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ÜLDOSA 

1980. a . aug. -sept . avan s voimalus seoses Ekskursiooni

büroo ( itaurini 35) soojustrassi rajamisega teostada arheo

loogilisi uurimistöid sini tn. 12 A hoovis (joon. 1; 

joon. 4; foto 1) . Kaevamist esim sel tnpil uuriti läbi 

1.30 m liuse ja 17 m pikkuse soojustrassi alla jäävala. 

Olgu ärgitud, et uurimistööde 19useks oli ehitajate poolt 

trassi sUvenda tud juba ca 1 m sUgavuseni maapinnast, mistottu 

olid osaliselt lohutud ka avaldunud vanade ehituste mUürid 

ning kaduma läinud osa leiusinesest. .... . on1ngad huvitavamad 
., 

1 iud onnestus siiski päästa ja neid käsitletakse eraldi aru-
., 

and lopus. 

Soojustrassi alla jäävala jagati t:Lnglilrul t kaheks sur

f'iks, mis on tähistatud tähtedega" " ja "B" (joon. 4) . Kuna 

s fi "A avaldusid abs. korgusel 35. 64 puitehituse jäänused, 

siis nend 
.., 

par maks tundmaoppimiseks ning selgitamiseks raja-

ti pärast nädalast vaheaega trassi kõrvale veel kolmas Surf', 

mis on tähistatud tähega "0" (joon. 4). Kolamnda surii raja

~sega algab kaevamiste teine etapp, millele eelnes 2. sep-

t mbril nõupidamine ENSV Kultuurministeeriumi, Tartu linna 

HS TK Elamute Valitsuse, Tartu REV-i ning Tartu Reisi- ja 

Ekskursioonibüroo esindajate osavõtul, kus anti nõusolek töö

de jätkamiseks.1 

Kokku holmnsid uurimistööd gasini tänavas ajavahemiku 

25.aug. - 30. sept. Töödest võtsid osa peale aruande autori 

1 Noupi is proto oll säilib KRPI Tartu sektori arhiivis. 

kaevajatena t eninduskombinaadi "Edu" tööline Ivar Vigal, 

Tallinna Eritööde REV nr. 1 töölin Pe ter Vig 1, praecune 

Tartu Kultuurimälestiste Kaitse van. - etoodik E. Ve npere ning 

TRtl ajalooteaduskonna ajaloo osakonna I kursu Uliopilane 

t Rootslane. Ajalike nõuannete e t võlgneb aruande autor 

tänu KRPI Tartu s ktor! van. arhitekt U. Tii sale . bsoluut-
y ..., 

sete korguste vorguga seostas kaevendi KRPI geodeet U. He anne 

Antud piirkonda on arheoloo iliselt uurinud ka arheoloog 

V. Trummal 1966. a . , kelle kaevend asus asini t . 3 hoovie 

(joon. 1). POhilised V. Trummali poolt fiks eritud elutegevus

kihid ja geoloogilised ladestused olid ärgatavad ka käsitle

tavas kaevendis . 

Aruandes analUUsitakse läbikaevatud ala Surride kaupa. 

Juurd on lisatud aurfid ja leidude fotod mnt joonised. 

... 
SURFI A" ANAL··S 

Surf "A" hõlmab ala mUUrist I kuni gasini tn. 12 A 

soojustrassini, mis kulges risti vastrajatava trassiga (joon. 

4) . agu eelnev lt märgitud, oli uurimistööde alguseks juba 

ca 1 m ulatuses pinna t ald tud. Ulevaate ka vendi piirkonna 

Ul istest pinn sekihtid t saime seega ainult kaevese seina

profiili jälgides. 

• tn. 12 A hoorlpinda katab kohati kuni 90 cm paksune 

kokkusurutud mullakiht, mi sisaldab rohkesti hitusjäänuseid

tellise j örditUkke, katusekivitükke. maakive jne . Selle all 

oli intensiivne ehitusprahikiht, mis ulatus one s kohas peaaegu 

maapinnani (joon. 5) . ~initud hituspr . iht sisaldas pe -



misel t vanas formaadis telliskivide tükke ning mõrti, 

aga ka keskaegsete munk-nunn vormis kat~sekivide tükke. 

