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Uldisi märkmeid. 

1980. AASTA SUVEL TOIMUIruD PIRITA KLOOSTRI ARHITEKTUURILISTE VÄLJAKAEVAMISTE 

ARUANNE 

Pirita kloostri varemetes 1980.aasta suvel toimunud arhitek~ilised väljakaevamised olid koondatud nunnadeklausuuri 

(resp. põhjaklausuuri) id~tiiba, täpsemalt - idstiiva põhjapoolseimasse lõiku. Kõnesoleva klausuuritiiva lõunapoolseim 

lõik kaevati osaliselt välja juba 1934~1935.aastal (I ruum lõuna poolt arvestades). See toimus tookord nagu lõpetuseks 

suurematele kaevamistele kiriku ideseins taga. Põhjaklausuuri idatiivas kaevati ka 1975.aasta suvel, mil varinguprahist 

vabasta.ti suurem keldriruum (II ruum lõunast arvestades) ja selle kõrval paikneva ristikäigu lõik. Aruandena esimesena 

mainitud kaevamiste kohta vt .. lähemalt A.Tuulse, Ergebnisse der Ausgrabungen in der Klostarruine zu Pirita. im Sommes 1934 

und 1935~ (Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1934, Tartu 1936, lk. 134-154). Teise kaevamisetapi kohta vt. V.Raam, Pirita 

kloostere Valjakaevamistööde arhitektuuriajalooline aruanne 1975 I-II. Tallinn 1977 (käsikiri KRPI arhiivis, P-3201-3202); 

arheoloogilise materjali osas vt. J.Tamm, ·Pirita kloostrivaremete 1975.80. arheoloogiliste yäljak80evamiste aruanne. Tall.inn 

1976 (käsikiri KRPI arhiivis, P-2926). Osaliselt olid idatiivaga seotud ka 1977.aasta suvel toimunud vä1.jakaevamised, mis 

tõid päevavalgele tiiva välisseina taga asunud lisaruumi, tõenäoliselt kloostri köögi. Vt. V.Raam, Pirita klooster. Välja

kaevamistööde arhitektuuriajalooline aruanne. Klausuurid. 197~-1978.a.. Tallinn 1978 (käsikiri KRPI a.rhiivis, A-137). 

1980.aasta suvehooajal Tallinna ~inna Arhitektuuri Mälestusmärkide Kaitse Inspektsiooni Ulesandel organise ritud väl

jakaavamistel vabastati varinguprahist ka see osa idatiivast, mis oli seni uurijate poolt veel puutumata jäänud. Paljandu

sid kaks maapealse korruse ruumi, mis moodustasid kogu tiiva pikkusest peaaegu poole, ja üks keldrikorruse ruum. Viimane 

osutus otseseks pahjapools ka jätkuks 1975.aastal väljakaevatud keldriruumile. initud ruumist pohja pool enam keldxiruu

me ei leitud (arvestamata hüpakaustahju ning selle juurde kuuluvat küttekambrit). Loetletud ruumidele lisandus idatiivaga 

seotud ristikäigu põhjapoolne lõik. 

Põhilised kaevamistööd tehti Ta~linna Õpilasmaleva tööbrigaadi abiga. Suve lõpuperidodil töötasid kaevamistel Soome 

Uliõpilased. inimata ei saa. jätta ka Eesti Raadio poolt organiseeritud "Kodulinna" õpilaste vabatahtlikku abi kaevamistöö

de lõpetamisel. Eriti ebasoodsate ilmagtikutingimuste tõttu jäid lõplikult kaevandamata üksnes suure hüpokaustanju põhi 

idatiiva kõige põhjapoolsemas ruumis (resp. selle põrandaaluses) ja sama ahju juurde kuuluva küttekeldri põ;r:and. Läbi me
vamata jäi ka idatiiva. ja Mudajõe vaheline maariba. Paljandunud arhitektuurisäilmed mõõdistaa arh. I.Kannelmäe juhendami-
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sel tehnik Hans Niinepuu. Kaevamistööde kohapealseks organiseerijaks oli KRPI arheoloog Toivo Aus. Arheoloogilise osa juhen

damine kuulus ENSV Kultuuriministeeriumi Teaduslik- etoodilise Nõukogu juhatajale Jaan Tammele. Arhitektuurilise ainesega 

seotud kUsimuste lahendamist juhendas KRPI peaspetsialist Villem Raam, kes täitis lihtlasi ka pildistaja ülesandeid. 

Idatiivaristikäik. 

Põhjaklausuuri neljast ristikäigust pole Ukski ehitatud ühtse ning katkematu ehitusetapi vältel. Pikka aega kestnud 

ehitustööde jooksul on neid kõiki tabanud kas pikemad või lühemad tööseiskumised, plaanimuutused või isegi paigutised taas

rajamised algkavatisest erinevasse kohta. Öeldust tingitult erinevad ristikäigud üksteisest õigegi tunduvalt, vä~jendades 

erinevates aspektides kloostrikompl ksi üldise ehituslooga seotud arengut ning selle arengu üksikuid etappe. Seni veel 

mi tte täieliku väliuurimusliku informatsiooni põhjalotsustades rajati idaristikäik varem kui lääne- ja põhjaristikäik. 

Ajaliselt järgnes talle (või rajati samaaegselt) kirikuäärne ehk lõunaristikäik (ehitati algkujui ühekordsena ning ühel 

ajal kiriku basilikaalse osaga). õlemad ristikäigud on seetõttu märksa eba.Uhtlasema ehi tuslim iseloomuga kui kaks hili

semat. Juba ehitustööde algperioodil on nad üle elanud palju tähenduslikke pla~uutusi. Võimalus mõlema enam-vähem ühe

aegsest rajamisest ilmneb näiteks idaristikäigu külgseinte läheroast analüüsist. Samas aga langeb idaristikäigu läänepoolne 

seinamüür ajaliseltühte põhjaristikäigu selle välisseinalõiguga., mis asub vastu sisehoovi. Need on huvi ta~d ning näili

selt vastuolulised plaaniarangulised sOlmpunktid. See põgusalt orienteeriv eelintormatsioon ei ole ennatlik, vaid edasiste 

vaatluste kergemaks moistmiseks hädavajalik. 

Põhiplaanilt moodustab vaadeldav ristikäik ühtlaselt pika ning Si~ooneliselt kulgeva koridori, mille laius kõigub 

2,15 ja 2,20 ID piiris. Arvest~ta ristumdst louna- ja põhjaristikäiguga on ta maksimaalne pikkus ca 50 m, kuid ristuvate 

ristikäikude laiust arvestamata jättes on IDdpikkus idaseina. juures vaid e 4J,3 m ja. lääneseina juures ca 45,5 ID (fotod nr. 

1, 2, J, 4) • 
... 

Algne porandakate koosneb ebakorrapärase kujuga paeplaatidest, mille hulka on sattunud üksikuid ristkülikukujulisi 

plaate (foto nr~ 4, paekattega korrapäratu lõik pildi keskel); foto nr. 3 esiplaanil näha o~ev põranda.ltate ristikäigu lõu

napoolses otsas on uus). Säilinud algse katte kohal on põranda pinna absoluutne kõrgus +4,92 m. Põhjapoolse väliSakna kohal 

väikese fragmendina säilinud algse põrandakatte nivoo on +4,80 m. Taastatud põrandanivoo pole täiuslikult horisontaalne • 
."" v v "till .., 

Ta touseb kergelt pohja suunas ning saavutab maksimaalse korguse tasandil +4,70 m. Viimati mainitud korgus on soltuv pea-
... 

miseIt lounaristikäigu nivoost, mis paikneb suhteliselt madalamal kui ida.ristikäik. Ilmselt eksisteeris ka algselt sama 

profiil, mida iseloomustab kerge tõus käigu keskel. 
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Idaristikäigu idasein. 

Käigu idasain on kahjuks väga madalalt ära lwmnutatud, eriti lounapoolses lõigus, tingida seal ka konserve rimisel 

mõningaid eksimusi. Osaliselt ulatuvad need tagasi 1936.aastasse, mil idatiiva lõunaosas esmakordselt hakati kaevama ja 

konserveerima. Ekslikult pandi tollal paika seina lõunanurk. jättes se 1 osaliselt kasutamata alusmUuri läänepoolset serva, 

mis tänaseni on uue põrandakatte ääres nähtav. Kahjuks ei õnnestunud viga korrigeerida ka nUlldset 1 kon erveerimistöödel 

(foto nr. 1 vt. h,...~ vasakul, käigu lÕpus). Lõunapoolse seinalõlgu peaaegu täielik raseeritus ei võimaldanud ka oletatavate 
v 

ukse- ning aknaavade suhtes mingit kindlamat seisukohta votta, kuna lammutamisega oli mindud allap ole mitte ainult akna-

laudade, vaid ka uksepakkude oletatavast tasandist (foto nr. 4; vt. all paremal peaaegu määramatut seinamüUri ulatust; vt. 

mõõtmisjoonist lehel nr.Ü~o'l, kus kõnesoleva lõigu kohal on "valge laik ). Kõrguti on seina säilivus kõige fmurem põhjapool

ses otsas, ulatu es se 1 175 em-rii (foto nr. 5). Keslanine säilimiskõrgus idaseina põhjalõigus on e 65 cm (vt. mõõtmisjoonis .J 
p , 

lehel nr. 11 ~O ~ Q; ). Seina algse kõrguse kohta pole säilinud mingeid ots sei, jälgi. Teoreetiliselt õiks n id leida üksnes 

kiriku põhjaseina välisküljelt - idaristikäigu ja mainitud seina liitumispiirkonnas. Sellise võimalu e lduseks on, et 

ristikäigu idasein ulatus kunagi vahetult vastu kiriku seina. Sellisele võimalusele osutab kiriku seinas säilinud mUUrijälg, 

mis asub ristikäigu teise korruse kõrgusel ning on täpselt ristikäigu idaseina teljel (foto nr. 6, 7, 8). Tugevalt eenduv 

müürijälg tekkis seoses basilikaalse aknaava kjnniwIUrimisega kiriku esimeses idapoolses travees, s.t. ka üheaegselt risti

käigu teise korruse ehitamisega ja trepi püstitamisega kirikuäärse ristikäigu idapoolses e otsa. Proble m on keerukas, vaja

des loplikuks selgitamiseks veel täiendavaid väliuurimuslikke pinnasesondaaze. Need peaksid näita ,kas idaristikäigu ida

seina vundament jätkub kõnesoleva trepini voi lõpeb koos praeguse idaseinaga. Puudutame konesolevat küsimust laiemas seo

ses veel kord allpoo19 seoses ristikäigu läänepoolse seina käsitluga. 

