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1. Sissejuhatus. 

 

2014. aasta 11. septembril käis arheoloog Garel Püüa MTÜ Virtsu Arenguselts tellimisel 

dokumenteerimas ja mõõdistamas 2014. aastal restaureerimistööde käigus Virtsu linnusest 

(kultuurimälestiste riiklikus registris nr. 15449) leitud ajaloolisi ehituskonstruktsioone ning 

pinnasekihte. Nimelt olid ehitajad linnuse edelatorni ümbrusest varingu ja rusukihte 

eemaldades tunginud liiga sügavale, sattudes lubimördiga laotud ehitise vundamendile. 

Seejärel edasised kaevetööd peatati. Arheoloogi kaasamisel mõõdistati zwingeri lõunaküljelt 

leitud hoonejäänused ning fikseeriti sellele ladestunud pinnasekihid kaevandi säilinud 

idapoolses seinaprofiilis. Fondeeritavaid leide kaevandist profiili puhastamisel paraku ei 

saadud. 

 

Aruande koostamisel on alusplaanina kasutatud arhitekt Mihkel Koppelilt saadud Virtsu 

linnuse plaani, mis on kopeeritud 1970. aastatel tehtud mõõdistustest1. Kuna plaanil puuduvad 

kõrgusmärgid kasutati esmasel fikseerimisel suhtelist kõrgust, mille nulliks on kastelli 

lõunaosas asuva värava idapoolsel küljel säilinud dolomiidist raidpiida kivi (vaata Lisa 3, 

joonis 9). Tulevikus on võimalik see siduda absoluutkõrgusega ning arvutada välja kaevandi 

kõrgused üle merepinna. 

 

Aruanne jaguneb tekstiosaks (seletuskiri) ning neljaks lisaks. Nendeks on stratigraafia üksuste 

nimekiri (Lisa 1), Virtsu linnuse kaevandi stratigraafiline maatriks (Lisa 2), joonised (Lisa 3) 

ja fotod (Lisa 4). Jooniste lisa sisaldab ühtlasi ajaloolisi jooniseid (1–7), mis pärinevad Virtsu 

linnusel aastatel 1976–1977 toimunud arheoloogiliste kaevamiste aruannetest. Varasematest 

väliuuringutest tuleb lühidalt juttu järgmistes peatükkides. Välitöö tulemused mõõdistas ja 

aruande koostas Garel Püüa. Aruanne on parema loetavuse huvides varustatud profiili- ja 

fotoskeemiga (Lisa 3, joonis 9), kus on ära toodud nii fotode asend kui vaatesuunad. Aruande 

köidetud väljaprindid antakse säilitamiseks tellijale ja Muinsuskaitseameti arhiivi. 

  

                                                 
1 Vaata Aluve, Kalvi. 1976. Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1976. a. Tallinn, joonis nr. 2. Asub 
Muinsuskaitseameti arhiivis (nr. P–2930). 
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2. Ajalooline taust. 

 

Saare-Lääne piiskopkonna koosseisu kuulunud Virtsu vasallilinnus (saksa k. Werder) jääb 

täna Lääne maakonda Hanila valda (vaata Lisa 3, joonis 1). Endise Virtsu linnuse aset 

markeeris veel mõned aastad tagasi Virtsu sadamast ligikaudu 2 kilomeetrit põhja pool 

merekaldal kõrgunud rohtunud rusuküngas, mida on kohalike entusiastide eestvedamisel 

hakatud nüüd jõudu mööda korrastama ja säilinud müüre konserveerima. 

 

Keskajal läänistas Saare-Lääne piiskop Virtsu ümbruse von Uexkülli aadliperekonnale. Toona 

moodustas Virtsu poolsaare asemel saare, mida eraldas mandrist kitsas ja madal väin. 15. 

sajandil ehitasid von Uexküllid saare looderannikule võimsa kivist vasallilinnuse, mis rajati 

merre ulatuvale pikale ning kitsale neemikule. Linnus oli kolmest küljest merega piiratud, 

vaid lõunast toimus kitsa teetammi kaudu ühendus maismaaga. Teadaolevalt ulatus meri 15. 

sajandil praktiliselt vastu linnusemüüre, küündides tänasest veetasemest hinnanguliselt 1,25 

meetrit kõrgemale2. 

 

Virtsu vasallilinnus on oma põhiplaanilt enam-vähem ruudukujuline (25,1 x 25,3 m) kastell 

ning tema edela- ja kirdenurgas kõrgusid flankeerivad ümartornid. Edelatorni sisemine 

läbimõõt on 2,9 meetrit, müüri paksus 3,2 meetrit. Kirdetorni sisemiseks diameetriks on 1,8–

1,95 meetrit ja müüri paksuseks 3,12 meetrit. Edelatorni välisdiameeter on 9,3 meetrit ja 

kirdetornil 8,1 meetrit. Linnuse kagunurgas asub suhteliselt avar hoov, mõõtmetega 12,4 x 

12,6 meetrit. Ruumid on ehitatud vastu välismüüri ainult lääne- ja põhjatiivas3. Ruumide laius 

jääb vahemikku 6,4–6,7 meetrit, sisemiste vaheseinte paksuseks on 1,3–1,45 meetrit. 

Ruumide valgusavad asusid hoovipoolsetes seintes. Esimesel korrusel oli tegu pimedate 

keldriruumidega, mida kasutati panipaikade ja ladudena, osalt ka kütteruumidena. Hoovi ja 

esimese korruse põrandad on asunud ühes tasapinnas. Teise korruse ruumid olid valgustatud 

aknaavadega, millest annavad tunnistust mitmed leitud trelliaukudega raidraamide tükid.4 

 

Linnust ümbritses tõenäoliselt ühe korruse kõrgune zwingermüür, mis moodustab põhiplaanilt 

samuti ruudu (36,15 x 36,18 m). Vahekäigud linnuse välismüüride ja zwingermüüri vahel on 

erinevate laiustega. Kirdetorni juures on see 1,9–2,45 m, edelatorni juures 3,8–5 m. Linnuse 
                                                 
2 Aluve, Kalvi jt. 1975. Ajalooline õiend Virtsu vasallilinnuse kohta. Tallinn, lk. 7. Asub Muinsuskaitseameti 
arhiivis (nr. P–2244). 
3 Võimalik, et hoonestatud oli siiski ka idakülg. 
4 Aluve, K. 1976. Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1976. a. Tallinn, lk. 6–7. 
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lõunaküljel asub värav, mis viib läbi zwingeri linnuse hoovi.5 Zwingeri eesmärgiks oli 

esimese kaitseliinina raskendada vaenlase linnusesse pääsemist. Sissetungi korral oli võimalik 

vaenlane zwingeri kitsastes käikudes hävitada linnuse flankeerivate diagonaaltornide tulega. 