Kindlasti on see kompaktne ehitusruau kiht , tekkinud 

seoses hoone hävinguga., millest aurfi põhjaotsas oli säi

linud üks müürilõik (I:luUr I), mis kulges kaevatava alaga 

r10ti ida-lääne suunas (jaono 4, 5). küüri ehitamiseks 

oli kasutatud uuri maakiva vaheldumisi van s formaadis 

tellistaga (joon. 6, vaad 3-3).S1deainena oli tarvitatud 

nörti . Uri paksus surris "An oli 54 om. Ehi:tusrusu all 

paiknes abs . kõrgusel 37.34 6-8 cm paksune põlemiskiht, mis 

sisalda sUtt ning söesegust mulda. Arvatavasti on see seo

tud ehituse puitosade hävinguga tule läbi, illele hiljem 
v ' 

järgnes varing. Polemiskihile järgnes 10-15 cm. Pakstme 

huumusek'lht, mill all nba. kõrgusel 37.20 paiknes munakivi

sillutis (joon. 5) . Sillutis ka" ab terve käsiteldava Surfi 
v 'v 

alla jääva. ala, piirnedes pohjas müUriga. I ja lotma pool 

Mag. tn. 12 A soojustrassiga. Sillutisekivid on erineva 

suurusega, millede läbimõõt ulatub 10-20 cm-ni. Sillutise 

ken~osas oli peaaegu ida-lääne suunaline suuremate munakate

ga äärista ud nivend (joon. 4; foto 2), mio oli mõeldud tõe

näoliBe~t ~ihmavee ärajuhtimiseks . Ellrgatav oli ai~lutatud 

ala languo mõlemalt poolt nivendi SUUIlD.s. Sellest lälrtudes 

tule b rultud munakivisillutist pidada õuesillutiseks. Sillu

ti~ega kolCku kuulub v el selle all a.ouv ca 8 cm paksune de

vooniliiva kiht . Viimane kujutab endast liivapadjandit, millel 

lasub aillttis. 

Analoogiline sillutis esines ka V.Trummali poolt 1966.a. 

tehtu,d kaevendis, asu· soa seal aga. 80 cm madalamal . Datee

ri tud on too 17. sajandiga.. 2 Pidades silma asjaolu, et maa-

2 V. Trummal . Arheoloogilised jkaevamiaed ~ rt vanalinna terri
tooriumil . TRll Toimetised, 258.Tartu 1970, lk.10.Edaspidi 
Trummal, vanalinn 

• 

v ... . 

pind oli ka tol ajal ilmselt kallakuga Emajoe -suunas, voib 

meil tegemist olla ühest ja samast ajast pärineva sillutd.

sega. Sellele viitab ka mõlemal pool sil~utise paikne ine 

devooni liival . 

Kinnitust ka. käesolevate kaevamiste käigus paljandunud 

sillutise dateerimiaaks 17. saj . annab sillutiaepeals3st 

huumusekihist saadud leiumaterjal, mis koosneb kUll ainult 
. v 

kolmest numbrist . Siit leiti Uhe lühikese voriknga ja vil-

tuselt äralõigatud äärerandiga nõu servaosa, mis on ise

loomulik hiliskeskaegsele keraamikaIe (foto 10-2) . Analoogi

lise servaprofiiliga nõufragmente on hulgaliselt leitud va

rasematel kaevamistel Tartus nii linnuselt) kui all1innaat . 4 

Samuti saadi hulgali eIt sarnast keraamikat möödunud suvel 

Toamarnäe ~ljanõlva arheoloogilieel uurimisel . S 

Sillutiaepealseat huumusekihist leiti veel ühe 17.-18 . 

saj. iseloomuliku gUgavs' uurdega ning tagasipööratUd ääre

randiga. taldriku servaosa (foto 10-1) . ... õu on seestpoolt 

olnud glasuuritud kollase glasuuriga. Kolmanda leiuna sel

lest horisond1st on kirjas killuke sinisest aknaklaasist .(3) . 