Ristikäigu idaseina põhjapoolses loigus paljandusid kaks Ukseava põhja. Uks neist viib t1iva.kõige pÕhjapools sse 

ruumi ja teine selle lounapoolsesse naaberruumi. PÕhjapoolse ukseava laius on lävepaku kohal ca 1 m (foto nr. 9). Teise 

ukseava laius, mis pole enam täpselt määratav, on nähtavasti olnud samuti ca 1 m. Läv paku pohjapoolne ots on tugevalt kulu

nud ja osaliselt murdunud. Puudub ka põhjapoolse palendi aluskivi, mis aitaks ava laiust täpsustad . 'õlemad ukseavad on 

olnud Umbritsetud raidportaaliga, mi~siSeküljel (resp. ruumipoolsel küljel) ääristab täisnurkselt lõigatud uksesUvend 

ehk valts ja ristikäigupoolsel küljel lihtne faas. Portaaoli palendid on laotud horisontaalselt paiknevatest kvaadrite t, 

mis vastavad la~ti lävepaku laiusele. eid trepiastmeid pole esinenud; igasugused jäljed neist puuduvad. Ilmselt 

tulevad need ulatuslikumalt kasutusele järgn val ehitusperioodil, omades väga harva esinevat poolUmarat kuju ja esinedes 

nii lõuna- kui lääneristikäigus ning põhjatiiva mõlemas suures saalruumis. Vanim neist astmeist kuulub ilmselt käärkambri

le (see leiti mäletatavasti kiriku pohjalöövist idaseina lähedalt; kirikus talle kohta ei leitud ning omistamine käärk b-

8 
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riIe oli tõenäoline). Kirjeldatud kujul vastavad mõl~d idati1vast 1 itud portaalisäilmed igati sellele portaalitUUbile, 

mis Pirita mõlemas klausuuris oli XV sajandil iseloomulik. Pro~ileeritud elendit ga portaalid (pre strite ,r fektooriumis 

ja Yhjatiiva suures ref ktooriumis) on hilisgootilised ja kuuluvad jub XVI sajandi algusse. 

Erilist tähelepanu äratab kõnesol vate portaalide erinev aikn misvii • PõhjapOOlne on paigutatud uksenisi sisekUljele 

(foto nr. 9), kuid lõunapoolne hoopiski vastupidiselt - uksenisi väli kUljele (välisküljega on mõ ldud ristikäigupoolset 

kUlge). e enutame, et Pirital paiknevad kõik porta lid reeglina uks va ruumipool 1 külj 1. Seina täielikult läbivat por

taalide juures ( gu kiriku ida- ja pÕhjaportaal) on uksesUvend lati põhiruumi pool, kuna ukseniss on nähtav vähemtähtsast 

ruumist. Erandi oodustab peaportaal, mi paikneb uksenisi väliskUlj 1, odu tades se 1 osa üldfas aadist, kus tal peale 

praktilise üle ande on li aks ka esinduslik funktsioon, võõraid si ekutsuv tähendus. Viimase tüübi hulka kuulub Pirital 
v v y vv 

muide pohjaklausuuri suure refektooriumi välispartaal pohjaseinas. Ta täidab, nagu koik välispartaali , s al voorastele 

määratud fassaadifunktsiooni, erin des printsipiaalseIt lõunaportaali t, mi koos uk ga. oli v deldavat ruumi esind :vaks 

kaunistuseks, kuuludes vaatlemisele esijoones nende poolt, kes ruumis istusid~ tte nende poolt, ke väljas peauks le 

Ilähenesid. 

Pöördudes nüüd tagasi meid käesoleva otseselt huvitavate idatiiva portaalide juur e, märkame veel ühte keskaegsete 

portaalide spetsiifilist omadust: ukse jaoks tehtud sUvend (resp. valts) on alati põhiruumi pool. Teiste sõnadega: kõik 

uksed avanesid sissepoole, ka peap rteiide uksed. Kuid vaatamata ka sellele tähelepanekule jääb ikkagi püsima küsimus 

mõlema portaali erineva paikn se põhjustest. Arvestades äsja esitatud põgusat ülevaadet uste paiknemise kohta on põhjust 

oletada, et põhjapoolne portaal on ehitatud, silmas pidades ristikäigu olema olu. Nagu öeldud~ avaneb sisellkse niss 

alati vähemtähtsasse ruumi, antud juhul ristikäiku. Teise portaali ehi tarnis 1 näib ristikäigu arvestamine olevat hoo-
.... 

piski iorvale jäänud. Praegust ristikäiku nagu polekski tollal veel kavandatud. 

Edasise analüüsi huvid s eina tehnilist iseloomu uurides i~eb, et põhjapoolse ruumi põhjasein ja lääneseine (resp. 

ristikäigu idaseiDa) põhjapoolsem lõik kuni esimese portaalini, mis ~van ti ristikiiiku arvestades, sisaldab täiesti 

erandlikus rohkuses uri liivakivil'kamakaid (foto nr. 5). Selli eid kamakaid koo suurte munakstega 1 idub tähelepanu 
u 

äratavas rikkuses ·veel põhjaristikäigu põhjaseina idapoolses lõigus, s.o. toll s loigu , mis paikneb otseselt vastu ida

tiiva otsaseina ning ulatub veel natuke da i lääne poole, hõlmat s ka r f ktooriuroi rveerimi luuki (foto nr. 11). Ilm-
- ... .., 

selt ehitati koik need müürilaigud üh aegseIt. Siinkohal on kloostri hitusloo jälgimise sei ukomalt vä a tähtis ilmas 
\ . 

..-, 
pidada, et seniste tähelepanekute kohas lt leidub veel Uks ruum, mille müüri täh Id ti liivakivil kamakaid (kuigi ainult 

uk ikuid). S e on käärkamber, täpsemalt - käärkambri a.lumine kirikupoolne toon. Näht vasti on käärk ber ja idatiiva 

põhjapoolne osa koos põhjaristikäigu idapoolse lõiguga olnud ehitamis 1 n -väh ühel ehitusetapil. Suutmat siinkohal 
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veel anda kindlat vastust portaalide erinevusi põhjustanud motiivide kohta, esitame jär~se Utööteooria": lõunapoolse ukse

ava kohale oli algselt ka.vatsetud ehitada aknaava.- Muuseas näib sellele oletusele osutavat uksenisi tugevalt laienevate pa

lendseintega põhikuju. Ukseava palendid on Pirital ehitatud reeglina peaaegu rööbiti paiknevateks (hiliskeskaegee ~datiiva 

portaale lõunaklausuuris arvestamata). Kunagisele aknale näib viitavat ka portaali paiknemine niäi väliskUljel. Kõik vanemad 

a.k::na.raa.m.istused Pirital paiknesid aknanisi väliskülj el. Alles teisel, nn. kodakirikulisel ehitusetapil hakatakse a.kna.raame 

paigutama seinamUUri välisp~st ca 1 jalg (resp 0,5 küünart) sissepoole. Esitatud oletuse põhiline tõestusmotiiv selgub 

allpool seoses üldplaneeringu analüüsiga • 

Ristikäi läänesein. ~~ _____ sa~ ____ ~_~~_ 

Ristileäigu läänesein erineb tunduvalt idaseinast (mõõtmisjoonis lehel nr. li 80-2). Keskmine säilimiskõrgus ulatub lig,i- T 
kaudu 70 cm-ni. Säilinud müüritsoonis esineb ka siin veel rikkalikult munakaid, nähtus, mis osutab suhteliselt varaja.sela 

ehitusajale, kuid li1vakivikamakad puuduvad siin täielikult. Tähelepanu äratab stiilse raieikivi eelistamine, mida ülejäänud 
v 

kloostrikompleksis voib leida üksnes veel kiriku basilikaalse ehitusetapi vormikäsitlusest. 

Ristikäigu põhjapoolses otsas algab seinamüUr keerdtrepiga, mis viis nunnade dormitooriumi (foto nr. 12). Varem tehtud 

Suri' trepiehitise läänekUljel kinnitas arvamust, et tegemist on mõlema ristikäigu suhtes sekundaarse ehitisega. MüUristiku 

edasine visuaalne analüüs viis veendumusele, et koos trepiehitisega. on idaristikäigu lääneseinas ehitatud ka trepi korval 
y 

olevaken. Konesolevas juurdeehi tisss puuduvad muide täiesti munakad. mis olid iseloomulikud ristikäigu seinale. Koos tre-

piga sai ristikäigu. käänunurk ka puhta.l t töödeldud Umare. kuju, mis allasas lõpeb hilisgootikaIe iseloomuliku "ninakesega'ff. 

Kirjeldatud hilisgooti motiiv, millest oli pikemalt juttu juba 1975.aasta. aruandes, ei esine üheski teises ~istikäigu 

käänunurgas. Ka mitte idaristikäigus. tlmara serva asemel näeme lihtsat faasitud nurk-serva~ mille otsene eeskujupär1n.eb 

ilmselt Tallinna raekojast. Umaraks tahutuna aga viitab servakujundus Kuressaare piiskopilinnusele~ kus see motiiv juba 

XIV sajandi keskpaigast alates populaarseks muutus." Ilmselt osutavad need erinevused erinevatele meistrikätele. 

Trepiehitisega üheaegselt ehitati trepi kõrvalolev ning seina pÕhimUüri suhtes sekundaarne aknaniss (foto nr. 13). Akna 

raidraamistus on nihutatud siin välisseinast juba märksa sissepoole ja luugi (resp. klaasiraamistiku) valts~d ei asu 

enam raamistuse välisküljel nagu näiteks lõunaristikäigu idapoolsernatel akendel, vaid hoopiski siseküljel (foto nr. 14). 

Aknalaua välisserv on faasitud, ja aken ise kahepoolne (keskpostiga). Kummagi poole laius on ca 60 cm. Aknalaua kõrgus

tasand +5,64. Luukide kandeankrute roostesed jäljed on aluskivis hästi säilinud. Raarojatuse küljekivid aga. on koik kadu

nud. Nagu võrdlusena säilib ca 5,5 m kaugemal lõuna pool seinamüüri suhtes primaarse akna sluslaud (fotod nr. 15, 16). 

Luukide V'altsid on siin veel väljaspool. ja faasitud pole 'mitte vä1.is-, vaid sisekUlg. See on tüübilt analoogiline nende 
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akendega, mis leiduvad lõunaristikäigu vanemas osas", Ilmselt on nad enam-vähem ühel ajal ehitatud. Aknalaua kõrgustase on 

. siin +5,76 - ca 12 cm madalam kui trepi kõrvaloleval aknal. Veel on määratav ka kolmanda akna asukoht. 'see asub ca. 6,5 m 
v Y 

louna pool. Molema akna vahel paikneb peaaegu sUmmeetriate1jel väravaava. Aknast on kahjuks säilinud vaid suur alusplaat, 

millel pailmes a.kn.araa.mistuse aluskivi (foto nr. 17). Kõrgusta.sand on +5,5J. Oleta.des aluslaua. paksuseks ca 13 cm, saaksime 

naaberaknaga võrdse kõrgustasandi - +5,76. 

Kogu seina hoolikama.~t kujundatud arhitektuurimotiiviks oli väravasva. See Uhendas ristikäigu sisehooviga, kust pääses 

edasi teise värava juurde lääneristikäigu lõunapoolses lõigus. Hiljem kitsamaks tehtud väravaava algne laius oli 2,35 m 

(fotOd nr. 18, 19)~ Kõrgustaaand ca +4,95. Ules laotud on värav su~tst paksudest 'kvaadritest. Töötlus on äärmiselt puhas~ 
sarnanedes trepiehitise umara nurga kvaa~itega. Ka siin on väravaportaa~i sisemised vertikaalservad ümaraks tahutud, kus-

v ' 

juures moleroa külje alumine kvaader on jäetUd teravaservalisaks, mille üleminek Umarale vormile on kujundatud krohvist "nina-

kese" abil. Kirjeldatud kujul on kõ~solev~v tervena ning tervikuna kujutelduna Eesti gootikas täiesti ainuesinev. Olles 

eespool seoses trepiehitise paetöötluse ning "ninakese"-motiiviga meenutanud Kuressaare piiskopilinnust, siis võiks ka vära

va puhul märkida, et selle laius ca 2,35 on tähelepandavalt lähedane Kuressaare peavärava laiusele. Hiljem on väravaa.va tun

duvalt ahendatud ning antud talle laius ca 1,15 m. Raidportaaliga ümbritsetuna moodustab ahendatud ava tegelikult ukse, mis 

kujult ning profiililt sarnanes Pirita ristikäikude tavalise portaa~itnUbiga. Ilmselt on ahandamine sUndinud üheaegselt 

lääneristikäigus olnud väravaava Umberehi tamisega kitsamaks ning uksele vastavaks. Umberehi tamise käigus tõusis läve korgus-
, ~ 

tase~ mOOdust~idaristikäigu lääneseinas oleva portsali juures +5.08 ~ 

Väravate ümberehitamisaega on raske lähemalt määritleda. Mõlema värava ahendamine tähendas sisuliselt ho~utranspordi 
... 

lopetamist klsu'suuri sisehoovi. Tulemuseks oli ta:i&lustamiseks vajalike produktide kohaleveo täielik reorganiseerimine. Selleks 
1.t."'!S' 

oli vaid üks võimalus: sõita põhja poalt ümber klausuurivköögiukse voi toidukeldri ukse juurde. Viimased tekkisid aga. alles 

seoses idatiiva välisküljele püstitatud juurdeehitisega ja keldrikorruse rekonstrueerimisega. Teiseks oli ümbersõitu vaja 

kasutada küttepuude toimetamiseks küttekeldrisse (vt. allpool lähemalt). !ruttepuude transport hü~austahjUde juurde oli 

juba algusest peale (välja arvatud hoovimaja mõlemad hüpokaustahjud) kavandatud ehitajate poolt nii. et selleks polnud va

ja minna sisehoovi. Igal küttekeldril oli naistekla.usuuris vastav luukava välisseinas. 
... 