Virtsu puhul pidi välimine müür pealinnust kaitsma ilmselt ka rüsijää ja tormide eest ning 

tõenäoliselt oli müür varustatud kaitsekäiguga. Väike väravaava leidus ka zwingeri 

loodepoolses nurgas. 

 

Kunstiajaloolane Armin Tuulse (Neumann) on pühendanud Virtsu linnusele lõigu oma Eesti 

ja Läti ala linnuseid kokku võtvas doktoritöös.6 Esmakordselt mainitakse ürikuliselt mõisat 

Virtsus 1459. aastal ja linnust alles 1465. aastal. Seda perioodi peabki Tuulse kivilinnuse 

ehitusajaks, kuna tulirelvadele määratud flankeeriv ümartorn (edelatorn) on rajatud koos 

ringmüüriga7. Linnus hävis piiskop Reinhold von Buxhoevedeni ja Brandenburgi markkrahv 

Wilhelmi vahelises lahingus 1533/34. aasta talvel, mil piiskopi sõjavägi selle purustas. 

Linnuse edaspidine taastamine keelati (1536), kuna sealt lähtusid sõjaretked Saaremaale. Ka 

ajaloolane Paul Johansen dateerib linnuse ehitamise ligikaudu 1460. aastasse, tuginedes 

esimesele ürikulisele teatele 1465. aasta 30. novembrist.8  

 

Aastatel 1976–1977 Virtsu linnuses väliuuringuid juhatanud arhitekt Kalvi Aluve jääb siiski 

teistsugusele arvamusele. Aluve peab Virtsu linnuse ehitusajaks 1430. aastaid, tuginedes enda 

Kuressaare linnuse suure flankeerivate tornidega ringmüüri dateeringule.9 

 

Kuressaare linnus-kindluses aastatel 2010–2012 läbi viidud mahukate väliuuringute põhjal 

võib öelda, et suure (teise) ringmüüri ja koos sellega esimeste flankeerivate tornide (Ida- ja 

Edelatorn) rajamine algas 15. sajandi teisel veerandil10. Põhimahus on Kuressaare ringmüür 

ehitatud 15. sajandi teisel poolel ning valmis koos võimsate nurgatornidega (Kagutorn, 

                                                 
5 Aluve, K. 1976. Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1976. a. Tallinn, lk. 8. 
6 Tuulse, A. 1942. Die Burgen in Estland und Lettland, lk. 317–319. 
7 Samas, lk. 318. 
8 Johansen, P. 1951. Nordische Mission, Revals Gründung und die Scwedensiedlung in Estland. Stockholm, lk. 
292. 
9 Aluve, K. 1976. Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1976. a. Tallinn, lk. 25. 
10 Püüa, Garel; Toos, Guido; Alttoa, Kaur; Kadakas, Villu. 2013. Additions to the early construction history of 

the Kuressaare bishop's castle. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2012. 
Tallinn (lk. 171–184), lk. 182, 184. 
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Püssirohutorn ja Lõunatorn) lõplikult alles sama sajandi viimasel veerandil11. Seega on 

ülimalt tõenäoline, et Virtsu kivilinnuse ehitus algas siiski alles 15. sajandi teisel kolmandikul. 

 

1976. aasta väliuuringute algperioodil pöörati tähelepanu eeskätt linnuse põhiplaani 

väljaselgitamisele ning seetõttu kaevati 0,5–0,8 m sügavusi tranšeesid piki säilinud 

müüriosi.12 Tõenäoliselt algas kaevandite korralikum dokumenteerimine alles hooaja 

lõpufaasis, mil Aluve kaasas arheoloog Ants Heina, kes kasutas põhimetoodikana šurfide 

kaevamist. Aruande jooniste põhjal valmis 1976. aastal viis šurfi, kuid teadaolevalt on tühjaks 

kaevatud ka kirdetorn (vaata Lisa 3, joonised 2, 8) ning ilmselt leidus kaevandeid mujalgi. 

 

1977. välitööde käigus puhastati varingust linnuse ümbrus lõuna-, ida- ja põhjakülgedel ning 

lõpetati zwingeri lõuna- ja idatiibade avamine. Osaliselt toimusid tööd zwingeri lääneküljel, 

mille käigus puhastati edelatorn täielikult varingurusust. Prahist jäi puhastamata linnuse 

sisemus.13 Kui uskuda 1977. aasta välitööde aruande jooniseid, siis rusukihist kuskil 

sügavamale ei mindud ning ühtegi uut uurimisšurfi ei rajatud (vaata Lisa 3, joonis 4). See ei 

tundu siiski väga tõenäoline, sest K. Aluve poolt on dokumenteerimata jäänud ka näiteks 

mitmed olulised kaevandid Kuressaare linnusel. 

 

Nii 1976. kui ka1977. aasta kaevamistel kontrolliti zwingeri ja pealinnuse müüride rajamise 

üheaegsust. Selle poolt räägivad Aluve sõnul asjaolud, et: 

*Mõlema müüri materjal, käekiri, rajamissügavused ja vundamentide kuju (15–30 cm 

välja ulatuva üheastmelise plokireana) ühtivad. 

*Kõik pinnasekihid zwingeris on ladestunud vastu mõlemat müüri. 