on tõenäoline, et kirj elda;t;ud õuesillutis on ra.jatud 

kõrvalolava kivllloone (~llest on säilinud müür surfi põhja

otsas) aktiivse kasutamise perioodil. ingil ajal pärast 

sillutise rajamist on siin aga elu'tegevus mõnevõrra. soiku

nud, millest annab tunnistust sillutise peal asetsev huuwuse

kiht . Tavsliselt hoiti õuesillutised puhta.d. on usutav. et 

3 V.Trummal . Arheoloogilised kaavamiaed Tartu linnusel. TRÜ 
Toimetised, 161 . Tartu 1964, lk. 50 (-daspidi Trumm 1, Tartu 
linnus) 

4 Trummal, Vanalinn, lk. 18 

5 R. etsallik. Too eDläe põhjanõlva all toinnmud arheoloogili.ste 
ka vamiste leiuainose analüüs, Tln. 1981, joon.1-14, 15 ,1 6, 17. 
Kijsikiti säilib KRPI arhiivis (Edaspidi et sallik , Toomemäe 
pohjanolv) 



.... .., 
mainitud kivihoone hävis kas 17 .. saj . lopul voi siis 

18 . &8j. algul , Võimalik, et hävingu põhjustas Pohjssõja

aegne Tartu äge pommitamine Vene vägede poolt . Sellele vii

tab ka trassikaevajate poolt väljavisatud pinnasest leitud 
... ., 

suure rauast ooskuuli tükk, milliseid on leitud ka mujalt 

T rtust Põhjasõja aegu hävinud hoonete lähodunest . 6 1766.a. 

Tartu linnaplaanil esineb kUll antud piirkonnas mingi ki t

sas hoone, mille läänepoolne ots ulatub kaevatud alale (joon. 

2). Tõenäoliselt on aga tegemist mingisuguse hilis ma raja

tisega, kuna kaevandis paljandunud müür ei lõp s 1108 kohas 

vaid jätkub edasi. 

TööjoU puudumisel ei olnud voimalik tervet Bur~i "A" 

alla jäävatala edasi süvendada v id tuli piirduda ainult 
. . ., . 

oelle pohJapoolee otsa a (joon. 5). Ea ;. giks oli saada 

kütte müüri rajamissUgavus ning s 19itada vundamen i ise

loomu. 

initud devooniliiva kihi all paiknes ca 30 cm paksune 

heledame. mulla kiht, !!lis sisaloas peent hi tuoprahti ja 

vähesel määral devooni liiva. Antld kihi alumi e horison

digs aamal joonel nbs . kõrgusel 36. 82 paiknes mUl." is mulla 

ja väiksemate kividega täitunud horisontaalne u . 10 cm 

laiune vuuk, mille 0.11 jätkus mUür uuesti kuni abs. kõrgu

seni 36. 06 (joon. 6; lOiBe 3-3) . T õenäoliaelt ~ siin tege-

mist kahe ehitusjärguga. ülemise, hk vi'- e jälgitava 

ohitusjärgu teIdmikuga pärinevust heleda, ehitusprahti si-

saldava mulla kihist (joon. 5) leiti mitmeid ke ika-

fragm te . Siia kuuluvad õhukeso e:lna1iste glacuuri tud 

reinikeraamiliste noude tragm ndid (foto 11 - , 4), ühe 

6 Samas, foto 71 

seestpoolt rohelise glaauuriga kaetud nou ~ra nt (foto 11-5), 

helepruuni, l··ikivo. asuuri kaetud ning tugevasti p.l'ofilee

ritud ülanerva a noufragment (foto 11-2) ja lihtsama, tahmaga 

kattunud keedunõu kUl'eosa (foto 11-3). Leidude iseloomu järei 

otsustades võib Ule ise ehitu järgu raj iso viia seosesso 

õue illutisega. Voi lik on, t sillutis rajati mõnevõrra 

hilj elU viiDa est chitusjä: gust, nende sj line ve.he Oll <;.;> 

.., 
toenliolisalt üsna. v·'·ike . on uaut v, et mõle ad pärinevad 17. 

s j n 1at . 

Abs. kõrgusel 36 . 82, seoga ca 40 e 
.... 