Idaristikäigu väravaava ahendamisel kasutatud suuri puhtalt tahutud paekvaadreid (faasitud servaga) voib analoogilisel 

kujul kohata idatiiva suures keldriruumis laekonstruktsiooni kandva kesktoe kvaadrite näol. Ka kesktugi on mainitud keldri 

suhtes sektmda.a.rne, kuna a.lgselt oli kavas katta kelder võlvlaega (fotodel nr. 18 ja 19 on näha. kõnesoleva keldri täismüüri

tud VÕlvikannad). Võimalik, et värava louna.küljel kasutatudsuured kvaadripoolikud palendseina siseküljel moodustavad üle

jäägi, mis võis tekkida keldrisamba ehitamisel. Kuid sellest oletatavast jäägist ei piisanud aljuks. Enamik anendatud vä-



- 7 -

rava palend einamUUrist on laotud tavalise paega. Plaanide muutmine, mi ka väravaid puudutas, pidi toimuma ligikaudu Uhel 

ajal uue kolderuumi juurdeebitamisega idatiiva väliskliljel. Ajaliselt võis see sündida peatselt ärast kiriku põbimüUristiku 

valmimist. Nei:! suhteid vaadeldakse lähemalt allpool, seoses ruumide analüüsiga. 

Erinevalt lääneristikäigust ei leitud kaevamisel mingeid jälgi ega detaile, mis viidanuksid ristikäigu Ilaekonstruktsioo-
. v .., v 

ni ehituslikule iseloomule. Arv stades teisi ristikäike, mis koik olid volvitud, on pohjust kinnitada, et ka idaristikäik oli 

ka tud vÕlvlaega. ArhitektuuriIise materjalina on selle arvamuse kauds ks tõe tajaks tugipiilarid, mis leiti ristikliigu lää-
y v 

neseina välisküljelt. Nad paiknevad suhteliselt horedalt ning on vähese säilivuse tottu täpsemalt raskesti määratavad. Läbi-

mõõdult vastavad nad seina paksusele, kuid e nduvus pole enam fikseeritav (fotod nr. 1, 20). Seina keskmises lõigus kõigub 
v 

nende omavaheline distants 9 m piirides. Pistesiiludega ailindervolvi puhul ei tähista tugipiilarid mingit kindlat traveed, 

kuid nende kohalolid arvatavasti ööndkaared, mille ülesanne oli dekoratiivset laadi. Seda oli võimalik vaieldamatult kons-
y • 

tateerida lääneristikäigu lounapoolses laigus, kus osa vööndkaari on veel säilinud. Jääb vaid üks küsimus: miks pole teistel 

ristikäikudel välisseinas tugipiilareid, miks esinevad need üksnes ldaristikäigus? Kas osutab see ainutt sjaolule, et ida

ristikäigu kui kõige vanema iseseisva ristikäigu püstitamisel oldi üleliia ttevaatIik ja kasutati seetõttu nagu igaks ju- f 

huks tugipiilar id~ Hiljem leiti, et need on liigsed, ning nende kasutamisest loobuti. 

Lahendamat on veel läänesaina s os kiriku müüristik~. Raskusteta on see jälgitav kiriku II tugipiilari (idast arves

tades) põhja- ja idapoolsel küljel (fotod 7, 20). Kõnesolev tugipiilar on kuni teise korruse oolkõrguseni olnud valmi s ehi

tatud täiesti reeglipärase ristkülikuaa, ehitusmat rjalina on kasutatud puhast kvaadrit. Järgnes plaanimuutus, mis tähistas , 

üleminekut bas4likalt kodakirikule, asuti kirikuäärs ristikäigu II korruse ehitami ele. Koo uue korrusega tõsteti ka 

idatiiva ristikäik uu 1 läände nihutatud asukohale. Tugipiilari juba valminud alumi e osa kirdenurk lammutati osaliselt 

ja seoti idatiiva uue ristikäigu lään seinaga. Kvaaderkive nüüd enam ei kasutatu. Seda on võimalik täheldada lääneseina 

murdekoha piirkonnas küllaltki ühe ttaliselt. 
... ... 

initud jälje korgust arvestade vois ldaristikäik olla Uhekorruseline. Siin-

juures väärib erilist tähelepanu ehitusmeistrit püüd kohaneda rekonstrueeritud plaanilahendusega onesoleva II tugipiilari 
ei 

ehi tamist jätkates ah ndasid nad tugipiilari fassaadikUlge selliselt, et (6ekiks (l~i1rumistlhäirivalt ebaühtlast) ristikäigu 

lääneseinaga. Selleks vormiti tugipiilari idapoolne külg kergelt kurvi, mille tulemusena sattusid ristikäigu lääneseina 

väliskliIg ja tugipiilari põhja- ja idakülje ristumisnurk Uhele vertikaslile ega t kitanud omavahelist diskrepantsi. Kitsa 

horisontaalse vöötme taoline kulumus tugipiilaxi fassaadiseinal pea s tähistama idatiiva katusek lba räästahori ontaali. 

See on üks oletus. Teise variatsiooni kohaselt, mis eeldab vaid ristikäigu üht korrust, võiks kulumus olla tekkinud tugi

piilarite Vaheli~lt pultkatust It osaliselt ka seinale norguva sademetevee toimel. Murdunud mUüri jälg tolle kulumuse kõrval 
v 

(tugipiilari idaküljel) peaks tolle variandi järgi kuul · trepikäigu pohjapoolsemale külgseinale __ 
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Ruumistik. 

Valjakaevamistel paljandusid idatiivas kolm iseseisvat ruumi (arvestamata idapoolset juurdeehit1st k~ldreruumi näol, 

mida on käsitletud juba varajasamates aruannetes). Nad moodustavad jätku juba varem paljandunud keldriruum11e idatiiva 

lõunapoolsemas osas. Idatiiva peakorrusel oli vähemalt kolm ruumi, mis moodustavad Uhtse laiusega korpuse. Laiuseks on -

seinad kaasa. arvatud - ca 12 m, kuid koos ristikäigu laiusega 15 m. Omapärase ning puhtakujuliselt birgittaliku jätku tol

lele kolmeruumilisele idatiiva~e moodustab nn. idaehitis. Viiman on saanud uurijatelt nime oma asukoha järgi kiriku 1da

seina taga. Ühendus nende kahe erineva ruumidekompleksi keldrikorruste vaheloli kloostri sisereegleid arvestades äärmiselt 

kummaline. Keldrikorrus kuulus algselttäielikult munkadele , ulatudes kitsa hüpokaustahju ruum ni ida tiiva keskel (s. t. 

nunnade parlatoonum! ja järgneva suure saali alla.!). Peakorrus aga. oli alates parlatooriumi vaheseinast, mis asub ligi

kaudu käärkambri keskjoone pikendusel,. nnnnadeklausuuri lahutamatuks osaks ning idaristikäiguga. lahutamatult seotud. Ida

tiiva ehituslikn arengu paremaks mõistmiseks a~ljärgneva analüüsi käigus oli see põgusalt orienteeriv eelselgitus ning 

varajasamate aruannete mõningane meenutamine hädavajalik. Üksikute ruumide kirjelduse ning nendega seotud probleemistiku 

esitame selles järjekorras, nagu nad kaevamistel paljandusid: esiteks keskmine, mis osutus köögiks; teiseks suurem saal

ruum tiiva pohj poolsemas otsa ja lõpuks köögiga seotud väike lõunapoolne vahekelder. 

Köögiruum. 

Pärast ristikäigu väljakaevamist suunati töö kaevandatava territooriumi kesklõiku, et vabastada Uhendustee ristikäigu 

ja varem väljakaevatud juurdeehitise vahel tiiva idaküljel (nn. kolderuum). Esimeseks rõõmustavaks üllatuseks oli algse pae

põranda paljandumine. Kogu väljakaevamistö~ jooksul kloostris pole satutud Uhelegi algsel e paepõrandale, mis oleks täielikult 

säilinud. Nüüd see lõpuks leiti. Põrand koosneb ebakorrapärastest paeplaatidest, mis tähelepandava hoolikus ning täpsusega. 

on sobitatud Uhtseks mosaiigiks (fotod nr. 21. 22, 2.3, mõõtmisjoonis lehel nr. tJ 80:1). Ruumi pikkus pObja-lõuna suunas on 

ca 9.50 - 9,75 cm ja laius ca 9, 5cm. Väiksemaid ehi tuslikke bälbeid arvestamata on ruum peaaegu. täpselt ruu.-uIrujuline. See 

on harvaesinev plaanitüüp, mille päritolu ning levikualad vajavad edasist kaBinetset uurimist. Siinkohal väärib aga maini-
v ...... .., ...,. 

mist huvitav tosiasi. et koige lähemad vordlusnäited leiduvad Pirital. Ruudukujulisest pohiplaanist lähtub nn. hoovimaja, 

kui ka kaks iseseisvat maja lääneristikäigu vä~iskUljel. Hoovtmaja puhul on tähelepandav seegi, et väiksem naaberruum moodustab 

lauiti 1/3 suurema ruumi laiusest. Ligikaudu sama. suhe on idatiivas köögi ja vahekeldri vahel, kuid lõunaklausuuris ka ida

tiiva refektooriumi ja kitsama abiruumi vahel. 

Põranda puhastamisel kuni meetripaksuse t va.ringuprahist ning looduslikult tekkinud kasvukili1st selgus, et põrand pole -f 
ehitatud täi~sti horisontaslsens: läänepoolne osa on tunduvalt kõrgem idapoolsest. Vastavad mõõtmed on järgmised: loodenur-

gas +5,10, edelanurge. piirkonnas +4,93. ruumi keskel ca 4,80 ja idakülje juures +4,62 - +4,67 (külje keskosas isegi +4,59!). 

Langus (keskmiselt kuni 40 cm) on absoluutselt sujuv ning visuaalse1t vaevalt täheldatav. Näib, et se kalle pole juhuslik, 

14 
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vaid teadlikult kavandatud, kuna see kergendas prahi ning pesuvee ubami st kolderuumi äravoolurenni ja hõlbustas võib-olla 

ka käsitransporti lääneukse juurest idaseina äärde ja sealt edasi ka kolderuumi. Siinjuures meenuvad kaudse analoogiana 

veinikeldrite põrandad, mis äsjamainitud põhjustel ehitati hari ikult kaldu (vt. näit. veinikeldrit Tallinnas Raekoja plats 

nr. 15). 