*Kirdetorn seob mõlemad müürid ehituslikult.14 

 

Seega Aluve väliuuringute andmetel on Virtsu linnuse edela- ja kirdetorn ehitatud koos 

kastelli ringmüüriga ning viimasega on ehituslikult seotud ka zwingeri müür.15 Seejuures on 

välisringmüüri läänekülg (paksus 1,35 m) lõuna- (2,55 m) ja põhjaküljest (2,65 m) oluliselt 

õhem. K. Aluve arvates oli linnus tervikuna või ka osaliselt kolmekorruseline. Nimelt ei olnud 

                                                 
11 Püüa, Garel; Kadakas, Villu; Toos, Guido; Nurk, Ragnar. 2012. Recent studies in Kuressaare bishop’s castle. – 
AVE (Arheoloogilised Välitööd Eestis= Archeological fieldwork in Estonia), 2011. Tallinn, (lk. 93–112), lk. 112. 
12 Aluve, K. 1976. Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1976. a. Tallinn, lk. 30. 
13 Aluve, K. 1977. Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1977. a. Tallinn, lk. 4. Asub Muinsuskaitseameti 
arhiivis (nr. P–3552).  
14 Aluve, K. 1977. Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1977. a. Tallinn, lk. 6–7. 
15 Aluve, K. 1976. Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1976. a. Tallinn, lk. 9. 
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edelatornist säilinud 1,5 korruse ulatuses näha ühtegi sissepääsuava, mis pidi seega jääma 

kolmandale korrusele. Kolmandalt korruselt teisele ja keldrisse pääses nähtavasti ainult 

puitredeleid või -treppe mööda. Aluve hinnagul olid tornid vähemalt kolmekorruselised (pluss 

platvormkorrus), kuhu pääses vaid pealinnuse ringmüüri kaitsekäigult.16 Aluve kinnitusel 

puudusid tornidel kahel alumisel korrusel laskeavad17, mis tundub üsna usutav. Mõlema torni 

sisemist läbimõõtu arvestades (edelatornil 2,9 m ja kirdetornil vaid 1,8–1,95 m) ei saanuks 

seal ruumi- ja õhutusavade puudumise tõttu tulirelvi kasutada18. Samuti varjas torni alumiste 

korruste vaatevälja zwingeri müür. 

 

Seega võib väliuuringute hetkeseisu resümeerides öelda, et von Uexküllidele kuulunud 

kivilinnus, mis võimaldas kontrollida ülesõitu mandrilt Muhu- ja Saaremaale, valmis ühe 

ehitusetapi käigus. See hõlmas nii kahe flankeeriva nurgatorniga kastelli kui zwingeri 

rajamist. Virtsu linnuse tõenäoliseks ehitusajaks on 15. sajandi teine kolmandik ning linnus 

jõudis eksisteerida ligikaudu 80 aastat (purustati 1533/1534). K. Aluve poolsed Virtsu linnuse 

rekonstruktsioonikatsed on ära toodud 1977. aasta välitööde aruandes (vaata Lisa 3, joonised 

5–7). 

  

                                                 
16 Aluve, K. 1976. Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1976. a. Tallinn, lk. 12. 
17 Aluve, K. 1977. Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1977. a. Tallinn, lk. 10. 
18 Näiteks Kuressaare linnuse suure ringmüüri kirdeküljel on suitsulõõrid rajatud isegi ringmüüri laskeavadesse, 
mis olid toona ilmselt küll tagant kergete puitkonstruktsioonide abil ilmastiku eest kinni ehitatud. 
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3. Dokumenteerimise põhimõtted. 

 

Virtsu linnuses 2014. Aastal toimunud restaureerimistööde käigus leitud ajalooliste 

ehituskonstruktsioonide ja pinnasekihtide arheoloogilise stratigraafia analüüsil ja fikseerimisel 

kasutati Edward C. Harrise koostatud stratigraafia teooria ja metoodika põhimõtteid ja nn. 

Harrise maatriksit19. Vastavalt sellele dokumenteeriti nii ajaloolised pinnasekihid kui 

ehituskonstruktsioonid stratigraafia üksustena (edaspidi lühend SÜ) ning anti igale SÜ-le 

unikaalne SÜ number20.  

 

Kokku eristati kaevandis 21 erinevat stratigraafia üksust (SÜ 1–SÜ 21). Stratigraafia üksused 

kajastuvad kaevandi plaanil, profiilijoonisel (Lisa 3) ning fotodel (Lisa 4). SÜ-te 

omavahelised stratigraafilised suhted on koondatud dokumenteeritud kaevandi stratigraafilisse 

maatriksisse (nn. Harrise maatriks, vaata Lisa 2). Ühikute numbrite puhul on tegemist 

markeeringu- mitte järjekorranumbritega. Kuna arheoloogiliste objektide stratigraafia on 

reeglina multilineaarne, ei ole üksuste nummerdamine kronoloogiliselt otstarbekas. Numbrid 

on antud üksustele aruande koostamise käigus maatriksi parema loetavuse alusel. 

 

Vastavalt arheoloogilise stratigraafia reeglitele tunnistatakse stratigraafia üksuste vahel kolme 

võimalikku seost, mida käesoleva aruande maatriksis kujutatakse järgmiselt: 

 

I. SÜ 2 on stratigraafiliselt vanem kui SÜ 1 (vanemad ühikud asuvad maatriksis allpool): 

 

  

1 

  

2 

  

 

II. SÜ 1 ja SÜ 2 vahel puudub füüsiline seos ja nende suhtelise kronoloogia üle ei ole 

võimalik stratigraafia põhimõtete alusel otsustada: 

                                                 
19 Edward C. Harris. 1979. Principles of Archaeological Stratigraphy. London. 
20 vaata lähemalt Kadakas, Villu. 2010. Stratigraafia põhimõtted ja metoodika ehitusarheoloogias ja selle 
rakendusvõimalustest Eesti vanema arhitektuuri uurimisel. – Magistritöö, juhendaja PhD Erki Russow, Tallinn. 
Originaal Eesti Kunstiakadeemias, Kunstikultuuri teaduskonnas, Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonnas. 
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1   2 

      

 

Kui võimalik, on selliste füüsiliselt eraldatud üksuste omavahelise ajalise suhte üle otsustatud 

üldise ehitus- või pinnaseladestuste tekke loogika põhjal. Vastavalt Harrise maatriksi 

koostamise põhimõtetele ei kajastu sellisel viisil kindlaks tehtud suhted stratigraafilises 

maatriksis.  