1 oues111ut1-

sest inesid' munakivid (joon. 5). mis h~jutasid dast 

jäänuseid varase ast silluti est . Antud s fis olnud nga seda 

võimalik t··p lt jälgida. n" etatu kivid as teesid poole 

meetri akausel s vikilrll, mis sie Ida... uti peent ehi'~us-

prallti . S a horisondis on selge ti eri tatav UUri varasema 

ehitusjärgu oüvisejoon (joon. 5) . 

Varase a ehitusjärguga piirnevast pinnasekihist leiti 

kolmjal -pottide ehk panite fra ent e , ia on iseloomulikud 

16. saj. nõudele7 (foto 12-1, 3), 'Üks rohelise glasuuriga 

kaetud reljeefse endioa ahjukahli tükk (foto 2-2) ning 

õhukes seinaline pruuni lasuuri kae' d r inik r ilme 

pudelike (foto 13). Loidud põhj 1 otsust d El võiks "Uri 

varasem hitusj""?>k piirineda. 16. sa.jandist . 

aavik1hi~ nlI putitnea ca 1 pale une mullakiht, is 8i-

snldas vähesel "iiral ehi tu sprab:!ii - mörti j ..... pisik ai tellioe-
.., 

• Abs. kor uscl 35 . 6~ tu id esile selles kihis p iknevad 

puitehituse jäänused (joon. 5) . Otse üürijäänuste Il pai e 

ca 30 cm pak une ruus ulla kiht, is või sinna tekkida 

7 ets lIik, Toome 'Oe põhj nÕlv, lk. 22 



p du kõdunemise tulemusena. Kuna mUüril erilist vundamenti 
.., 

"a ka puistet ei täheldatud, s i is on voimal ik, et hil isem 

kivihoone on ehitatud varasemate puitehituste peal e, kasuta-

des neid parvena v j is 'L ~ist is ka . 

Esmalt puhastati välja puitehitise nurk, mis koosnes 

tahutud männip lkideot,8 is olid seotud nn. kalasaba-tappi 

kasutades (joon. :1, 2; foto 3) . hes küljes oli säilinud 
.., 

kolm raiekorda, teises ka(s . Vajumise voi murdumise takista-

i eks oli nurga alla asetatud väikesi munakiv (joon. 1-1) . 

unakivialusele r jatud puitehitusi kohtame ka liii s 13. -1 4. 

oaj . 9 ruatu hoonon g at voetud puiduproovi vanusek andis 

e 4 m "God 1375 - 30. a . 10 Soe tähOl dab, et puu oli maha raiu-

tud ajav 345- 405 . ' 

14. saj . II poolel või lõpul . 

Tahutud palkide ja keeru1iso ta pühenduse järgi otsustades 

võis tegemis·t olla mõne suurejoonelisama puitehitus 0 0 Li

saks kalaaab tapile on kasutatud veel nurga tugevdamise ees. 

mär il puupunne, mille p sa oli ühe p 1 i 'tapikeeles säili

nud ( joon. 7-2) . Korralikule puuhoon 1 viit b ka asjaolu, et 

hoone siseseinad olid krohvitud . Õnnestus saada ka. pa " krohvi-

näidet (foto 14) . 

Nurgakonstruktsiooni ko val, sell D ~ ca. 20 c lõuna pool 
.., 

abs . korguse1 35 . 52 setse veel Uko 30 cm l=iune ja 15 cm 

paksune palk, mille all asetseaid ca. 0 cm 1äb· õõduga Umarad 
v 

puud (joon. 5) . Nimetatud palgist veel 30 cm 10UDa poole 

8 U. Veibri määrang 
9. H • 'llJ.l.... __ 

en n. ee p • 
OK X 
Uayue) 

o Vanemteadur A. Liiva määrang (Proov TA-1384) 

mööda aurfi põhja päiknes veel Uks massiivne palk ( joon. 5 ) • 
.., 

Kirjeldatud palkid ot s tarve jäi antud surfia ebaselBeke . 

Pa1jandunud puithoono nurga rajamiseligavus oli ab • V' är

tust s 35 . 14. Al isad palbid pa~lesid juba mud k:Ulis, 

mis on sinna tekkinud arvet vasti p. vete toimel, mis 

võivad vihm atel perioodidel tõusta 011e1e nivoole. 