Ruumi iseloomustavate arhitektuurimotiivide hulka kuuluvad kõige tavalisematene. ukseavad. Neid on üldse kolm. Juba ees

pool kirjeldatud uks ristikäiku (foto nr. 24) ei paikoe ruumi kcskteljel, vaid märgatavalt vasemal (resp. pohja pool), jät-

tes ruumi parema. poole sllhteliselt häirimatuks. leapoolelolev tagasein on laia väravataolise a.va abil tihendatud suure kolde

ruumiga. Mainitvd avast paremal on olnud keldritrepi uks. Kumbki viimati mainitud liiklusavast ei ole ruumi suhtes prjmaarne. -t 

Nad on hilisema rekonstruktsiooni tulemused. VaatI_me neid allpool lähemalt. 

Lai ava idaseinas (foto nr. 21) ei oma. mingeid jälgi oletatavast uksest või võrest, mis võinuks väravatsolist ava kunagi 

sulgeda. Täiesti rööbiti ehitatud paJ.endseinad on ehitatud puhtalt töödeldud kvaadritest, millest põhjaküljel on tervenisti 

kolm veel täielikult säilinUd. Ukseankrutest ei leidu mingeid märke. Avause ~iUS on 2,75 m (vastab viiele küünrale ~ 0,55 m) . 

Palendkivide puhas töötlus osutab idaristikäi~A lääneseinale lähedasele ehitusajale. Tähelepandavon väravaava lävetsooni 

sillutamine mitte pae ega tellistega, vaid väikeste ühtlaste munakatega (foto nr. 23, vt. esiplaani), mida kloostri algupäe-

vadal nähtavasti ka Uldisemalt kasutati (analoogiline sillutis leiti kiriku loodenurga. lähedal, mis ulatub ka pra.eguse kaJ.mis- -(- lf 

tu kirdenurge. piirkonda.; vt. lähemalt 1976.aasta aruandest). 

Selline erakordselt lai liiklusava kahe sllhteliselt väikese ruumi vaheloli ilmselt hädavajalik ja niivõrd tihedalt kasu

tatav, et isegi ukse vaja.dua ära langes. Selliselt moodustasid mõlemad ruumid sisuliselt üha suure kaheosalise ruumiterviku. 

Ka ülesanneteIt pidid nad üksteisega sarnanema. Kuid nende vahel esines ka olulisi erinevusi. Idapoolne juurde hitis oli tu

geval t tules ka.nn.a.tanud tellispar da järgi otsus -~ades esmajoones kolderuum. Ümber ruumi lÕunakülje kulgeb porandas äravoolu

renn, mis lõpeb idaseinas veestlIitiga. Kagunuxgas oli nähtavasti -vä.lisuks. Rohkemaka puudub tollel ruumil vajalik maht. Arva

sin algul, et seal võis a~uda õlleköök, kuna kuskil pidi sel12se hoone j~oks oma koht leiduma (emaklooetris oli selleks 4 - 5 .. 
ruumist koosnevomaette klausuurikvartal; vt . J3.Berthelson~ Birgittinero:::.dens byggnadsskick l. - Kungl. Vitterhets Historie 

och Ant~!itets Akademi~ Handlingar, del 63. stockholm, 1947, pl. IV). Pirita idatiiva juurdeehitis täitis tõenäoliselt 

ikkagi ainult B~ure ineseiava keedukolde ülesannet. Kloostri klausuuride täiskoormuse korraloli vaja toita 85 inimest, kelle- -

le t lisandUSid kloostris abijõududena töötavad ilmikud. Ja lõpuks: õlleköögi puhul poleks kloostri köögiruumil mingit vajadust 

suure pidevalt lahti oleva ühendusava järgi. 'Või on siin te emst ingi eriliselt ökonoomaeks ratsionaliseeritud lahendusega? 

Võimalik, et tegelik õlleköök asus ida-tiiva taga, kaevust vahetult lõuna pool. kust leiti ük ikuid kivihoone sä~eid. 
ru.w.berkeldr:a.sse 

Suurest keedukolde avauseo t ca 1 m lõuna pool 19ab sirge müüritrepp, mis suundub lõunapoolsesse 

12; 
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(foto nr. 21; vt. taga par mal). Trepi laius ca 1,10 m ja pikkus ca J m (10 ast ,astm kõrgus 25 - JO cm, sUgavus 27 -

29 cm). Köögile oli k lder tähtis kui külm moonaladu. Teist tagavarakeldrit kloostril naist klausuuri pool 1 i olnud. 

Nagu eespool . tud, kuulusid teised keldrid meesteklausuurile. Võimalik. t s alt vajadus korral viidi varud naiste-

poo • Kõnesolev küsimus, mis on tih dalt seotud m est poole toitlustami süsteemiga, ei lahene enn~kui on lõplikult kae

vatud lahti meesteklausuuri müürisäilm d ja s 19itatud kas eitavalt või jaatavalt sea1s köögi kunag~ 01 masolu. Kon 01-

va trepimarsi ülemis st ukseavast (laius 97 cm) on säilinud piidaposti üksik kvaaderkivi (foto nr. 21). Sellegi põhjal on 

võimalik väita, t trepp kuulub ke dukolde väravaavaga ühte ehitusperioodi. Jär likult olid nad siis kantud ka ühistest 

eesmärkid st, mi v eva1t olid seotud õlleköögi huvid ga. 

agu eespool möödaminnes juba ~itud, on tr pp kui k keedukolde väravaava ruumi suhtes sekundaarsed. See ilmn b nii 

müürilao kui ka mördi analüüsi t. Keedukoldaruund kUlgseinad i 1 idatiiva idas inaga ahituslikult omavah 1 s otud. Esime

n on viimas 1 kUlg hitatud. Trepi hitami el aga oli vaja ruumi algs st lõuna einast vastavavaus läbi murda, ehitada 

trepile lään poolne kUlgs in ning anda s 11ele tr pimarsist sõltuv pikkus. Kuid pikkus UI tas läbitava lõunaseina välisga

bariidi, ulatudes e 1 m võrra naab rruumi keldris ning õjutades tunduvalt ell ruumivorm! (vt. allpool lähemalt). Kõik 

need tähelepanekud ei jäta kahtlust kõnesol vate ruumio aõe sGkundaarsuses. 

Kuid kus k deti konvendile toitu enne keedukolde ruumi juurdeehitamist? Kaevamistel paljandus köögi edelanurgas ruudu-

kujulis pÕhiplaaniga polügonaalse ba baas (fotod nr. 25, 26). Püramiidja kujuga baasi servafaasidest on arendatud samba 

kaheksatahuline kuju. Sammas ise on hävinud. Ei leitud ka kapiteeli. Baas on k skaegse mördiga kinnitatud vahetult köögi 
t1 

põranda paekivikattele, mille tõttu pole kahtlust ta praeguse asukoha 1~ es. Ruumi nurga õlemast seina t on sammas 1,25 
I 

~m kaugusel, moodustades 1,5 m2-lise pinna, mis oli köögist mõttelis lt eraldatud. Tallinna lamut suurest lukojast päri-

n vate analoogiat e pÕhjalotsustades oli sammas mantelkorstna nurka kandvaks toek. initud pirlala on aga tavalisele mantel

korstnale rand1ikul t väik • Elamut s ulatus nt lkorstna.-a.lune pindala randlikul t isegi 9 kuni 10m2 -ni. Kuid esine ka 

märksa väiksemaid. Võimalik, et Pirital ulatus osa mantelkorstnast ruumi lõunaseina paksusesse, mis võimaIdanuks korstna

alus ruumi pindala suurendamist ku kil 2 m2 piirid 8se. ArVUkale konv ndile aga. olnuks segi piisaroatu. Võimalik, t 

kl ostris t gutses rehitustööde jal~ka veel simene provisoome puust ehitatud köögihoon • Arheoloogilise mat rjali puu

dulikkuse tõttu pol seda küsimust võimalik konkr ets lt selgitada, kuigi õning te oletuslik seisukohtade püstitamisek 

peaks ka vähest informatsiooni pUüdma lähe alt analüüsida. See vahen on seotud sama ködgiruumiga ning sub s lle põhjapool-

I 

sel kUlj 1. Ka vamistel leiti köögi põhjaseina äär st suur kuhil kokkuvarisenud t llis id (fot~nr. 27, 28, 29, JO, J1, J2). t i 
Telliste formaat 29 (JO) x 14,5 (15) x 8 (7 ja 7,5) cm. Kuhil ulatus kergelt ka ruumi lammutatud lõunaseina kohal . iMingi

sugust kindlama kujuga struktuuri või kavatist polnud võimalik fiks erids. Telliseid ükshaaval eemalda.des paljandus kuhila 

a1une, kus leidusid ka ainuk s d algsel asukohal püsinud tellis d. ed paikne id ruumi kirdenur a juures ja Uksikuina 
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ka mujal (fotod nr. 33, 34, 35). ad olid lapiti paepõrandale laotud. örti I idua muide ohtralt kogu kuhila ulatuaes. N§h-

tavasti oli siin tegemist kokkuvarisenud või lõhutud kUpsetusahjuga. . Ahi on olnud täh I pandavaIt suur; kuhila. laius oli ~ -I 
ca 2,3 m, kuid pikkus ebatavaliselt üle 6,5 m. Oletatav ahi li ehitatud põrandale, mille kat koosneb ebakorrapäraste t 

paaplaatidest (foto nr. 33) ja mis keskosas on kergelt , nõkku junud (foto nr. 35). Ta i erin millegi poolest köögi muust 

põr~dast, kuid i moodusta sellega sujuvalt liituvat tervikulist pinda (foto nr. 33). Lään otaa kohal on köö i UIdpõrand 

mõnevõrra kõrgem ning seina poole kergelt tõusev, kUid pikal lounakülj 1 on 'ualune põrand märgatavalt kõrgem. Teda. p lis-

tab lõunakUljelt munakaterida, milles esineb üksikuid liivakivik akaid. Kirjeldatud kivirida 9arnaneb oig mitmeti nende 

kiviridadega, mida. lääneri tikäigu väliskülj 1 ja ka kiriku pohjal~övis leiti lmist 1 aaatatel ja interpret eriti kui puu

ehiti te vundament • Ilmselt on ka kõnesoleval jUhul idatiiva köögiruumis teg st kunagis puuehitia vundam di reliktiga, 

mida kokkuhoiu eesmärgil kasutati rask tellisahju fa saadikülj vundamen~, toenäoli It mitte kogu pikku e t vaid ida

seinast arvestades maksimaals It ca 5,4 m ulatuses (varisenud telliaed olid sattunud märgatavalt kaugemale). Siinjuures on 

huvitav täheldada, et ca 1,5 m pikkuseIt pol vana vundament idapoolses otsa mitte munakatest, vaid pa kivid st. See pikkus . 
vastab täpselt korvalruumi küttekeldri ai sekäiguvõlviku laiusele. Öeldust jär ldub, t küttekelder (vt . allpool pikemalt) 

on noor kui munakat st vundament köögiruumi pÕrandas, ja et k ldri ehitamis 1 vundament osaliselt lammutati, kuid asenda

ti hiljem uue mat rj liga (vabaks jäänud munakad kasutati nähtavasti kohe uue) laotava müüri ehitamiseks). Kuid järeldused 
v 

jätkuvad. Ahju tellised aga paiknevad, nagu juba märgitud, Uhteviisi nii vanal kui uuel vundamendiloigul . Selliselt on nad 

nähtavasti üheaegsed küttekeldri ehitamisega voi keldrist mõnevõrra nooremad. Mitte vastupidi. Kuid samuti pol 
.., 

vo ims tu , 

et keldri ehitamis 1 ahi s±i9ki juba eksisteeris j a laoti Umb r vaid oaa11s It.. Vundamendi kivirida on järelikultruumi vani

maks ehitussäilmeks. Võib-olla kuulus ta algs le köögile? 