 

III. Mitu füüsiliselt eraldatud ehituskonstruktsiooni või lammutustööd on tähistatud sama 

väikese ülanumbriga kasti paremas servas omaette lahtris. Seda juhul, kui võib oletada, et 

eraldatud osade näol on tegemist algselt ühe ja sama konstruktsiooni või 

lammutustegevusega. SÜ 11 ja SÜ 21 on algselt ühe ja sama SÜ osad, kuid nad on üksteisest 

füüsiliselt eraldatud (hilisema negatiivse SÜ, so lammutus- või kaevetöö tulemusena): 

 

       

1 1  2 1 

       

 

 

SÜ-d on käesolevas aruandes esitatud tabelina (Lisa 1). Ühte tabelisse on koondatud nii 

pinnasekihid kui ehituskonstruktsioonid. Tabelis on järgmised veerud: 

 

 1. SÜ NUMBER 

 2. KIRJELDUS. Lahter sisaldab igale SÜ-le antud lühikest, kuid võimalikult täpselt 

iseloomustavat nimetust, mis ei pruugi olla unikaalne, st. sama nimetusega võib ühes 

tabelis olla mitu üksust. Pinnasekihi puhul on lühidalt nimetatud selle struktuuri 

moodustavaid põhikomponente, ehituskonstruktsioonide puhul materjali. 

Ehituskonstruktsioonide puhul on märgitud sideaine materjali visuaalne määrang. 

 3. JOONISE NUMBER. Leht Nr. Märgitud on käesolevas aruandes esitatud 

joonise/jooniste number/numbrid, millel SÜ on kujutatud. 
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4. Virtsu linnuses fikseeritud ehituskonstruktsioonid ja seinaprofiil. 

 

2014. aastal restaureerimistööde käigus Virtsu linnuse zwingerist edelatorni ja ringmüüri 

idapoolselt liitekohalt leitud lubimördiga laotud ehitise vundamendi ja säilinud seinaprofiili 

stratigraafiast paremaks arusaamiseks, tuleb esmalt pöörduda varasemate väliuuringute 

aruannete poole. Seda enam, et dateerivaid esemeleide kaevandist profiili puhastamisel ei 

saadud. Nimelt on 1976. aastal edelatorni ja värava vahelises lõigus rajatud šurf number 5, 

mis jääb 2014. aastal ehitajate poolt avatud kaevandist veidi ida poole (vaata Lisa 3, joonised 

3, 8).  

 

1976. aasta välitööde põhjal on teada, et linnuse ruumides eristus kaks kultuurkihti. Neist 

esimene moodustas linnuse põrandakihi, mis sisaldas väidetavalt 14.–16. sajandisse dateeritud 

importkeraamikat. Põrandat kattis nn. uhteliiva kiht, mille peal eristunud II kultuurkihi leiud 

kuulusid 15. sajandi II poolde21. 

 

Kirjelduste kohaselt avaldus sarnane pilt ka edelatorni ja välismüüri vahelises kaevandis ning 

kultuurkiht paiknes zwingeris kahe lademena. Alumise kihi paksus kõikus vahemikus 10–20 

cm, millele järgnes 10–20 cm paksune liivane vahelade. Seda kattis ülemine 15–20 cm 

paksune kultuurkiht nr. II, kust leitud 9 hõbemünti olid maasse sattunud 1479.–1485. aastate 

paiku. Alumine kultuurkiht meenutas tambitult tüüpilist jalgraja ehk muldpõranda pinnast. 

Leiuvaba liivane vahekiht tekkis arheoloog A. Heina arvates üleujutuste tagajärjel.22 See on 

küll kaheldav, pigem võiks tegu olla täitekihiga, mis mõeldud uue hoovi- ja põrandapinna 

loomiseks. Seda enam, et väidetavalt kattis liivakiht põrandat ka linnuse siseruumides. 

 

Kalvi Aluve 1977. aasta aruandest pärineva lühikese ülevaate kohaselt on zwingeri 

lõunaküljel selle ehitusaegne põrand kaetud punakaspruuni 10 cm paksuse ühtlaselt peenikese 

liivakihiga. Selle alla jääb looduslik maakive sisaldav kruusakiht. Liivakihi peal on paari 

sentimeetri paksune hallikas savi(liiva)kiht, millel eristub omakorda 4 cm paksune söekiht. 

Järgneb varingukiht, mis koosneb liiva, mördi ja lubjaga segunenud kivirusust. Liivakihist ca 

                                                 
21 Aluve, K. 1976. Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1976. a. Tallinn, lk. 25. 
22 Samas, lk. 32–34. 
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80 cm kõrgemal on rusukihile ladestunud 2–15 cm paksune huumusekiht.23 Täpsemad teated 

või joonised kirjeldatud ala ning pinnasekihtide paiknemise kohta zwingeris, aruandes 

puuduvad. 

 

2014. aasta restaureerimistööde käigus avatud piirkonnast rääkides, hõlmas kaevand 

edelatornist vahetult ida ja kagu poole jääva ala (vaata Lisa 3, joonis 8, Lisa 4, fotod 1–4). 

Tänasest maapinnast vähem kui meetri sügavusel sattusid ehitajad zwingeri lõunaosas 

lubimördisele kivilademele, mille siseküljel paistsid puitkonstruktsiooni jäljed. 

Kaevamistöödega sügavamale ei mindud, konstruktsioon puhastati ja fikseeriti koos säilinud 

idapoolse seinaprofiiliga (vaata Lisa 3, joonised 9–11, Lisa 4, fotod 5–16). 

 

Nagu fotodelt ja joonistelt näha, oli tegu harjumuspärastest vundamentidest veidi erinevate 

aluskonstruktsioonidega. Puhastamisel selgus, et sekundaarselt vastu ringmüüri lõunakülge ja 

edelatorni rajatud paekividest ja väiksematest maakividest koosnev platvormilaadne 

müüriladu (SÜ 3) on omavahel seotud ja kaetud rohke lubimördiga. Arvatavate alusmüüride 

(SÜ 3) laiuseks mõõdeti 80–115 cm. Konstruktsiooni lõunapoolne alussein oli ehitatud 

kaldega hoovi poole ja pealt silutud mördipind langes 115 cm laiuse kivilao kohta välisserva 

suunas kümmekond sentimeetrit. Alusmüüride vundeerimissügavuse kohta andmed 

puuduvad, kuid tõenäoliselt ei ulatanud kiviladu kuigi sügavale. 

 

SÜ 3 lõunapoolne välisserv lõppes hoovi pool kitsa mördiviiruna, mille alla jooksis 

praktiliselt orgaanikaga segunemata punakas peeneteraline liivakiht SÜ 10 (vaata 

profiilijoonist nr. 11 ja fotosid 8, 11–15). Selle peal asus paari sentimeetri paksune tumenenud 

orgaanikaviirg SÜ 11 ning uus täiteline liivakiht SÜ 8, mis kattis nii vundamendi SÜ 3 kui 

ulatus vastu zwingeri lõunamüüri. Tumenenud orgaanikaviiru SÜ 11 näol on tegu 

vundamendi SÜ 3 rajamisele eelnenud maapinnaga zwingeri lõunaosas. 