Aj puudUDe tõttu olnud võ· lik aurfi ' n edasi oii

vondada 

?5URFI nB" Al ALUUS 

.., .., 
Surf B votab enda alla ala g . tn. 12 DoojuS-

trassi • 1 .i uue taj tava tra i lounaot ni (joon. 4). 

selles os s oli pea ioe pinno.ockihino. 13i toeaus s"1i ehi-

tusp ti siaald v oull kiht . Suxf'i lõunapoolses otsas 

as tsos ca. 30 cm s'ÜgaV11.Del kamaram; 5 m pikkwte lubjavööt 

(joon. 5) . Arv "avoti on see Deo es mingiou se hil'soma 

ehitustegevuse~ selles piirkonnas . Lubj tiltiot 20 cm sü-
. 

1 abs . kõrgusel )8. 07 võib arvata mingiaUo~oe · l i-

sama sillutioe ole solu, mil1 st olid ...,··linu ka üksikud 

munakivid. unaktld ol i aetatud o'~se 10 cm paksusele 10-

1."8 Isel põl isJ::ihil.e (j oo • !) ) • 

Abs . kõrgunel 37. 72 asotsesid vanas forma~dis tellis-

te t müürij .. ·· used, a olid 4 to1liserea ulatuses ohitaja-

t poolt lõhutu (joon. 5) . UUrist "vasa~ 1 01 nGotses 

b • kõ~gus 1 37. 3 ca 10 cm paksune Jõle iskiht is ula-

tu::! smf':' 19u. est kuni i II (joon. 5) • Teisel pool 
.., ... 

pi de-. Uri pol oi j t runud. ~ voot"",des ole :Lskib:r. 
.... 

vust on vo . ik, et 0 on tekkinu hoone pu."!. "'0 . dc, kas 



• 

lae või põranda põlemise tulerou ena. UUrist vasakul pool 

(pohja pool) sügavamale kaevates jälgi sillutisest ei avas

tatud, kUll aga paikneB analoogilise munakivisillutis Surfia 

"An avastatule müUrist paremal pool ebs. kõrgusel 37.17 

ning jätkus ca 5 m ulatuses Surfi lõunaotsa suunas (joon. 

4& ·foto 4). Rajatava trassi viimases lõunaotsas oli nimeta

tud sillutis lõhutud hilisem te hoonete ehitamise käieus ning 

ka kultuurkiht oli seoses selloga segi pööratud, mistõttu ei 

o ud vajadust seda plaanil fikseerida (joon. 5, toto 5) . on 
loogiline, et ka see lõik munakivisillutisest kujutab endast 
... 
·ouesillut1st . ~üüri vastu oli asetatud suurem, ca 40 cm 

laiun kivi, mis pidi kindlustama sillutise stabiilsuse 

hoone seina juures ning soodustama v e äravoolu. Õuesillu-

tia kasuks räägib ka elpoolkirjeldatud kompaktse põlemiskihi 

puudumine mUUrist paremal pool (lõuna. pool), kuna viimast tu

leb seostada hoone sisselangenud lae võ~ põrandaga. Loomulik 

on ka. mainitud sillutise puudumine mUUrist vasemal, lru,na 

on ilImle, et hoone jätkus antud mUürist vasemale, paremale 

jäi aga õu koos sillutisega (joon. 5) . 

Nimetatud sillutis paiknes samuti devooni liival. Sillu

tia pealt leiti mitmeid hiliskesk egsete keedunõude frag

mente (foto 15.2~ J. ) ning samuti ük läikivrohelise gla

suuriga kaetud reinikeraamilise kannu põhjaosa (foto 15-1). 

Leidude iseloomu ning Surfides "An ja t'B" a.valtiunud sillutis

te kõrgusliku vahekorra põhjal otsustades on tõenäoline, et ' 
v ... 

malamad ou sillutisad pärinevad 17. sajandist . 