Seos s ahjuga juhime lõpuks tähelepanu veel tlh le olulisele nähtusele. Ahju kohal i ole mingeid jälgi vahe s IÜnaIlIÜürist , 

mis peaks köögi eraldama pohjapoolsest ruumist. Idapoolses otsas ou seina kohal kütt keldri volvlagi, millele osalt ulatus 
. - - - -

ahjuvare, kuid lään poolses otsas on vahemüür fikseeritav vaid 2,7 m pikkus It. Ja eriti märkimisväärne: ta ulatub täpselt 

selle kohani, kus algab nn. ahjualune paekivisillutia. Kunagise ahju kohal - täpsemalt: vana munakivivundamendi ulatuses 

algab prahi ning huumusega pooleldi varjatud müüritis, mis kuulub korvalruumi hüpokaustahjule . Kahjuks pole kõnesol v abi 

veel lõplikult välja kaevatud nin puhastatUd, mill tõttu peab käesolevanalüüs siin katkema ning jääma ootama kaevamistöö

de lõpetamist eeloleval suvehooajal. 

Lisame lopuks veel ühe väikea tähelepaneku, mis õninga.l määral aitab selgi tada kahe ruumi vahelisi seo eid. in1 tud 
y v .., 

lühikesest vaheseinaloigust ca 1 m ida pool leit~köög1poolsel kUljel, vahetult oletatava vaheseina lähedalt porandast ;L 

üksik ruudukujuline paeplaat, mille keskeloli hüpokaustahju katt plaadile iseloomulik auk. Auku umbritses ringsUvend 
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kaane jaoks (fotod nr. 33, 36). Plaad! suurus on ca 40 x 40 cm. Ta ei paiknenud enam oma alga 1 kohal sooja~1me4kanalil, 

kuid asus 11ms It selle läheda.l. Meie le1umaterjali hulgas on selline üheaugutine plaat seni olnud tundmata, kuid esin b 
C<.-€O...L v 

näiteks Läti paekiv~aldal, kus selliste t plaadikestest on nagu parkettkividest ko~onteeritud kogu hüpakaust ~Rkerise 

katteplaat. Pirital leiti vaid Uk· plaadike, kuid võimalik. et neid oli rohkem. 

Kötigiruumi vaatlust lõpetades on veel puudutamata kö"gi la. konstruktsiooni probleemistik. täht andmed selle konkreetse-

maks analüüsiks on puudulikud. Kindel on vai see, et kesk ruumi seisis Umarsammas. Sellest leiti kaevamistel baas ja kaks 7 I 

tUvesetrom11t (~oto~nr. 21, 37). Baas koosneb kahekordsest alusplaadist (plintus t), mille ülemise kergelt koonduvat 

kUlgedega plaadi nurgad on kolmnurkseIt lamedaks faasitud. Plintusel paikneb Umarvöötn võru, mille pealispinda kaunistab 

süvarihvataolisel t sUvendatud ring. Viimane ääristab ühtlasi tüvese paksust, mille diameeter on 360m, plintuBe külje pik--- -
kus on 46,5 oma Ummargune sambakuju on Tallinna hilisgootikas täiesti randlikuks nähtuseks, lii tigi s llise nõudlikult 

komponeeritud baasiga. ~0&G ~iteid otsid s meenuvad esmajoones Tallinna naistsistertslaste hkli kloostri idatiiva 

võlvruumid, kus Umarsammas täi likult domin er1b. Nad on Piritast üle saja aasta vanemad ning stiililt varagootilise 1seloo-
..., 

muga, kuid voisid sellest hoolimata osutuda Pirita meistri inspireerijaks Umarsamba kui ise s i va toetllübi rakendamisel~ 
, 

M2hkli kloostri t on Piritale rännanud mu~dki olulise tähtsusega arhitektuurimotiiv. Mõistagi võidi Umarsamba ideele sat-

tuda ka Gotlsndi vahendusel, kus see vertikaaltoetüUp oli valitseval positsioonil. 

Ilmselt toetas kesksammas talalage, meenutades sellisena Tallinna elamute suurkodades (diele'des) esinevat kesksam

roast. Ka oma fUnktsiooni ning ruudukujulis põhiplaani poolest sarnaneb Pirita ktlögi arhitektuuriIine lahendus suur~ojaga. 

Meenutasime seda ka edelanurgas olnud väikese mantelkorstna käsitlemisel. Kuid sarnasus~ooni voib leida ka idapoolses 

juurdeehitises. Viimane kujutab endast t gelikult hiigelsuurt mantelkorstnat ja paikneb praktiliselt kötig1 tagaseinas suu

re kaarava taga - printsipiaalselt just nii nagu diele suuremat sorti mantelkorsten! 

Võlvlage i saanud kõnesolev kesksammas to tada, kUigi taoline tsentriseeritud kompositsiooniga ruumivorm oli tollal 

siinses sakraalarhitektuuris ja ka kloostrite klausuuriehitistes hästi tuntud. Võlvid algavad Pirita klausuuriehitistes 

tähelepandaval t madalalttasandil t, m:ts asub ühest meetrist vaid natuke kõrgemal. S lIin lahendus I'" i soodsad tingimused 

teise korruse ehitamiseks. Koogiruumi loodenurgas on algeet seinapinda sailinu UI 150 cm, kuid mingeid jälgi võlvikandadest 

seal ei leidu. Rööbiklahendusena võiks tulla arvesse kõrgem võlvlagi, mis keskaegsete köökides oli muide küllaltki üldi

seks nähtuseks (meenutame näitena Chorini tsistertslaste kloostri kuulsat volvkööki voi võlvitud kööki Eberbaehi kloostris). 

Piritalolid selliste võlvide ehitamiseks seinamUUrid liiga õhukeseda Väljakaev~stel ei leitud ka ühtegi võlvi- ega kaa-
v c~~ 

rekivi, kuigi need teistes, kindlalt volvlage omanud ruumised olid massilised. eenutame siinkohal Jm 1564.aasta tuI kahju, 

mis just idatiivas ägedalt arenes, 1 ideS sealt rohkelt kergeatisUttivat puitu. Ainule vöõndkaarakivi, mis varinguprahist - ~-

45 
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lei ti t ärineb ilmselt ristikäigust, äärmisel juhtumil suur st refektooriumist. N is molemas olid vt)öndkaared t 'psel t ana-

loogilise profiili ning laiusega. Diele analoogiale mõeld s tekib veel üks olulin tüpoloogilist laadi küsimus. Kui kõrge 
y y 

oli köök, esindas ta korgruumi nagu diele voi tavalist Pirita ruumitUUpi? Teises seo es puudtaeime seda kUsimust juba eespool, 

juhtid s tähelepanu kiriku põhjaseina. teise tugipiilari omapärasele kujule j murdunud müUrijäljele, mis näib kuuluvat risti

käigu lääneseinale, ja ulatub ligikaudu ristikäigu II korruse volvikannani, mitte II korruse t~iskõrguseni. UUd uues seoses 

sama küsimust arutledes tundub tõenäolieena oletada, et köök oli kõrge volvimata ruum. Ta kohal polnud teist korrust . Samasu

gused puulaega (resp. talala9ga) saal~d olid ka naaberruumid idatiiva peakorrus ~õlemas otsas. Lõunapoolsele saa111e järgn s 

parlatoorium, mis asus esimesega analoogilisel keldrikorrusel ja pidi siis ka peakorruse osas sell ga earnanema. B. Berthelson 

on parlatooriumi rekonstrueerinud küllaldaselt konkreetsetel alustel ainsa korrusena keldri kohal, kus kavandatud valvide 

asemele on kasutatud samasugust ambale t etuvat talalag nagu põhjapoolses naabersektsioonis. Kirjeldatud lahenduse juures 

saab muide paremini maist tavaks ka tr pi hitis ida- ja põhjaristikäigu nurgal, Selle kaudu pääsesid ~unnad Uhekorrus lisest 

idaristikäigust Ul s dormitooriumi ning sealt tagasi . Põhjaristikäigu läänepoolses otsa elli t treppi oi vajatud, kuna s al 

oli kahekorruseline lääneristikäik, mis ühenda dormi tooriumi vahetultkirikuga (r ap . nunn derõduga). S altesimesele korru

sele pääsemiseks asus raldi tr pi hiti lääne- ja lõunaristikäigu välisnurgas (vt . 1975.a. aruannet) . Võlvitud oli idatiivas 

tõenäoliselt ainult ristikäik. 

K8ögist põhja pool asub suur saalruum (9,5 x 11,2 m), mis enne põhja.t11va va.lmimist täitis tõenäoliseiit refektooriu-- - - -
mi ülesannet (nn. vana ref ktoorium). Ruumi porandakate on hävin nud. Osaliselt on säilinud algset krohvkatet, mis võimaldab 

oma alumise serva järgi määrata paranda algsat kõrgust . See püsib pidevalt +5,16 ja 5,17 tasandil. olles ristikäigu põrandast 

ca 30 cm kõrgemal . unnadel järgn nud kloostrikasutajad on ka seda ruumi mõnda aega kspluateerinud. Kaevamistel paljandu

nud sekundaarse põrandakatte säilmed ja mingi v ba.1t improv1seeritud leea~e on Ö ldul kinnituseks. Sama kinnitavad ka arvu

kad konstruktiivsed raidkivid, mida on kasutatud tuleaseme piirdeks või muuks otstarbeks (fotod nr. 38, 39, 40, 41, 42) . 
- - - -- - -

Ristikäigust vanass r fektooriurni avanevat ust käsit~esime koos ristikäigu idas inaga. Teisi ukseavsaid pol ruumis 

olnud. Aknaavadest on alles ainult Uhe ~ aäilm d. Soe paikneb ideseins põhjalõigus. Aken on olnud uuetüübilin • Raidraa

mistik ei paikne mitt seinamüüri väliskUljal, vaid seina paksuses (mõõtmisjoonis lehel nr. Ü 80:1 foto nr. 43)~ Akna valgus

ava laius ca 90 cm on tunduvalt väiks m teiste akende laius st (ca ~ jala vorra). Erin v on ka knalaua kõrgust se +6,0, . . ... ~ . 