 

Alusmüüride SÜ 3 siseküljel leidus kaks ida-läänesuunalist palgijälge – SÜ 5 (põhja pool, 

laius ca 25 cm) ja SÜ 6 (lõuna pool, mõõdud ca 30 x 25 cm), mida ühendas põhja-

                                                 
23 Aluve, K. 1977. Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1977. a. Tallinn, lk. 8. 
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lõunasuunaline pruss SÜ 7 (laius ca 25 cm). Puit on paika pandud paekividest hoone aluslao 

SÜ 3 rajamise käigus. Tundus, et vähemalt palgi SÜ 6 all leidus õhukene saviisolatsiooni kiht 

SÜ 12. Puitkonstruktsiooni alla jäi hoones põlenud pealispinnaga täiteline savikiht SÜ 4, 

ulatudes vundamendi SÜ 3 sisemisele servale. Savikihil SÜ 4 eristus punakaks põlenud 

saviviirg SÜ 13, millel asus täiteline savikiht SÜ 14. Viimase näol on tegu ilmselt ehitise 

põranda või laudpõranda aluse isolatsioonikihiga, nagu see on teada Kuressaare 

piiskopilinnuse kagutorni esise 16. sajandi algusest pärineva hoone kaevamistelt24. Põranda 

arvatav savialus SÜ 14 oli ladestunud vastu pealinnuse ringmüüri lõunakülge ning ulatus 

sekundaarse hoone lõunapoolse seina alusmüüri või sokliosani (SÜ 15). Väljaspool hoonet 

asendas kihti SÜ 14 paeklibu ja orgaanikaga segunenud liivakiht SÜ 16, mille näol on tegu 

ilmselt hoone valmimisele järgnenud hoovipinnaga. 

 

Nii kihti SÜ 14 (hoone põrand?) kui kihti SÜ 16 (hoovipind?) kattis üksikuid loomaluid 

sisaldanud põlengukiht SÜ 19, mis ulatus läbi kogu zwingeri ja oli ladestunud vastu mõlemat 

ringmüüri (SÜ 1 ja SÜ 2). Tõenäoliselt oli zwingerisse rajatud hoone näol tegu vastu 

pealinnuse lõunapoolset ringmüüri rajatud pultkatusega puithoonega ning põlengukiht SÜ 19 

markeerib selle hävingut. Zwingeris paiknev kivihoone pakuks linnusesse tunginud vaenlasele 

varjumisvõimalust, kuid kergem puidust ehitis oli võimalik rünnaku korral kiiresti hävitada. 

Põlengukihil SÜ 19 oli hoone välisküljel näha rusukihti SÜ 20, mis tekkis ilmselt hoone 

madala kivist seinaosa (SÜ 15) põlengule järgnenud lammutamisest. Kaevandist leiti 

puhastamisel üksikuid munk-nunn tüüpi katusekivide tükke. 

 

Pöördudes tagasi 1976. aasta šurfi number 5 juurde, võib öelda, et leitud ida-läänesuunaline 

hoone ulatus 2014. aasta kaevandist oluliselt kaugemale ida suunas. Sellele viitab šurfi nr. 5 

lõikejoonis (vaata Lisa 3, joonis 3), kus on samuti fikseeritud lubimördiga laotud paekivilade, 

mis asus kõrgusel 1,1 meetrit üle merepinna. Võimalik, et tegu on sama ehitise osaga, kuigi 

paks söeviirg ja lammutuskiht jäävad 1976. aasta šurfi profiilijoonisel hoopis paekivimüüritise 

alla. 

 

                                                 
24 Vaata Püüa, Garel. 2012. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 2011. 
aastal. Kuressaare. 
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2014. aasta kaevandi stratigraafia sobib pigem Kalvi Aluve 1977. aasta zwingeri lõunaküljele 

ladestunud pinnasekihtide kirjeldusega: looduslik kruus, liivakiht, saviviirg, söekiht ja 

lammutusrusu. Igal juhul on 2014. aasta kaevandis fikseeritud ehitis ulatunud edelatornist 

kaugemale väravakäigu poole ning on zwingerisse rajatud tõenäoliselt linnuse hilisema 

kasutusperioodi käigus 15. sajandi lõpus või 16. sajandi alguses. Väga pikalt arvatav 

puithoone ilmselt eksisteerida ei saanud ning on peagi maha põlenud või põletatud. Võttes 

arvesse pealinnuse lõunapoolse ringmüüri (SÜ 1) ja hoone säilinud alusseina (SÜ 15) vahele 

jäänud ruumi, võis hoone siseruumi laiuseks olla maksimaalselt 2 meetrit. Hoone on 

paigutatud zwingeri kõige avaramasse ossa, kus kahe ringmüüri vahe küündib kuni 5,5 

meetrini. See jättis sekundaarse hoone ja zwingeri lõunapoolse müüri vahele piisava 

liikumisruumi. Hetkel on raske öelda, millisel otstarbel ehitist kasutati, sest igasugune 

leiumaterjal kaevandist puudub. 
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5. Kokkuvõte ja järeldused. 

 

Arvatavasti on zwingeri lõunaossa edelatorni ja väravakäigu vahele rajatud ehitise näol tegu 

pultkatusega puithoonega, mis ehitati sekundaarselt vastu pealinnuse ringmüüri. Arvatav 

puithoone ilmselt pikalt eksisteerida ei jõudnud ning on peagi maha põlenud või põletatud. 

Seda näitab vundamente kattev põlengukiht, mis on ladestunud kahe ringmüüri vahele. 

Samuti pakuks kivihoone linnusesse tunginud vaenlasele varjumisvõimalust, kuid kergem 

puidust ehitis oli võimalik rünnaku korral lammutada või maha põletada. Hoone siseruumi 

laiuseks võis olla maksimaalselt 2 meetrit, kuid tema pikkuse kohta andmed puuduvad. 

Võimalik, et ta ulatus edelatornist kitsamalt kuni väravakäiguni. Hoone paigutati zwingeri 

kõige avaramasse ossa, kus kahe ringmüüri vahe küündib kuni 5,5 meetrini. See jättis 

sekundaarse hoone ja zwingeri lõunapoolse müüri vahele piisava liikumisruumi. 