UUrist II uti ·lõuna pool, ülemisest 17. saj . sillu-

ti est ca 20 cm allpool p ikncs veel Uks sillut!s abs . kõr

eu el 36.90 (joon. 5) . Kõnesolev eillutis oli asetatud 

pruunikaIe liivale. Mingisugust vahekihti alumisc sillutise 

j ülemise sillutise aluse dovooni liiva kihi vahel ei olnud. 

üüri II üle isas osas oli näha talliaGs silluskaar 

(joon. 6; vaade 4-4), mis e ldab mingi av use olemist müüris . 

Kuna tervet Surfi edasi süvendada polnud uja- ning tööjõupuu-
v y . 

duse tottu voim lik, siis otsustasime uurida lähe alt .vaid 

müürist vasakule poole jäävat ala (joon. 5) . alpool kordu

val t aini tud põle iskihi all j ärgnes mmteliseIt p as 

mullakiht, mille all asetsee ca 1 m paksune kiht ehitusrusu 

mörd1- ja tellisetUkkidega, mille sees abs . kõrgu' el 36.42 

oli 10 cm p ksune põlemiskiht langusesa põhja suunas. Sellest 
.. ., 

vel.dJ. korgemal, bs. väärtusega 3'1 . 73 moodu tas ea 20 e 

laius eendi, millele võis toetuda õni puukonstruktsioon~ 

Võ' lik, et ehitusrusu sees paiknev põle iakiht ongi tekki

nud seoses oletat va puukonstruktsiooni põle ise a . 

Rusukihi all pa.iknes õhuke devoonilii va vöönd, mis suun

dus vastu müüri keskosas paiknevat tellisevööndit abs . kõrgu

sel 36.18 (joon. 5; joon. 6; vaade 4-4) . Võimal ik, et seda 

võib seostada mingil perioodil toimunud põranaanivoo tõstmi-

sega. 

Devooniliiva all paiknes e 50 e paksune mullukiht, is 

sisaldas peent hitusprahti ning alunlis El osas savi. ullaki

hile järgneski ca 20 cm paksune halliks. savi. kO t, illa all 

oli peaaegu 10 cm paksune huumusekiht, mis kattis põrandat. 

Hoone põrand (võimalik, et keldri põrand) asetses abs . kõrgu

sel 35.30 ning kõrguseIt 35 .11 saime kätte vund endi tald

miku (joon. 5) . 

Põrand oli valmistatud 7 cm paksustest Iru sepla.nkudest . 11 

Radioaktiivse sUsiniku eetod dia puu vanuseks 1620 ± 60. 12 

11 U. Veibri määrang 
12 vanemteadur A. Liiva :"ürang (Proov TA-1306) 



On usutab, et põrand paigaldati kohe ehitusjär selt. See

ga peaks ka hoone valmimisaeg langema kuaagile 17. saj . 

piiridesse. 

Paistab a , et põrandanivood on hiljem korduvalt 

tatetud. ~ imalik, et seda on tehtud kaitseks pinnavete 

vastu. Sellele viitab ka põrandapealse huumusekihi peal 

lasuv kompaktne savikiht (joon. 5) . Õhuke savikiht on 
., ., ., 

pandud algs It ka poranda alla. Voimulik, et porand eal-
... 

n savikiht tähistabki uut porandanivood. S ast vu-

sest leiti Uks seestpoolt glaauuritud sangaga nõu kUlje

osa (foto 16-1) . SArnased nõud võiksid pärineda 17 . - ~ 3. 

sajandist . Teis leiuna saadi siit sUgava uurdega kausi 

põhjaosa (foto 16-2) . 

Järgmis põrandanivoona võiks käsitleda juba lpool

mainitud õhukest devooniliiva kihti (joon. 5) . Võimalik, et 
., 

devooniliiva pealoleva rusukihi aees as taev polemiskiht 

on samuti seotud põrandanivoo tõstmisega, pole aga võimatu, 

et teg ist on õne varasema, juba hoone valmimisaegse 

puitkonstruktsiooniga. imetatud põlemiSkihiga samast hori-
.., 

sondist leiti ühe läikivpruuni glasuuriga kaetud nou Ula-

serv (foto 17-1), hiliakeskaega kuuluva keedunõu fra ent 

(foto 17-2) ning rohelise glasuuriga kaetud renessanss-

nt (foto 17-3) . 