ületades tavalise karguse ca 35 cm võrra. Võimalik, et need erinevused on t~itu .. . ~ .. paikn.emise t ruumi välisseinas, 

vaatega väljapoole klausuuri, kus liiku ilmalikke ja sõitis veomehi. Tõ näolis It on olnud aken ka seina lõunapoolse 

lõigus, kuid seal on seinamüür niivõrd madalale lammutatud, et asukoha kindlaksmääramin enam võimalik pol • Uhe ning võrd

lemisi nurka surutud akna valgus st poleks SUur le ruumile piisanud. Tähelepandavon kõnesol va seina isekUljel esin v 

1B 

----
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aste. Ta kulgeb algsest põrandanivoost ca 60 cm kõrgemal ja on ca 30 - 45 cm sügav. Pikuti on aste säilinud peaaegu 9 m ulatu

ses, kadudes seina lõunapoolses lõigus; kus algab hüpokeustahju keldrivõlv. Ilmselt hävis lõunapoolne astmelaik kütt keldri 

ehitamisel. Ei ole s 19unud kirjeldatud astme funktsioon. Astmelt leiti paiguti omal algsel kohal pUsinud poolviltu laotud 
... .., 

paekive, mis meenutasid algavat volvi. Voimalik, et pärast alumise müUritsooni valmimist otsustati seinamUüri paksust vähenda-

da. Algne paksus kõigub 150 ja 140 cm piirides, kuid lõplik 110 ja 115 om gabariitmõõtmetes. Köögi kohal on kõnesolev seina

mUür juba ilma astmeta ning püsib viimatimainitud laiuses, Edasi lõuna poole ahen b mUür veelgi. Köögi kagunurgast alates 

kõigub paksus müüri lõunaosas 90 om piirides. Ilmselt peituvad neis erinevustes ka hitusetappide ajalised erinevused. Või

malik, et astmega müür tõepoolest moodustab kogu idatiiva Uhe vanema müUrilõigu. Burf põhjapoolsema ruumi kirdenurgas ei 

andnud täiesti Uhemottelist vastust, kuid on to näoline, et idamUUr ehitati siiski varem kui põhjamUUr (foto nr. 43). Ka 

siin vajavad väliuurimis d jätkamist. 

inisime eespool, et kõnesolevat ruumi kasutati refektooriumina, kuna põhjatiib oli veel valmimata. Köögist lõuna ppole 

jäänud suur saslruum täitis iLmselt kapiitlisaali ülesandeid. Viiman oli mainitud ruumidest kÕig sakraalsema iseloomuga 
T- _ 

ning pidi seetõttu paiknema võimalikult kirikU altaritra~ee lähedal. Söõgisaal aga vastupidi - pidi asuma kõige kaug maI 

kirikust. Söögisaalil näib osutavat ka. lavatoorium ruumi kirdenurgas; mis on sinna nähtavasti sekundaarsena sisse ehitatud 

(fotod nr. 43, 44, 45, 46, 47). Sekundaarausele näib viitavat mUUrilao ebaühtlane iseloom kirdenurga põhjaseinal. Ehituaelt 

erineb kõnesolev lavatoorium teistest kloostri veenõudest. Ta paikneb seina paksuses ning moodustab seal pika lameda küna 

taolise paaranni. Se1ne.müUr kah I pool rennikivi on lagunenud tunduvalt madalamale tasandile kui rennikivi, mille tõttu 

pole enam võimalik kujutella lavatooriuminisi kuju ning suurust. Renn, mis on tugevalt saanud kannatada; algab oa 1 m ruumi 

kirdenurgast ja suundub siis ruumi nurgamUüritist läbides jõe poole. Kuid mitte otse, vaid millegipärast kergelt kagusse 

pöördudes (foto nr. 46). Renni lopp on veel välja kaevamata. Võimalik, et kõnesoleva lavatooriumi põhiline esmärk polnud 

mitte sakraalne, vaid üsnagi ilmalik - roiskvete ärajuhtimine. Hiljem kandus see funktsioon keedukolde suure mantelkorstna. 

põrändarenn1le. 

Mõningaseks ootamatuseks osutus kapitaa.lso keldriruumi puudumine nii köögi kui ka esialgse (oletuslilm) refektooriumi 

a.ll. R fektooriumi all paljandus üksnes suur hüpokaustah! ning selle juurde kuulu küttekelder. Viimane paikneb ruumi kagu.- -+...,. - - - ---

nurga all ja. abi ruumi lounaseina kõrvale kaevatud süvendis (mõõtmisjoonis lehel nr. Ü 80:1 t fotod nr. 48). Veel mitte täie-

likult väljakaevatud ahju orienteeruvad mõõtmed: sisepikkus ca 3,25 m ja iselaius ca 2 m. Keria kivid on vaid osaliselt 

säilinud, laevolv hävinud ja puudub ka suudmesain. Korstnaloori säi~ed paljandueid ahju kagunurgaa. Loõr tõusis kergelt 

lõuna suunas, ulatudes mõttelis vaheseina piirkonda (foto nr. 35). Viiman asjaolu lubab oletada, et korsten oli r jatud 

nii, et teda võidi kasutada mõlemast ruumist: põhjapoolses ruumia hüpokaustahju huvi es ja lõunapoolses ruumis (resp. köögis) 
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01 tatava küpsetusahju kUtmiseks. Ka see lahenduslik pohiskeem on laenatud Tallinna uurelamutelt. Ahju suudmeseina est algavas 

.., 
kUttekeldris on laevolv säilinud. Suudme vastaspoolelolevas - .,... \/ 1 seviekamiseks (vt. mootmisjoonis I heI nr. UqO: ). Luukava 

seinamüüris on säilinud ka paeraamistusas luukava küttepuude sis

est p66rdub lühike võlvkäik lõunasse ning põördub siis idassa, 

kus trepimarss läbi s inamUUri ulatudes pöördub täisnurkse käänakuga mantelkorstnaaluses e ruUmi. Trepikäiku on valgustanud vÄi

ke aknake seina kirdelõigus. MUUrilao lähem vaatIus lubas ka kõnesolevas lõigus kinnitada kogu kompleksi ajal1st s kundaersust 

põhimüUristiku suht • Kordame summeerides, t mainitud kompleksi kuuluvad suur mantelkorsten ke dukoldega, hüpokaustehi k<m --f 

küttek ldri ja trepikäiguga. pikk trepp köögi lõunaseinas, tellisabi (rekonstrueeritud?) ja lõunasPOOlne vahekelder. Viimane 

on meie poolt veel kirjeldamata. 

Kitsas vahekelder köögi lõunas ina ta a on pma üldl henduseIt t atud piirini p egelpildiks sellel, mida võisime näha 

köögi põhjakülj 1. Ka siin on köögipoolsel küljel (edelanurgas) kUttekoldega mantelkorsten, kuid keldris t ispool vab s iDa 

suur hüpokaustab!. 
v 0. yy 

lemavd varustab looridega Uhine korsten, mis oli paigutatud vaheseina kohale (foto nr. 48). Erinevused 

seisnevad keldriruumis endas. Ta hõlmab kogu tiiva laiuse, mis tegelikult on keldri pikkuseks (9,4 m) . Keldri laius on 5,5 -

5,6 m. Läänepoolsesse otsa on ehitatud hüpokaustabi, mille sisepikkus on 6,25 m ja laius ca 2 m (ilma lõunapoolse voodrita 

"puhas" laius ca 1,75 m). Sellis It on ta igati sarnane vana ref ktooriumi alloleva ahjuga (fotod nr. 49, 50, 51, 52). Suu-

r It osalt on säilinud ~r.!s _ tagumine kande~r _koos_ kividega. Segmentne kerisevõlv on hävinenud ja hävinenud on ka suudme- _ 

sein. Ahjusuudmest vah tult põhja pool on asunud tuhakest. Kaks piirdekivi on tavaliselt jälj tult bävinenud tubakestist oota- - -

matult hästi oma kohal pUsinud (fot~nr. 50, 53). -

Ahju ees on tavakoban kütt kelder. Sel~e põhjasainas on lai sUgav niss varupuude hoidmiseks. Lõunas inas väiksem Dies 
sUUti e hoidmiseks. Säilinud on ka ukseportsali lävepakk vaheseinas, mis eraldas i eseisva küttekeldri keldri idapoolse t 

osast. Uksevaltsi pikkus on ca 80 cm (fot~nr • . 53, 54). Vah sein küttekeldri eraldamiseks on õhuke ja paikneb ~Olpõiki, and

maks maksimaalset avarust keldri idaosale, mida kasutati "tte ainult pääsuks ahju juurde ning läbi ukse sissevisatavate puu

de vastuvõtuks. Sealt läbi kulges liiklua köögitrepi ja toidukeldri ning toidukeldri ja välisukse vahel (fotod nr. 55, 56, 57). 

Keldri idaaeina oli ukseava, mille nisi laius on oa 1,15 m (portsal on täielikult hävinenud). Ukseava siseküljel on säilinud 

kolm trepiast t (neljas ul min pol aste, vaid jäänus sulgmUUrist, mill ga a.va on hiljem olnud kinni müüritud). Ukseava pÕh

japoolses naabruses on s inas aknaava keldri valgustamiseks. Akna raidreamistusest on alles ainult aknalaua monoliitne alus

plaat üksiku suure trelliauguga (fotod nr. 57, 58, 59). Akna kõrgust aitab kaudselt määrata köögipoolses palendsainss säilinud 

aknanjsi laevõlvi jälg (fotol nr. 58, vt. üleval paremal). üürilao ebakorrapärasusi arvestades on mõlemad kirjeldatud avad 

keldri idaseines sekundaarseteks tä.iendusteks. UUri ehitamisel ~eid (polnudt veel kavandatud. Tugipiilar trepimarsi alumise 

lõigu kohal paikneb osaliselt aknaava kohal ning on aknapoolsest küljest seetõttu kergelt ahendatude 
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Keldri lae on moodustanud silindervolv, mis ühtsel kõ~gusel kattis nii ahju k rist kui k k ldri idapooleet osa. Üksnes 

suur varupuudeniss keldri põhjasainas oli kaetud iseseisva s gmentse kaar g • Vastu seda võlvikaart to tus niai kohal ka 

laesilinder (fotod nr. 53, 60). Analoogiliselt oli võlvitud ka ahi ning kütt kamber vana refektooriumi all . Näib olevat 

ilmne, t kõiki neid rekonstrueerimistöid juhtis Uks ja sama ehitusmeist r . 

Kõnesolev suur rekonstrueerimisprojekt, mis oli koostatud idatiiva põhjapoolset ruumide int naiivsema kasutamie 

huvides, puudutas ahelreaktsioonina ka idatiiva lotmapoolsemaid ruume , eriti ga kaldreid. Juba varajasemat a mUUriainese 

väliuurimuslikes analüüsides on selgunud täiesti ühemõtteliselt , et tdatiiva kaks lõunapoolsemet k ldrit (nn. idakompleksi 

arvestamata) on tekkinud hilisema vaheseina püstitamise tulemusel . Viitasim sellele e spool ka käesolevas aruandes . Algselt 

eksisteeris nende kahe keldri kohal vaid üks piklik kelder, mis oli põhja poolt suletud ja omas ühendust vaid lõunapoolsete 

keldritega idakompleksi all. KeldriIe oli kavandatud võlvitud lagi. NUUd on lisandunud veel paar täiendavat s isukohta, 

millel viitasime Smakordselt seoses ristikäigu analüüsiga. 

fi a Konesolevast keldrist idatiiva lõunaosas ei kavatsetud keldrikorrust kaugemal põhja poole jätkata. Wähtavasti häirinuks 

keldrikorrusega seotud tegevus nunnadeklausuuri rahu ning isoleeritust . Ulatusliku rekonstrueerimise perioodil keldrikor

rust osaliselt siiski pikendati ning muudeti. Pikendamine toimus eespool kirjeldatud kitsa vah keldri võrra, mis teenindas 

otseselt naiskonventi. Naiskonvendi uuele suurele köögile oli vaja ka iseseisvat toiduvarude keldrtt, selleks murti läbi 

lõunapoolse k ldri otsaseina ukseava ja ühendat1 kelder üles kötlki Viiva uue trepiga. Vahepealseks UhmduslUl1ks kujunes 

uus võlvkelder. Kirjeldatud muutus naudis "ülevõetud keldri isoleerim1st m estekonvendist . Selleks hitatigi eespool 

mainitud vahesein, mis jättis meestepoolele tollest ruumist vaid väikese lõunapoolse osa. Mainitud muutused tõmbasid 

lõpliku kriipsu läbi ka keldri laevoIvide ehitamise kavatsustest . Keldri keskele püstitat1 tUs neljatahuline sammas 

talslae toetamiseks. Samba asukoht keldri läänepoolsel küljel (mitte keldri keskelt) osutab veelgi Uhele uuele täienduse

le: idaristikäigu nihutamisele lääne poole. 

