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Arheoloogiliste uuringute aruande vorm nr 1. 
Loa number: 

19567 
Mälestise nimetus 
/ uuringu objekt: 

TARTU VANALINNA MUINSUSKAITSEALA  Registrinumber: 
27006 

Aadress (uuringu objekti asukoht):  
Narva mnt 18/20 (nr 79501:002:0651) 

Koordinaadid:  
X: 6474935; Y: 659378.9 
 

 
Uuringute eesmärk ja kokkuvõte: 
Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja  kultuurkihi paksus, koostis, arheoloogiline väärtus ja 
arheoloogilste uuringute vajadus Tartu Ülikooli IT-keskuse alal Tartus Narva mnt 18/20 
krundil.  
 
Selgus, et kultuurkihi paksus on u 3 m. Paljastus 19.–20. sajandi hoonete vundamentide, 
müüride ja torustike jäänuseid. 19. sajandist varasemaid leide kultuurkihist ei saadud.  

 
Tehtud/tellitud analüüsid ja dateeringud: 
 

 14C   - 
 

 dendro  
 

 luu        
 

 muu   -      
 

 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 Välitööde juhataja ja asutus: 

Andres Tvauri, Tartu Ülikool 
 Toimumisaeg:   

Veebruar 2018 – aprill 2018. 
 Tööde tellija:   

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg 
 Kaevandi või uuritud ala pindala: 

Umbes 9000 m2 
 Leiud (peanumber): 

- 
 

 
 

Märkused: 
- 

Kuupäev: 27.05.2019. a     
  Allkiri 
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SISSEJUHATUS 
 
Käesolevas aruandes käsitletav arheoloogiline järelevalve toimus Tartu Ülikooli Delta 
maja (Narva mnt 18/20) vundamendisüvendi kaevamise juures. Hoone paikneb Tartu 
vanalinna muinsuskaitsealal (mälestis nr 27006). 
 
Järelevalve tellis AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ja teostas Tartu Ülikooli ajaloo ja 
arheoloogia instituudi arheoloogia vanemteadur Andres Tvauri juhtimisel. Töödeks oli OÜ 
AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud teadus-arendusleping. 
Muinsuskaitseamet oli Andres Tvaurile väljastanud arheoloogiliste uuringute loa nr 19567. 
 
 
UURINGUALA ASUKOHT 
 
Uuringuala asub Tartu kesklinnas Narva mnt 18/20 kinnistul, katastrinumbriga vastavalt nr 
79501:002:0651. Ala paikneb Emajõe vasakul kaldal Narva mnt ja Vene t vahelisel alal. 

 

 
Jn 1. Uuringuala asukoht Maa-ameti ortofotol enne ehituse algust. 
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TÖÖDE KÄIK JA TULEMUSED 
 
Arheoloogilise järelevalve eesmärgiks oli selgitada välja kultuurkihi väärtus 
arheoloogiateaduse seisukohast ja vajadusel dokumenteerida või läbi uurida ajaloolist 
väärtust omav kultuurkiht. 
 
Kaevetööd kestsid 2018. aasta veebruari keskpaigast kuni aprilli keskpaigani. Pinnas 
kaevati välja ja veeti minema umbes 9000 m2 suuruselt alalt. Arheoloog jälgis kohapeal 
kaevetöid, võimaluse korral kaevates labidaga looduslikul turbal või järvemudal lasuvaid 
inimtekkelisi kihte.  
 
Kultuurkihi paksus kogu alal oli kuni 3 m, looduslik pinnas, milles inimtegevuse jälgi ei 
olnud, algas umbes absoluutkõrgusel 30 m üle merepinna. Kaevise põhjaosas paljastus 
looduslik pinnas umbes 2 m sügavusel. 
 

 
Joonis 2. Uuringuala kaevetööde käigus. Maa-ameti ortofoto. 
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Joonis 3. Uuringuala asend. Kaevise kontuur on märgitud punase joonega. 
 
Pinnas kaevati välja kahes kihis. Esmalt eemaldati umbes 2 m paksune pealmine kihistus, 
seejärel sügavamad kihid. 
 
Kaevandi edelaosas painenes enne kaevetöid Tartu Ülikooli õppehoone Oeconomicum, 
mille ehituse käigus olid siin varasemad kultuurkihi ladestused hävinud. 
 
Loodusliku pinnase ülaosa moodustas kuni 1 m paksune tihedalt kokku pressitud 
lagunemata turvas, mille all oli hallikas jõemuda, milles leidus taimede ja teokarpide 
jäänuseid. Looduslikku kihti ulatus palkidest ja betoonvaiadest vaivundamente. 
 
Kultuurkiht koosnes alumises, umbes 1,5 m paksuses, osas mustast solgihaisuga mudast. 
Varaseimad inimtegevuse märk alal oli jõega risti kulgenud puidust drenaažitoru, mis oli 
kaevatud looduslikku turbasse. See ei võinud olla varasem 19. sajandist, sest toru 
sissekaevest tuli välja portselanist piibu katke. 
 
19. sajandi keskpaigast ja teisest poolest pärit fajanss- ja portselannõude kilde leidus 
kõikjal vahetult loodusliku kihi peal. Kõige alumised kultuurkihi ladestused sisaldasid ka 
klaaspudelite kilde ning nahkjalatsite tükke, mis tõenäoliselt samuti pärinesid 19. sajandi 
keskpaigast. Lisaks oli haisvas mudas oksi, puidulaaste, tellisetükke ja teokarpe. Ilmselt oli 
kultuurkihi alumine osa tekkinud 19. sajandi jooksul siin varem olnud veekogu pinnase ja 
rämpsuga täitmise käigus. 
 
