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Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tartu vanalinna 
muinsuskaitsealas, Kaarsilla remondil kaevatud 

kallasraja vundamendiaukude kaevistes 2017. juunis 

Rivo Bernotas 

Tartu 2017 



Arheoloogiliste uuringute aruande vorm nr 1. 

Tehtud/tellitud analüüsid ja dateeringud: 

Kuupäev: 13.7.2017     Allkiri: 

Loa number: 
18131

Mälestise nimetus 
/ uuringu objekt:

Tartu vanalinna muinsuskaitseala Registrinumber: 
27006

Aadress (uuringu objekti asukoht):  

Kaarsild, Vabaduse puiestee 

Koordinaadid:  
      

Uuringute eesmärk ja kokkuvõte: 

Arheoloogiline jälgimine rajatavates vundamendiaukudes teostati võimaliku kultuurkihi ja/või kinnismuististe 
olemasolu või puudumise kindlakstegemiseks. Jälgimise käigus arheoloogiliselt huvipakkuvat kultuurkihti ega 
kinnismuistiseid avastada ei õnnestunud.  
Uuringute käigus kaeviste alal tuvastatud inimtekkelised ladestused olid täitelise iseloomuga ja pärinesid 20. 
sajandi II poolest, Kaarsilla ja kallasraja ehituse ajast. 
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Välitööde juhataja ja asutus: Rivo Bernotas, Arheox 
OÜ 
      
Toimumisaeg: 30.6.2017  
      
Tööde tellija: AS TREV-2 Grupp 
      
Kaevandi või uuritud ala pindala: 9 vundamendiauku 
      
Leiud (peanumber): – 
      

Märkused: 
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Sissejuhatus 

30. juunil 2017 toimus arheoloogiline jälgimine Tartus, vanalinna muinsuskaitsealas (reg nr 

27006), Kaarsilla remondil Vabaduse puiestee-poolses osas, kallasrajale rajatavate 

vundamendiaukude kaevamisel. Tööd tellis AS TREV-2 Grupp (reg nr 10047362, Pärnu mnt 

463, 10916, Tallinn, +3726776527, robert.sinikas@trev2.ee). Töid teostas arheoloog Rivo 

Bernotas (OÜ Arheox, reg nr 12613883, Aida 11-26, rivobernotas@gmail.com, 

Muinsuskaitseameti tegevusluba E801/2014). Arheoloogilise järelvalve teostamiseks 

väljastati Muinsuskaitseameti poolt Rivo Bernotasele arheoloogiliste uuringute luba nr 18131. 

Rivo Bernotas on teinud ka aruandele lisatud fotod. Asendiplaan pärineb tellijalt, töötlus Rivo 

Bernotaselt. 

Arheoloogiline jälgimine rajatavates vundamendiaukudes teostati võimaliku kultuurkihi ja/või 

kinnismuististe olemasolu või puudumise kindlakstegemiseks ning sellele vastavalt 

edaspidiste kaevetööde mahu ning vajalikkuse planeerimiseks. Jälgimise eesmärgiks oli 

tagada, et võimalikud muistised ja kultuurkiht saaksid avastamise korral arheoloogilisele 

metoodikale vastavalt läbi uuritud.  

Tööde metoodika 

Kokku 9 vundamendiauku (vt joonis 1) kaevati tellija poolt organiseeritud töömeeste poolt 

käsitsi allakirjutanu järelevalve all. Allakirjutanu uuris teisaldatud pinnase kühvliga pisteliselt 

läbi, dokumenteeris korrapäraselt kaeviste sügavused, pinnasekihid, ning otsis leide. 

Kaevetööde käigus tehti arvukalt fotosid, millest informatiivsemad on käesolevale aruandele 

lisatud väljaprindituna. Asendiplaani on töödeldud pilditöötlusprogrammiga Pixelmator. 

Kirjeldused 

Kokku 9 vundamendiauku kaevati sügavustega 85 cm–1,5 m maapinnast (vt fotod 1–10). 

Kõigis vundamendiaukudes paiknenud pinnaseks oli pruun täiteliiv, mis vundamendiaukudes 

8 ja 9 oli segatud tellisrusu ja pruuni mullaga (vt fotod 8–9). Vundamendiaukudes 3 ja 4 

paljandusid ka betooniga seotud maakivid (vt fotod 3–4). 
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Kokkuvõte 

Kaarsilla remondil kallasraja vundamendiaukude väljakaevel teostatud arheoloogilise 

jälgimise käigus arheoloogiliselt huvipakkuvat kultuurkihti ega kinnismuistiseid avastada ei 

õnnestunud.  

Uuringute käigus vundamendiaukude kaeviste alal tuvastatud inimtekkelised ladestused olid 

täitelise iseloomuga ja pärinesid 20. sajandi II poolest Kaarsilla ja kallasraja ehituse ajast. 

Kuna ühegi vundamendiaugu kaevises in situ ladestusi tuvastada ei õnnestunud ja avastatud 

pinnasekihid pärinevad 20. sajandist, siis edaspidi pole arheoloogilise järelevalve olemasolu 

käsitletaval alal kuni 1,5 m sügavuseni maapinnast kaevetöid tehes vajalik. 

Tartu, 13.7.2017 
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Fotode loend 

Foto 1. Vundamendiauk 1, vaade idast.

Foto 2. Vundamendiauk 2, vaade idast.

Foto 3. Vundamendiauk 3, vaade loodest.

Foto 4. Vundamendiauk 4, vaade edelast.

Foto 5. Vundamendiauk 5, vaade edelast.

Foto 6. Vundamendiauk 6, vaade lõunast.

Foto 7. Vundamendiauk 7, vaade lõunast.

Foto 8. Vundamendiauk 8, vaade loodest.

Foto 9. Vundamendiauk 9, vaade läänest.

Foto 10. Vundamendiaugud 1 (paremal) ja 2 (vasakul), vaade läänest.
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Joonised ja fotod 
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TARTU KAARSILD– 2017

Foto 1. Vundamendiauk 1, vaade idast. 

Foto 2. Vundamendiauk 2, vaade idast. 



TARTU KAARSILD– 2017

Foto 3. Vundamendiauk 3, vaade loodest. 

Foto 4. Vundamendiauk 4, vaade edelast. 



TARTU KAARSILD– 2017

Foto 5. Vundamendiauk 5, vaade edelast. 

Foto 6. Vundamendiauk 6, vaade lõunast. 



TARTU KAARSILD– 2017

Foto 7. Vundamendiauk 7, vaade lõunast. 

Foto 8. Vundamendiauk 8, vaade loodest. 



TARTU KAARSILD– 2017

Foto 9. Vundamendiauk 9, vaade läänest. 

Foto 10. Vundamendiaugud 1 (paremal) ja 2 (vasakul), vaade läänest.