2. MUUristiku esialgsest paiknemisest ilmneb, et peakorrus oli kavandatud sama laiana kui keldrikorrus. Konesoleva 

lõunapoolse keldri läänepoolsel küljel leiti juba 1915. aasta suvel kitsas koridoritaoline ruum, mille tähendust ei osa-

tud sisuliselt selgitada ming räägiti konstruktiivsetest pobjustest . "Tõenäolis It näib siin aga olevat tegu esimese kavan

da.tud ning ka juba hi tama hakatud r_istikäigu~. Ristikäigu ja ruumistiku vaheline aeinamUUr langeb täpseltühte tolle _ - -

põhijoonega, mis lähtub kiriku kirdenurgast põhjasuunda. See ei saa olla juhuslik kOkkusattumine, nagu ei ole juhuslik 
... 

ka idatiiva idamUüri ja käärkambri idamüüri joondumin täpselt ühisele sirgela, mis ulatub kuni pohjaristikäigu sisegaba-
. v 

riidini . Tähelepanuväärne lisand oletusele esimesest idaristikäigu asukohast on kaks ootamatut pohiplaanilist kokkusattu-
" ~ 

mist . Esimene neist on vertikaalvuuk kitsa vahekeldri hUpokaustahju pohjas inas. See ' ~aub samal põhja-louna joonel nagu 

-
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algristikäiguks peetud kitsa ruumi tdaaein. Teiseks: mainitud idaseine. joonent ulatub. nagu juba varem mainitud. köögi 

põhjaküljel paljandunud vana munakividest vundament. Tundub mitmeti tõenäolieena, et oletatud algplaani kohaselt olid 

ehitajad idatiiva alusmüüride püstitamisaga joudnud selle läänepoolses tsoonis ligikaudu ka6giruumi põhjapoolse kUlgsei-

nani. Idapoolses tsoonis aga jõuti seinamUüri alumine vöönd valmis 
.... 

hitada kuni pohjaristikäiguni. Seda müüri iseloomus-

tav jalamiaste siseldiljel näib olevat suguluses samasuguse astmega, mis esineb idamüüri lõunapoolses otsas kitsas vaheseina-
.., .., 

ga eraldatud keldris. Selliselt alustatud seisundis tööd seiskusid. Pohjuseks oli toenäoliselt basilikaslse perioodi dra-

mae.tiline lõpp ning kohandumine uuele kodakirikulisele kavatisele. Viimane toi endaga kaasa ka lõunaristikäigu teise kor-

ruse hitamise ning sellele ahelreaktsioonis järgneva arhitektuuriliate muud ste keeruka rea. Ka idaristikäik tuli nihu-

tada algsest asukohast otsustavalt lääne poole. Kogu idatiiva lõpetamine toimus jUba uue kavatisG kohaselt. Ehitustehni

liseit iseloomustab seda perioodi rohke liivakivi kasutamine müürimaterjalina. Nähtavasti kujunes seekordne ehitamine ida

tiivas lUheroaks vaheperioodiks. mil seintega jõuti kõrgut~vähemalt põhjatiiva jõepOOlses ristikäigus, esimese korruse 

- volvlae tasandini. Vana provisoorne puuköök tö8taa tollal tõenäoliselt veel täiskoormusega. Vahetult pärast lounaristikäi~ 

gu teise korruse idapoolse lõigu valmimist asuti idaristikäigu uue lääneseina ehitamisele. Viimase etapina toimusid eea-
1 

po" l kirjeldatud suured rekonstrueerimistööd. See võis sUndida kohe pärast pÕhi2iste müüritööde lõppemist kirikus. SUure 

mant~lkoratna kaarava puhas kantkivivooderdus meenutab üsna ~emõtteliselt edelakabelisse avanevat laia kaart kiriku 

läänetrevees. 

Kordame lõpuks, et esitatud seisukohtade täpsustamiseks ning kontrollimiseks peaks 

võimalusi üksikute täiendavate Bondaazide ja auriide tegemiseks. 

Koostas: 

.., 
alaleval hooajal leidma moningaid 
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FOTOILLUSTRATSIOONIDE NIMESTIK 

(laiendatud annotatsiooniga) 

1. Idaristikäik põhjaklausuuris väljakaevamdst ajal. 

Uldvaade põhjast. Käigu lõpus vasakul näha idaseina 

t gelik vundament. Neg. N-21263/2 

2. Idaristikäik. Vaade põhjast. Esiplaanilosa algset 

parandakatet. Ees paremal trepiehitise nurk ja selle 

kõrval sekundaarne aknaava. Neg. N-21263/1 

3. Idaristikäik. Uldvaade lõunast. Paremal väljakaevatav 
v .... 

idatiiba Esiplaanil ristikäigu taastatud porandalo~k. 

Neg. nr. N-21245/3 

4. Idaristikäigu põhjapoolne lõik. Keskel fragcent 

algsest põrandakattest. Vaade leunast. Neg. N-21252/2 

5. Idatiiva. põhjapoolsema ruumi, nn. vana. refektooriumi 

põhjasein ja loodenurk. Vaade kagust. Neg. N-21249/1 

6. tildvaade pobja-loodest ida- ja lõunaristikäigu ristu

miskohta. Kirikuseinss paremal näha sekundaareena läbi

murtud pihinisiava. Ke kel trepiastmed lounaristikäi

gu teisele korrusele. AStmete kohal trepikäigu laevõlvi 

s rvakivid ja nendest kõrgemal eenduva vahemüüri murde

jälg, mis paikneb täismüüritud aknaavas. Neg. N-21221/3 

7. Sama, mis fotol nr. 6. Vaade põhjast. Paremal kiriku 

tug1piilar, mille ülemine osa on ehitatud kurvjalt. 

Viimasest vahetult allpool idaristikäigu lääneseina 

murdejälg. Tolle murdejälje ülemine lõik võis kuuluda 

trepikäigu põhjapoolaele külgaeinale. Neg. N-21244/1 

'/ 

8. Sama, mis fotodel 6 ja 7. Vaade kirdest. Neg. N-21221/2 

9. Vaade edelast idaristikäigu algse aknaava säilmet le 

(põhjast arvestades II); akna taga, teispool ristikäiku 

portaali säilmed; portaal kuulus idatiiva põhjapoolse le 

ruumile ("vana refektoorium"). Neg. N-21251/2 

10. Portaalisäilmed ristikäigu idas inas; portaal kuulus 

köögiruumile. Vaade kird st. Neg. N-21251/1 

11. Põhjatiiva suure refektooriumi edelanurk. Vasakul lõ~ 

sein suurt munakate ja liivakivika.makatega. Vaade kir

dest. Neg. N-2~249/3 

12. Trepiehitis ida- ja põhjaristikäigu juures. Vaade kirdest. 

Neg. N-21253/3 

13. Aknaava alus idaristikäigu lääneseina põhjapoo~semas 

otsas. Paremal trepiehitis. Vaade idast. Neg. N-21253/2 

14. s'ama, mis fotol nr. 13. Vaade lõuna.st. Neg. N-21222/3 

15. Idaristikäigu läänesein. Aknaava alus (põhjast arvesta

des II). Vasakul paest renn sademetevee ärajuhtimiseks. 

Tagaplaanil trepiehitis. Neg. N-21251/3 

16. Samad aknaalused, mis fotodel nr. 13, 14 ja 15. Vaade põh

jast. Paremal sisehoov. !leg. N-21243/1 

17. Aknaava raamistuse alusplaat. Idaristikäik. Aken põhja 

poolt III. Vaade kagust. Neg. N-21250/1 
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18. Idaristikäigu väravaava lääneseinas . Vaade kagust . 

Vasakul hästi nähtavaIga värava palendaeina 

ümardatud vertikaalserv, mis algab t isest kvaad

rist, kuna alumine kvaader esindab soklit . 

Neg. N-21259/2 

19. Sama. väravaava, mis fotol nr. 18. Pohjapoolne pa

lendaein. Vaade idast. Neg. N-21266/3 

v 

20 . Vaade pohjast idaristikäigu lääneseina jäänusele 

ja sell at kõrgemaloleval murdekohale. Pan tähele, 

kuidas tugipiilari kvaadrid on osaliselt emaIdatud 

või purustatud, võimaldameks paremat sidet sekun

daarsena vastu tugipiilarit ehitatud ristikäigu 

seinale. Neg. N-21255/1 

21 . Vaade köögi väljakaevatud põrandakattel ja kesksembale 

lood st . Vasakul ahjualun põrandalõik ja selle paremal 

küljelolevad vanad vundamendisäilmed. Neg. N-21219/1 

22 . Esiplaanil keedukolde mantelkorstna kaarealuse 

põranda munakiv~sillutis . Tagapool köögi põrand 

kesksambaga. Esiplaanil fragment hUpokaustabju 
.., .., 

plaadist . mis pärin b toenäoliselt köögi korval 

asunud ahjudest . Tagapool vööndkaarekivi (kas 

ristikäigust või suurest r fektooriumist) . 

Vaade ida-kagUst . Neg. N-21214/3 

a3. Vaade edelast köögi põrandale ja varisenud t 111s

ahju rusudel • Esiplaanil köögi kesksammas ja selle 

taga vööndkaare profiiIkivi. mis kuulus kas risti

käigul või suurel ref ktoor1umile . Neg. N-21260 

24. Köögi põrand ja uksepakk. Taga ristikäigu väravaava. 

Vaade kagust . Neg. N-21259/3 

25 . Ma.ntelkorstna~ugisammaa (resp. nurgasammaa kCSögi ed~ 
lanurgas pärast väljakaevamist . Vaade edelast . 

Neg. N-21261/ 2 

26. Vaade adelast köe>gi põrandale. Esiplaanil mantelkorst

ns. samba baas ja tagapool kesksamba baas. N g . -21264 

27 . Vsad loodest kCSögi tellisahju rusudel . Paremal ees 

näha lru:umõhukütte Uheaugulin katteplaat . Vasakul kin

nivarisenud keris~u koht väljakaevamista algul . 

Neg. N-21265/3 

28 . Vaade läänest köögi tellisahju varele. Neg . N-21215 

29 . Vaade tellisahju varele kirdest . Tagaplaanil köök ja 

ristikäik. Neg. N-21254/3 

30. Vaad ahjuvarele idast . Esiplaanil "vana r f ktooriuroi" 

hüpokeustahju küttekeldri trepikäigu laevõlv. Neg. N-21254/2 

31. Vaade tellisahju varele loodest . Vrd. fotoga nr. 27. 

Neg. N-21265/2 

32 . Vaade põhjast "vanale refektooriumile~IKaevatakse välja 

hüpokeustahju. Esiplaanil hilisema päritoluga küttekolle . 

N g. N-21257/1 

• v v 
33 . TellisahJU alt vabanenud porandaloik. Vasakul vana vun-

damendi munakaterida. Paremal taga näha ahjualuse ja 
.., .., 

köögi poranda paesillutiste korguste erinevus. Vaade 

kagust . Neg. -21214/1 



34. Vaade läänest ahjualusele põrandale. Taga paremal 
~ '" k dukolde suu,e mantelkorstna kaarava ohjapoolse 

palendi kvaadrid. Keskel vana vundamendi kivirida, 

millel näha üksikuid telliseid. Taga vasakul hüpo

kausti trepikäigu võlvikivid. Neg. N-21262/3 

35. Esiplaanil väljakaevatav hüpokaust, mille lõuna

seinas näha korstnalõõri algus. Tagaplaanil köök. 

