihi paksus oli 
seal 2,7 m. Leiud pärinesid 17.–19. sajandist. Kultuurkihi all oli inimtegevuse jälgeteta liivakiht, 
selle all, 4 m allpool maapinda paljastus lagunemata turba kiht kõrgusel 30,00 m üle merepinna. 
 
Lisaks on allakirjutanud teinud arheoloogilist järelevalvet Vabaduse silla otste juures aastatel 
2007–2008. Midagi 19. sajandist varasemat ei õnnestunud leida. Selle järelevalve aruanne on veel 
pooleli. 
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KOKKUVÕTE 
 
Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja  kultuurkihi paksus, koostis, väärtus arheoloogiateaduse 
seisukohast ja arheoloogilste uuringute vajadus planeeritava Tartu Ülikooli IT-keskuse alal Tartus 
Narva mnt 6 ja 10 krundil.  
 
Uuringualale rajati kolm šurfi. Selgus, et kultuurkihi paksus on umbes 3 m. 19. sajandist 
varasemaid leide kultuurkihist ei saadud, kuigi vanade plaanide põhjal oli alal hooneid juba 1760. 
aastatel. Ajalooliste plaanide põhjal võib järeldada, et siin paiknes veel 1760. aastatel tiik, mis 18. 
sajandi lõpul kinni aeti.  
 
Arheoloogilised päästekaevamised enne hoone rajamist ei ole vajalikud, piisab arheoloogilisest 
järelevalvest kaevetööde käigus. 

 
 
KASUTATUD ALLIKAD 
 
EAA 995.1.685.1/3. Tartu linna plaanil aastast 1792  (Eesti Ajalooarhiiv). 
 
EAA 2623.1.2. Tartu linnakindlustuste plaan 17. saj lõpust (Eesti Ajalooarhiiv). 
 
Tartu linna plaan 1930. Aastatest.. Plaani originaa leidub OÜ ARC Projektis. 
 
Tvauri, A. 2005. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest tartus Narva mnt 29 krundil 
automaattankla ehitusel 2005. Aastal. Tartu. Käsikiri Muinsuskaitseameti arhiivis. 
 
ЦГВИА ф. 349, оп. 12, 4665г. Tartu linnakindlustuste projekt 1767. aastast. Venemaa 
Sõjaajaloo Keskarhiiv, Moskvas. 
 