UUri vundamendiosa oli rajatud puistele, s koosnes 

ratest munakividest ja pisikestest mördi- ning tellise

tükkid st (joon. 5) . Puiste all abs . kõrgusel 34. 95 paiknes 

62,5 cm kõrgune puuttikk 20 cm mUUrist hoone sisemuse poole 

(joon. 5, foto 6) . TUnni alum±n pool paiknes juba hallika 

savi kihis (joon. 5), mis sisaldas samuti peent ehitusprahti . 

Puutumata pinnasen1 
., ... 

i joutud ka selles surfis. 
., 

Lei tud tünn koosnes 13-st 0,7 cm paksusest lauast, poh-

jast, kah st vitsset, milled st olid säilinud vaid tükid ning 

kaanepoolikust . 

TUnnilauad olid rineva laius ga, valmistatud tammepuust . 13 
y ~ v y 

Pohi asetaea alt ca 5 c korgusel ning oli tehtud onevorra 

pakseroast lauast kui kUlj d (joon. 7-5). Põhi koosn s kahest 

poolest, is olid omavahel seotud punnUh nduse kaudu. Uhe põh

japool sisse oli tehtud kaks pisik st augukest (joon. 7-6) . 

Need olid vajaduse korral punnidega sul tavad. Transporditi 

ju tUnnides peal v delike ka teisi tooteid. 

Alt c 30 cm kõrgusel asetsea alumine tUnnivita. Kuigi 

vitsad olid säilinud vaid f 
... 

ntidena voib oletada, et 

kõn solev tünn oli kah vitsaga ~stavalt r konstr. joonisele 

(joon. 7-5) • 

TUnni auudme kõrgusel, ainult veidi kõrval nihkunult 

asetses osa kaanest, is oli varustatud meistri- või per -

märgiga (joon. 7-7, f~to 18) . Ka koosnes al s It samuti 
.., 

kahest poolest, mis olid üh nd tud analoogiliselt pohjale • 

issugune oli tUnni esialgne funktsioon (mis aine trans

portimis k oli see mõeldud) on raske öelda. tihe tUnnilaus. 

ai pinna kohta tegi dots . Ilomet k emilise analüüsi, kuid 

erilisi jä.äk: mingist tUnnis olnud inest ei avastatud • 
... 

Voib ainult oletada, arvestad s, et tUnni materj liks on valitud 

t epuu, ning et küljelaund on suhteliselt õhukesed, swmuti 
. .., 

pidades silm s per märki kaan 1, et tUnn on moeldud ~ liteet-

sema aine tarvis . Hilja on sea t da kasutatud omalaadse 

13 U. Veibri .'ÜX'ang 



veekogujana hoone sisemuses. Niisugused porandate alla 

, maetud veekoguja.d on tuntud Novgorodis, 14 samuti esineb 

neid Riia 13-14. B. p~inevate hoonete sisemuses15 jm. 
... 

Voimalik, et tünn on ühend.uses olnud ka. juurdevoolu-

torudega ~ drenaaz, se t ühes küljelauas paiknes nelja

kandil~le sisaelõiga (joon. 7-5) . Mingeid jälgi nendest 

oletatavatost torudest aga leida ei õnnestunud . 

Kuna. ·tUnni U1CIll~3e OBa oll hävinenud. pikaajalisesi; 

me.apinnas seismisost, samuti polnud tervetena säilinud 

vitsad, siis osutus tUnni restaureerimine võimatukD. Seoses 
., 

sellega sai ühest küljelauaat voetud puiduproov, mille 

vanus määrati van mteadur A. Li"iva poolt C14 mest dil . 

Proov andis tünni vanuseks 1190 t 35. a . 16 Seega. on antud 

tünn palju vanem kui samas surfis valdunud hoonejäänused. 