Vaade loodest. Neg. N-21258/3 

36. HUpokausti üh auguline keriseplaadike, mis nähtavasti 

asub oma algs asukoha - kuumõhukanali juures. Vaade 

loodest. Neg. N-21262/2 

37. Köögi kesksamba baa • Vaade edelast. Neg. N-21233/1 

38. Hilisem tuleas kerisega "va.nas refektooriumis tt • 

Karis kooshoidmis ks on kasutatud purunenud akna

raamistuse raidkivi. vaade lääne- delast. 

Neg. N-21257/2 

39. Sama tuleas , mis fotodel nr. 37 ja 38. Vaade idast. 

l~eg. 11-21257/3 

40. Eelmistel fotodel esinenud tulease vaat ga loodest. 

Neg.N-21262/1 

'" 41. Porandakatte fragmant vanas refektooriumia". Vaade 

kirdest. Neg. N-21233/2 

.... 
42. Sama. porandakatt fragment. mis fotol nr. 41. Vaade 

läänest. Neg. N-21233/3 

43. Aknaaluse fragment "vana refektooriumi" idaseina 

põhjapoolse lõigus. Vaade kagust. eg.N~21248/2 
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44. Surf "vana refektooriumi kirdenurgas. Pare

mal külj 1 idatiiva idasein suurte munakatega 

müüri taldmikutsoonis. Vaade edelast. 

Il g. N-21258/1 

... 45. Pohjaristikäik. Vaade idast. Ees vasakul lava-

tooriumirenni algus t kus täkitud põbj aga ki vilj 

paikneb müüripaksuse keskel. Neg. N-21239/1 
.., 

46. Idatiiva pohjaseinas leitud lavatooriumi algus-

loik. Vasakul varjutatud avauae kohal pöördub 

kanal kergelt kagu poole. Vaade loodest. 

Neg. N-21217/2 

47. Üldvaade lavatooriumile. Esiplaanil IOik, mis 
v 

on pööratud kagusse. Väljakaevamine lopetamata. 

Neg. N-21217/1 

48. Tagaplaanil köök. esiplaanil kitsa vahekeldri 

lääneosas oleva hüpokaustahju keris enne välja

kaevamiet. Kerist katnud volvlagi on hävinenud. 

Säilinud üksikuid vOlvikive ahju põhjaseinal 

'" ja nende korval köögi edelanurgas olnud mantel-

korstnasse auunduva loori säilmed. Vaade lounas; 

Neg. N-21245/1 

49. Uldvaade edelast vahekeldri Väljakaevamistele. 

Paljandunud on keldri ja köögi vahelin pikk 

müüritrepp. Heg. N-21212/3 

50. Üldvaade kagust vaheleeldrll • Taga vasakul (lää

nes) hüpokaust. Ees paremal varupuude niss ja 

selle nurg juures tuhakast! piirdekivid. 

Tagaplaanil köök ja idaristikUik. Neg.N-21232/2 



51. Vaade läänest vahekeldri hüpokaustile. Säilinud 

Uksik kandekaar ja sellele laotud kerlsakivid. 

Neg. N.-21256/2 

52. Sama motiiv, mis fotol nr. 51. Lähivasde. Neg. 

N-21247/3 

53. Vaade vahekeldriIe kagust. Esiplaanil kUttekeld

rit eraldav vabesein ukseava lävepakuga. Neg. 

N-21266/1 

54. Vaade idast küttekeldrile. Esiplaanil ukseava läve

pakk. Neg. N-21248/1 

55. Üldvaade läänest vahekeldrile. Tagaplaanil kolme 

astmega ukseava. sellest vasemal aknaava. Paremal 

suur toiduvarUkelder. mille vasakpoola s nurgas 

näha kinnimüüritud võlvikanna jälg. Neg.N-21247/1 

56. Vaade edelast vahekeldri kirdenurka. ITäha. k<>ögi

trepi ja välisukse trepi astmeid. Esiplaanil kUt

teruumi lävepakk. Neg. N-21247/2 

57. Sama motiiv, mis fotol nr. 56. Vaade suures plaanis. 

Neg. N-21231/1 

58. Aknaraami aluskivi vahekeldri idasainss. Vaade 

kagust. Neg. N-212J2/1 

59. Köögi ja keldri vaheline trepimares. Vaade lõuna

Jagust. Trepi vasemal kUlgseinal näha korrapäratut 

müüriladu. mille põhjustas trepiava läbimurd köögi 

algsest lõunaseinast. Neg. N-21266/2 

60. Vaade edelast vahekeldri põhjaseinale, kus näha 
v V y 

laevalvi kannakivid, suure nisi volvkaare fragment 

- 21 -

ja korstnalõõriägus. Neg. N-212;1/2 

Järgnev fot~terjal ei ole tekstiga süsteemselt seo~d, 
kuid ta täiendab teksti või esitab olulisi motiive 

pärast konserveerimistööde lõpetamist varemetes. 

61. Uldvaade kaevamistele ja kaevajatele idstiiva 

põhjaosas. Vaade edelast. Tallinna õpilasmaleva 

liikmed. Neg. N-21240/3 

62. Üldvaade kaevajatele ja kaevamistele vahekeldri 

kohal. Vaade edelast. Neg. N-21259/1 

63. Uldvaade kagust uuele põrandakattele põhjaklausuu

ri edelanurgas. Nunnade ja külaliste ~atoorium. 
Neg. N-21216/2 

64. Põhjaklausuuri haljastatud 818ehoov ja pohjaristi

käigu välisktilg, mis on tules tugevalt kannatanud' 

ilmselt 1564.a. Vaade kagust. Neg. N-21218/3 

65. Vaade põhjaklausuuri 8iaehoovi delaat (hoovimaja 

müürideIt). Tagaplaanil väljakaevatav idatiib. 

Neg. N-21218/2 

66. Vaade põhjaklausuuri sisehoovi üle hoovimaja 

hüpokaustahju varemete. Vaade edelast. Neg. 

N-21218/1 

67. Vaade loodest "idakorpuse" keldritele pärast 

seinte mäj;astamist. Ees vasakul vahesein, mille

ga poolitati suur kelder idatiiva lõunaosas 

(seoses toiduvarude keldri loomisega nunnade kllö, 

gile). Neg. N-21255/3 



68. Üldvaada lään st idatiiva vahekeldrile. Neg. N-21255/2 

69. üldvaade idatiivale lounast. Esiplaanil toidukelder 

ja eIle lõunasein, mis keldrikorruseloli ühtla-

si piirika meest - ja naistepoole vahel. Neg.N-21212/2 

70. Uldvaade lõunast kaeVam1st~ idatiivase Ees vasakul 

näha -pikk kitsas ruum, mis oletust kohaselt oli 

algkavatises idatiiva ristikäik. N g. N-21212/1 

71. Vaade lõunast edelakab 11 portsalile ja läbi sell ka 

kiriku suurele kaaraval ja kiriku interjöörile. 

Neg. N-21234/1 

y y 

72. Launaklausuuri idatiiva vaheruumi taastatud poranda-

kate. Vaade kagust. N g. N-21234/2 

73. Lõunaklausuuri idapoolne kirikuportaal põhjaristi

käigus. Vaade lõunast läbi portsali kirikusse. 

Neg. N-21229/2 

74. Üldvaade kagust kiriku pohjas inale ja loodenurka 

pärast poranda~ tte ehitamist. lieg. nr.N-21229/3 

75. Vaad kanaerve ~itud peaaltari müUrisäilmet le. 

Vaade edelast. N g. N-21211/2 

76. Kiriku lounase~a idaport al. Tagaplaanil lõuna

klausuuri idatiiba Vaade pohjast. Neg. N-21211/1 

77. Vaade kirdest trepikä.igule J mis idatiiva suurest 

mantelkorsten-köögist viib hüpokausti kUttekeldris

se vana refektooriumi" all. Neg. N-21244/3 

78. Suur kaarava kiriku ja edelakabeli Yahel. Vaade 

louna-edelast. Neg. N-21235/1 
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79. Kiriku I ·äneportaal pärast konserveerimist. Vaade 

lään -edelast. Neg. N-21230/1 

80. Üldvaade kirikusa läänest {pärast põrandakatte hi

tarnis • Neg. N-21236/3 

81. Idatiiva vana refektooriumi portsali lävepakk, 

Vaade delast (ristikäigust). Neg. N-21222/1 

82. Kaugvaade idatiiva kaevamistel idast, udajõ ida

kaldalt. Neg. N-21237/2 

83. Uldvaade loode-põhjast kaevamistele idatiiva • Esi

plaanil väljakaevatud ristikäik. Neg. N-2124J/J 

84. tlldvaade kirdest põhjaklausuuri aisehoovile ja 

hoovimajale pärast hoovi muruatamist. Neg. N-21243/2 

85. Kiriku lõunaseina idaportaal ristikäigust nähtuna. 
., 

Vaade kagust. Läbi ukseava näha astmetega poranda-

süvend portnali ees. Neg. N-21238/2 

86. Üldvaade ida-kagust kiriku interjöörile. N g. N-21246/2 

87. Vaade edelast idatiiva köögi keldritrepi välisseinale 

(idaaeinale), milles näha vertiksalvuuk - trepiavaus 

läbimurdmi est jäänud liitekoht köijgi lõunaseina kohal. 

Neg. r-21214/2 

88. Uldvaade idast kiriku interjöörile pärast konaerv e

rimistööde lõppu. Neg. N-21224/1 

89. Idatiiva toidukeldri kirdenurk. Vaade edelast. Näha 

kinnimüüritud võlvikanna jä.ljed mÕlemal seinal. 

Neg. N-21213/2 



90. Idatiiva toidukeldri kagunurk. Vaade loodest. Vasakul 

idasein, paremal sekundaarne vahesein, mis eraldas 

keldri meestepoolele kuulunud ruumidest. Seinte vahel 

puudub ehituslik s1deJ puuduvad ka jäljed võlvikan

dadest. Neg. N-21213/1 

91. Idatiiva toidukeldri loodenurk kinnlmUUritud võlvikan

na süvenditega. Vaade kagust. Neg. N-21213/3 

92. tildvaade lõunaklausuuri idaristikäigule pärast 

põrandakatte taastamist. Neg. N-2122J/3 

93. Üldvaade kiriku interjööri läänepoolsele osale pärast 
I 

konserveerimdst. Vaade ida-kirdest. Neg. N-21220/J 

94. Üldvaade kiriku interjöörile pärast konservee

rimist ida-kagust. eg. N-21220/1 

95. Vaade põhja-loodest idatiiva toidukeldrile ja oletata

vale algsele idaristikäigule (vaate vasakul sorval). 
~ Ng. N-21225/2 

96. Vaade kiriku peaaltarile enne konserveerimist (vrd. 

fotoga nr. 75). Vaade loodest. Neg. N-21226/J 

97. Tellisefragment, mis enne põletamist on meistrimär

giga tähistatud. Leitud idatiivast. Neg. N-21264/2 

98. Üldvaade kuusnurksele kabelile kloostri kiriku 

ees kalmistul (pärast kalmistu korrastamist). \ Vaade 

kagust. Neg. N-21227 

99. Vaade idast kirikuesise kalmistu lõunapoolsele kUljele 

pärast ristide konserveerimist ja haljastuse korrasta

mist. Neg. N-21228/1 

100. Kiriku lõunaseina idaport al lõunavaates (vrd. fotoga 
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nr. 85). Neg. N-21246/1 

Koostas: 
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