Kultuurkihi pealmised kihistused koosnesid peamiselt hoonete vundamentide jäänustest, 
ehitusrusust ja kruusast, liivast või killustikust sillutisekihtidest. Varaseimad inimtegevuse 
märk alal oli jõega risti kulgenud puidust drenaažitoru, mis oli kaevatud looduslikku 
turbasse. See ei võinud olla varasem 19. sajandist, sest toru sissekaevest tuli välja 
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portselanist piibu katke. Mitmes kohas paljastus käimlate puidust ja betoonist lampkaste, 
mis olid täidetud 1930.–1940. aastatesse dateeritava prügiga. Alal oli ka erinevaid 
uusaegseid vee-, kanalisatsiooni ja kaugkütte torustikke. 
 
 
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 4). 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 4. 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 5) 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 5. 1767. aasta Tartu linnakindlustuste plaanil (ЦГВИА ф. 349, оп. 12, 4665г.) on praeguse Delta maja 
ja selle esise parkla alal kujutatud Emajõega ühenduses olev tiik, millesse laskub oja või kuivenduskraav ida 
suunast. 

 
Tartu linna plaanil aastast 1792 (jn 6) seda tiiki enam ei ole, millest järeldub, et see on 
vahepealsel ajal kinni aetud. 
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Joonis 6. Uuringuala 19. sajandi lõpu Tartu linna plaanil aastast 1792 (EAA 995.1.685.1/3). 
 
1930. aastateks oli ala tihedalt hoonestatud (jn 7 ja 8). Tollane hoonestus hävis Teises 
maailmasõjas. Nõukogude okupatsiooni ajal alale rajatud hooned on valdavalt lammutatud 
1990. aastatel 
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Joonis 7. Uuringuala 1930. aastate Tartu linnaplaanil. 
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Joonis 8. Uuringuala 1930. aastate Tartu linnaplaanil. 
 
 
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. 
 
Delta maja projekteerimise käigus tegi allakirjutanu hoone alale 2016. aastal kolm proovišurfi 
(Tvauri 2016). Selgus, et kultuurkiht on alal umbes 3 m paksune. Midagi arheoloogiliselt 
huvipakkuvat eeluuringu käigus ei leitud. 

 
 
  



 11 

KOKKUVÕTE 
 
Midagi arheoloogiliselt huvipakkuvat Delta maja ehituskaevandi alalt ei leitud. 
 
Vanade linnaplaanide ja arheoloogilise järelevalve tulemuste põhjal võib järeldada, et 
uuringualal oli Emajõe luht ja tiik kuni vähemalt 18. sajandi lõpuni. Ala täideti ja 
hoonestati 19. sajandi jooksul. Ala varasem hoonestus hävis Teise maailmasõja käigus. 
Pärast Teist maailmasõda hoonestati ala uuesti. 
 
2–3 m paksune kultuurkiht oli alale ladestunud 19.–20. sajandi jooksul. 19. sajandist 
varasemaid leide ei saadud. Kultuurkihis leidus rohkesti 19.–20. sajandi hoonete jäänuseid. 
 
 
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. (Eesti Ajalooarhiiv). 
 
Tvauri, A. 2005. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest tartus Narva mnt 29 krundil 
automaattankla ehitusel 2005. aastal. Tartu. Käsikiri Muinsuskaitseameti arhiivis. 
 
Tvauri, A. 2016. Arheoloogiline eeluuring Tartus Narva mnt 6 ja 10 kruntidel seoses Tartu 
Ülikooli IT-keskuse planeerimisega 2016. aastal. Tartu. Käsikiri Muinsuskaitseameti arhiivis. 
 
ЦГВИА ф. 349, оп. 12, 4665г. Tartu linnakindlustuste projekt 1767. aastast. Venemaa 
Sõjaajaloo Keskarhiiv, Moskvas. 
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FOTOD 
 

 
Foto 1. Pealmiste kihtide eemaldamine. Vaade lääne poolt. 15.2.2018. 
 

 
Foto 2. Vaade kaevise lääneosale. 8.3.2018. 



 13 

 
Foto 3. Vaade kaevise põhjaosale. 8.3.2018. 

 
Foto 4. Vaade kaevise idaosale põhja poolt. 6.4.2018. 
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Foto 5. Vaade kaevise loodeprofiilile edela poolt. 15.2.2018 

 
Foto 6. Vaade kaevise loodeprofiili keskosale. 16.2.2018. 
 



 15 

 
Foto 7. Vaade loodeprofiili kirdeosale. 5.3.2018. 

 
Foto 8. Vaade kaevise edelaosale kagu poolt. 7.3.2018. 
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Foto 9. Vaade kaevise idaprfiili lõunaosale. 11.4.2018. 

 
Foto 10. Vaade kaevise idaprofiilile. 24.4.2018. 
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Foto 11. Loodusliku turba all paljastunud jõemuda teokarpidega. 15.2.2018. 

 
Foto 12. 1930. aastate rämpsu sisaldanud laudadest lampkasti jäänused kaevise 
loodeprofiili ääres. 15.2.2018. 