 

Leitud vundamentide põhjal tundub, et Virtsu puhul ei saa me enam rääkida ainult 

peamüüride ette rajatud ja linnuse kaitsevõimet tugevdavast nn. müüriga piiratud lahtisest 

vaheruumist või eeskaitsevööndist, vaid pigem juba eeslinnusest. See tähendab, et zwinger ei 

toiminud mitte ainult vaenlase otserünnakut takistava kaitseehitisena. Teda kasutati veel 

mingil teisel eesmärgil ja hoovis toimus pidev tegevus. Samas ei ole eeslinnuse, zwingeri ja 

parhami vahekorrad ja üleminekud tänaseni päris selged. Igal juhul annavad lisaehitised 

zwingerile uued ja teistsugused ülesanded. 

 

Kuigi 2014. aasta kaevandist profiili puhastamisel ühtegi dateerivat esemeleidu ei saadud, 

võib kaevandi stratigraafia ja 1976.–1977. aasta välitööde kirjelduste võrdluse põhjal enamuse 

pealinnuse ja zwingeri müüri vahele ladestunud pinnasekihte (rusu- ja varingukihist SÜ 9 

sügavamal), koos leitud ehitise jäänustega, paigutada Virtsu linnuse hilisemasse 

kasutusperioodi ehk 15. sajandi lõppu või 16. sajandi esimesse kolmandikku. Seetõttu tuleks 

linnusel edasiste ehitustööde käigus piirduda ainult rusukihi eemaldamisega ning igasugused 

kaevetööd peaksid toimuma arheoloogilise järelevalve korras. 
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6. Illustratsioonide nimekiri. 

 

Lisa 3. Joonised (1–11). 

 

Leht Nimetus 

 

1. Joonis 1. Virtsu linnuse asukoht Virtsu poolsaarel. Allikas: Maa-ameti geoportaal. 

2. Joonis 2. 1976. aastal Virtsu linnuses toimunud välitööde plaan. Allikas: Aruanne 

Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1976. a. Jn. nr. 1. 

3. Joonis 3. 1976. aastal edelatorni ja värava vahele kaevatud šurfi nr. 5 asendiskeem, 

plaan ja lõige. Allikas: Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1976. a. Jn. nr. 7. 

4. Joonis 4. Virtsu linnuses aastatel 1976–1977 toimunud kaevamiste plaan, mis ei anna 

selget ülevaadet valminud šurfidest. Allikas: Aruanne Virtsu läänilinnuse 

väliuurimistest 1977. a. Jn. nr. 1, lk. 28. 

5. Joonis 5. Arhitekt Kalvi Aluve poolt koostatud Virtsu linnuse ajaloolise 

rekonstruktsiooni katse. Esimese korruse plaan. Allikas: Aruanne Virtsu läänilinnuse 

väliuurimistest 1977. a. Jn. nr. 2, lk. 29. 

6. Joonis 6. Arhitekt Kalvi Aluve poolt koostatud Virtsu linnuse ajaloolise 

rekonstruktsiooni katse. Linnuse pealtvaade. Allikas: Aruanne Virtsu läänilinnuse 

väliuurimistest 1977. a. Jn. nr. 3, lk. 30. 

7. Joonis 7. Arhitekt Kalvi Aluve poolt koostatud Virtsu linnuse ajaloolise 

rekonstruktsiooni katse. Vaade lõunast ja lõige A–A suunaga ilmselt loodesse. Allikas: 

Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1977. a. Jn. nr. 4, lk. 31. 

8. 1976. a. ja 2014. a. kaevandite skeem. M 1:250. 

9. Foto- ja profiiliskeem. M 1:250. 

10. 2014. a. kaevandi plaan. M 1:100. 

11. Fikseeritud seinaprofiil. M 1:50. 
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Lisa 4. Fotod (1–16). 

 

Leht Nimetus 

 

1. Foto 1. Vaade läände. Vasakul Virtsu linnuse lõuna poolne zwingerimüür (SÜ 2). 

Paremal edelatorn ja pealinnuse ringmüür (SÜ 1) koos selles säilinud väravaga. 

Foto 2. Vaade põhja suunas. Paremal on näha zwingeri säilinud ringmüüri idakülge. 

Vasakul kastelli kagunurk. 

2. Foto 3. Vaade lääne suunas. Paremal Virtsu linnuse 2014. aastal osaliselt taastatud 

edelatorn (SÜ 1). 

Foto 4. Edelatorni ümbrusest 2014. aastal rusukihi eemaldamisel leitud sekundaarse 

ehitise jäänused. Mõõtelatt toetub vastu kaevandis säilinud seinaprofiili. 

3. Foto 5. Vaade kaevandile, kus õnnestus fikseerida kahe ringmüüri (SÜ 1 ja SÜ 2) 

vaheline seinaprofiil (mõõtelati taga). Vasakul edelatorn. 

Foto 6. Vaade kaevandis leidunud vundamentidele (SÜ 3) ning zwingerisse ladestunud 

pinnasekihtidele. 

4. Foto 7. Vaade edela suunas. Paremal osaliselt taastatud edelatorn, mille ümbrusest 

2014. aastal täitepinnase eemaldamisel satuti linnuse suhtes sekundaarse ehitise 

vundamendile. 

Foto 8. Kaevandis leidunud lubimördise silutud pealispinnaga vundamendijäänused 

(SÜ 3) ja selles säilinud puitkonstruktsiooni (SÜ 5, SÜ 6, SÜ 7) kontuur. Mõõtelatist 

paremal on näha arvatavat müürijäänust SÜ 15. 

5. Foto 9. Vundamendi (SÜ 3) lõunapoolset serva kattis täiteline liivakiht SÜ 8, mis 

ulatus vastu zwingerimüüri (SÜ 2). Ilmselt on liivaga hoovipinda tõstetud ja 

nivellitud, kuid sillutisest jälgi ei leitud. 

Foto 10. Vaade vastu ringmüüri (SÜ 1) ehitatud ida-läänesuunalisele vundamendile 

SÜ 3. Mõõtelatt seisab arvatava hoone sisse jäänud täitelisel savikihil SÜ 4, mille 

ümber on näha kolme palgijälge (SÜ 5, SÜ 6, SÜ 7). 

6. Foto 11. Vaade kastelli lõunapoolse seina (SÜ 1) vastu ladestunud pinnasekihtidele 

ehk kaevandis fikseeritud seinaprofiili põhjaosale. Mõõtelatist paremal müürijäänus 

SÜ 15 ja selle arvatav lammutuskiht SÜ 20. 

Foto 12. Vundamendi SÜ 3 lõunapoolsele servale oli antud kalle hoovi poole. Serva 

alla jäi tumenenud orgaanikaviirg (SÜ 11) ja liivakiht SÜ 10 (mõõtelati all).  
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7. Foto 13. Vaade kaevandis fikseeritud seinaprofiili põhjapoolsele osale. Leitud ehitise 

arvatav põlengukiht (SÜ 19) oli ladestunud vastu mõlemat ringmüüri (SÜ 1 ja SÜ 2). 

Paremal sissekaeve SÜ 17. 

 Foto 14. Vaade ida suunas kahe ringmüüri vahele ladestunud pinnasekihtidele. 

8. Foto 15. Kaevandis leidunud mördise pealispinnaga alusmüür SÜ 3. Vasakul 

edelatorn. 

Foto 16. Vaade edelatorni säilinud interjöörile, kus ei leidu mingeid märke valgus- või 

laskeavadest. 
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7. Lisad. 



SÜ NR KIRJELDUS JOONISE NR

1
Pealinnuse (kahe flankeeriva nurgatorniga kastelli) lõunaküljel restaureeritud ringmüür edelatorni ja värava vahel. Maa- ja 
paekivid, lubimört ja tsement. 10, 11

2 Eeslinnust (zwingerit) kaitsva teise ringmüüri lõunapoolse külje lõik edelanurga ja värava vahel. Maa- ja paekivid, lubimört. 10, 11

3

Maa- ja paekividest laotud ida-läänesuunalise ehitise vundament/alusplatvorm. Lubimördine pealispind silutud, kalle 
välisküljele. Kolme väljapuhastatud seina paksus 90-100 cm. Rajatud sekundaarselt vastu edelatorni ja pealinnuse 
lõunapoolset ringmüüri. 10, 11

4
Põlenud pealispinnaga ja üksikuid söetükke sisaldav täiteline savikiht, mis jääb vundamendi (ehitise) SÜ 3 sisse ning on 
rajatud koos sellega. 10, 11

5
Ida-läänesuunaline palgijälg vundamendi SÜ 3 põhjapoolsema seina ja täitelise savikihi SÜ 4 piiril. Laius ca 25 cm. 
Puitkonstruktsioon on rajatud koos vundamendiga SÜ 3. 10, 11

6
Ida-läänesuunaline palgijälg vundamendi SÜ 3 lõunapoolsema seina ja täitelise savikihi SÜ 4 piiril. Lubimörti sängitatud palgi 
arvatavad mõõtmed on 30 x 25 cm. Puitkonstruktsioon on rajatud koos vundamendiga SÜ 3. 10, 11

7

Põhja-lõunasuunaline puidujälg vundamendi SÜ 3 läänepoolsema seina (edelatorni) ja täitelise savikihi SÜ 4 piiril. Lubimörti 
sängitatud palk/pruss? (laius ca 25 cm) ristus palkidega SÜ 5 ja SÜ 6 ning oli kinnitatud ilmselt viimaste pealispinnale. 
Puitkonstruktsioon on rajatud koos vundamendiga SÜ 3. 10, 11

8
Punakas peeneteraline (täiteline?) liivakiht, mis orgaanikaga praktiliselt segunemata. Varasemalt (1976-77 välitöödel) ilmselt 
peetud mere poolt linnusesse uhutud liivakihiks. 10, 11

9 Mättakiht ja selle alune savine-kiviklibune rusukiht. 10, 11
10 Punakas peeneteraline (täiteline?) liivakiht, mis orgaanikaga praktiliselt segunemata. Ulatub vundamendi SÜ 3 serva alla. 11
11 Tumenenud orgaanikaviirg, sees väikeseid söeosakesi ja loomaluid. 11
12 Palgi SÜ 6 alla pandud õhukene saviisolatsiooni kiht. 11
13 Punakaks põlenud savi, lubimördised paetükid. 11

14
Söese ja orgaanikaga segunenud pealispinnaga täiteline saviviirg. Arvatav põranda alune isolatsioonikiht, mis ulatub müürist 
SÜ 1 kuni vastu müüri SÜ 15. 11

15
Arvatav müürijäänus, mis on rajatud vundamendile SÜ 3. Säilinud paksus ca 40 cm. Põlenud savi, lubimört, paekivid, üksikud 
väiksemad maakivid. Kandis tõenäoliselt ehitise puitseina. 11

16 Paeklibu ja orgaanikaga segunenud liivakiht. Arvatava hoone SÜ 3-SÜ 7, SÜ 15 ehitusele järgnenud maapind. 11
17 Sissekaeve. 11
18 Sissekaeve täide, liivaga segatud SÜ 19. 11
19 Põlenguviirg, üksikud suuremad söetükid ja loomaluud. Ulatub müürist SÜ 1 läbi eeslinnuse vastu müüri SÜ 2. 11

Restaureerimistöödel leitud ajalooliste ehituskonstruktsioonide dokumenteerimine Virtsu linnuses 2014. a. septembris.
Lisa 1. Stratigraafia üksuste nimekiri leht 1 



SÜ NR KIRJELDUS JOONISE NR
20 Orgaanikaga segatud lammutusrusu. Arvatav müüri SÜ 15 lammutuskiht. 11
21 Põlenud kerisekivid, mis on orgaanikaga segunenud. 11

Restaureerimistöödel leitud ajalooliste ehituskonstruktsioonide dokumenteerimine Virtsu linnuses 2014. a. septembris.
Lisa 1. Stratigraafia üksuste nimekiri leht 2 
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Restaureerimistöödel leitud ajalooliste ehituskonstruktsioonide 

dokumenteerimine Virtsu linnuses 2014. a. septembris. 

Lisa 3. Joonised.   Leht 1 

 
Joonis 1. Virtsu linnuse asukoht Virtsu poolsaarel. Allikas: Maa-ameti geoportaal. 



Restaureerimistöödel leitud ajalooliste ehituskonstruktsioonide 

dokumenteerimine Virtsu linnuses 2014. a. septembris. 

Lisa 3. Joonised.   Leht 2 

 

Joonis 2. 1976. aastal Virtsu linnuses toimunud välitööde plaan. Allikas: Aruanne Virtsu 

läänilinnuse väliuurimistest 1976. a. Jn. nr. 1. 



Restaureerimistöödel leitud ajalooliste ehituskonstruktsioonide 

dokumenteerimine Virtsu linnuses 2014. a. septembris. 

Lisa 3. Joonised.   Leht 3 

 

Joonis 3. 1976. aastal edelatorni ja värava vahele kaevatud šurfi nr. 5 asendiskeem, plaan ja 

lõige. Allikas: Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1976. a. Jn. nr. 7. 



Restaureerimistöödel leitud ajalooliste ehituskonstruktsioonide 

dokumenteerimine Virtsu linnuses 2014. a. septembris. 

Lisa 3. Joonised.   Leht 4 

 

Joonis 4. Virtsu linnuses aastatel 1976–1977 toimunud kaevamiste plaan, mis ei anna selget 

ülevaadet valminud šurfidest. Allikas: Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1977. a. Jn. 

nr. 1, lk. 28. 
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dokumenteerimine Virtsu linnuses 2014. a. septembris. 

Lisa 3. Joonised.   Leht 5 

 

Joonis 5. Arhitekt Kalvi Aluve poolt koostatud Virtsu linnuse ajaloolise rekonstruktsiooni 

katse. Esimese korruse plaan. Allikas: Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1977. a. Jn. 

nr. 2, lk. 29. 



Restaureerimistöödel leitud ajalooliste ehituskonstruktsioonide 

dokumenteerimine Virtsu linnuses 2014. a. septembris. 

Lisa 3. Joonised.   Leht 6 

 

Joonis 6. Arhitekt Kalvi Aluve poolt koostatud Virtsu linnuse ajaloolise rekonstruktsiooni 

katse. Linnuse pealtvaade. Allikas: Aruanne Virtsu läänilinnuse väliuurimistest 1977. a. Jn. 

nr. 3, lk. 30. 
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Lisa 3. Joonised.   Leht 7 

 

Joonis 7. Arhitekt Kalvi Aluve poolt koostatud Virtsu linnuse ajaloolise rekonstruktsiooni 

katse. Vaade lõunast ja lõige A–A suunaga ilmselt loodesse. Allikas: Aruanne Virtsu 

läänilinnuse väliuurimistest 1977. a. Jn. nr. 4, lk. 31. 
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dokumenteerimine Virtsu linnuses 2014. a. septembris. 

Lisa 4. Fotod.   Leht 1 

 
Foto 1. Vaade läände. Vasakul Virtsu linnuse lõuna poolne zwingerimüür (SÜ 2). Paremal edelatorn ja 
pealinnuse ringmüür (SÜ 1) koos selles säilinud väravaga. 

 
Foto 2. Vaade põhja suunas. Paremal on näha zwingeri säilinud ringmüüri idakülge. Vasakul kastelli kagunurk. 
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Lisa 4. Fotod.   Leht 2 

 
Foto 3. Vaade lääne suunas. Paremal Virtsu linnuse 2014. aastal osaliselt taastatud edelatorn (SÜ 1). 

 
Foto 4. Edelatorni ümbrusest 2014. aastal rusukihi eemaldamisel leitud sekundaarse ehitise jäänused. Mõõtelatt 
toetub vastu kaevandis säilinud seinaprofiili. 
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Foto 5. Vaade kaevandile, kus õnnestus fikseerida kahe ringmüüri (SÜ 1 ja SÜ 2) vaheline seinaprofiil 
(mõõtelati taga). Vasakul edelatorn. 

 
Foto 6. Vaade kaevandis leidunud vundamentidele (SÜ 3) ning zwingerisse ladestunud pinnasekihtidele. 
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Foto 7. Vaade edela suunas. Paremal osaliselt taastatud edelatorn, mille ümbrusest 2014. aastal täitepinnase 
eemaldamisel satuti linnuse suhtes sekundaarse ehitise vundamendile. 

 
Foto 8. Kaevandis leidunud lubimördise silutud pealispinnaga vundamendijäänused (SÜ 3) ja selles säilinud 
puitkonstruktsiooni (SÜ 5, SÜ 6, SÜ 7) kontuur. Mõõtelatist paremal on näha arvatavat müürijäänust SÜ 15.
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Foto 9. Vundamendi (SÜ 3) lõunapoolset serva kattis täiteline liivakiht SÜ 8, mis ulatus vastu zwingerimüüri 
(SÜ 2). Ilmselt on liivaga hoovipinda tõstetud ja nivellitud, kuid sillutisest jälgi ei leitud. 

 
Foto 10. Vaade vastu ringmüüri (SÜ 1) ehitatud ida-läänesuunalisele vundamendile SÜ 3. Mõõtelatt seisab 
arvatava hoone sisse jäänud täitelisel savikihil SÜ 4, mille ümber on näha kolme palgijälge (SÜ 5, SÜ 6, SÜ 7). 
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Foto 11. Vaade kastelli lõunapoolse seina (SÜ 1) vastu ladestunud pinnasekihtidele ehk kaevandis fikseeritud 
seinaprofiili põhjaosale. Mõõtelatist paremal müürijäänus SÜ 15 ja selle arvatav lammutuskiht SÜ 20. 

 
Foto 12. Vundamendi SÜ 3 lõunapoolsele servale oli antud kalle hoovi poole. Serva alla jäi tumenenud 
orgaanikaviirg (SÜ 11) ja liivakiht SÜ 10 (mõõtelati all).  
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Foto 13. Vaade kaevandis fikseeritud seinaprofiili põhjapoolsele osale. Leitud ehitise arvatav põlengukiht (SÜ 
19) oli ladestunud vastu mõlemat ringmüüri (SÜ 1 ja SÜ 2). Paremal sissekaeve SÜ 17. 

 
Foto 14. Vaade ida suunas kahe ringmüüri vahele ladestunud pinnasekihtidele. 
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Foto 15. Kaevandis leidunud mördise pealispinnaga alusmüür SÜ 3. Vasakul edelatorn. 

 
Foto 16. Vaade edelatorni säilinud interjöörile, kus ei leidu mingeid märke valgus- või laskeavadest. 