'is ajal tUnn veekoguJana maasse ka vati on raske 

öeld ka tunnist lei tud leidude a.lusel . 'Idisel t oli tünn 

täitunud täies ulatuses ehitusprabiga. inimist väärivad 

sealt leitud luu.dkausikeste ehk vitsilmõuda osad (foto 
17 . v 

19. ) Niisugused noud olid m. e . II aastatuhande algupoolel 
.., 

Kesk- ja Pohja-Euroopas väga sagedased. Saksa aladel tulid 

nad kasutusele juba 6-7 aj . 18 Võimalik, et Eesti alale 

sattusid niisugused nõud sakslaste Balti-ekspansiooni 
.., 

tulemusel . Nagu toendavad arheoloogia. andmed on sarnased 

noud Eesti linnalistes keskustee keska.jal väga. levinud. 

1 

vasakpoolne vitsiknou kantkend Umberpöö-

Ee ti rahvapärane puut ö õndus • Tallinn 1960, 

• 

Kasutuselt on nad kõrvale jäänud umbes 1500. a . paiku. 19 

Veel leiti tUnnist Uhe pooleldi säilinud nahltsaapa 

osa (foto 20), puiteseme fragment, mis võiks seoses olla lina

töqtlamisega (foto 2 ) ning rohkesti pisikesi kasetohikuid. 

Arvestades, et tünn aSUB vundamendi taldmiku alloleva 

puistekfrd. 0.11 ning e·t selle ko.sutusajal veekoGUjana sinna 

sattunud esemed paistavad oloma monroad kui 17. saj . mil 

rajati siia kivihoone, tundub, et antud veekoguja ei kuulugi 

selle hoone juurde, vaid pärineb hoopis ~oneat varasemast 

ellituseat mis hävis ning mille rusudele on ehitatud uus 

hoone . 

Üldse paistab surfide "An ja"B alla. jääval alal tege

tlist olevat kahe kinnistuga milledel paiknesid 17 . saj . ki vihoo-
0; , 

ned. Surfis "avaldunud müür on il selt seul paiknenud hoone 
v ~ v y 

lOUDaseinaks, millesa l~itus ouasillutie. Vo_b Oletada, et 

kUs gil ~g. t n . 12 A soojuctms i pii konnas (joon. 4, 5) 
ow 

voike olla. veel Üks mUUr, mis k-uuluks t~ioe hoone juurde, 

korvelkinnistul, ruille lõunamUUr avaldus surfia "B" ning mille 

hoovoli samuti sillutatud munakivideca • 

19 S as, lk. 106 



"'SURFI "c n ANALÜÜS 

y y 

Surt "c lt paikneb surtist ttA" ca 70 cm lääne pool 

ning võtab enda alla 6 m2 suuruse ala (joon. 4). Pe 1-

mise pinnasekihina katab õuepinda käsitletava Burti 

piirkonnas ca 30 cm paksune mullakiht . Ab • kõrgu 1 

38. 09 paljandusid mUUrijäänused, mis jätkusid edasi lää

ne suunas. Tee ist on Uhe- ja sellesama mUUTiga, mis 

kulgob läbi surtide ttA" ja "C" ning jätkub edasi mõlemas 

suuna.s (joon. 4). "'üUri °kkust el. õnnestunud kaevamiste 

piiratud ulatuse tõttu k ndl ks määrata. 

Pe lmise mullakihi all paiknes ehi tusrusu kih-li, mis 

ul tus vastu müüri (joon. 6, lõige 2-2). Ehitusprahtkiht 

koosnes suurtest to1lisetükkides'l;, ördi tUkkidost ning sa

muti sisal s seo mitme formaadis keak~egaete munk-nunn 

vo is katusekivide tUkke . uudest leidudest sellest ki

hist võib ära märkida Uhto grapeni tilaserva fragmenti 

(33) ning lameda ovaalso kilbiga vasest pitserisõrmuse 

aolist õrmust (foto 22). Selle kilbil paikneb tihedate 

ristjoonte vahel tärgotest koosnevornament ning kahel 

pool kilpi ko 
v 

sisseloigatud soonekest. Sarnase kujuadu-

sega sõrmused on iseloomulikud 16.-17. sajandile. 20 

Analoo~ilisi, ainult mõnevõrra erineva ornamondiga sõrmuseid 

on leitud Tallinnast 1 iguliste kirikuga piirnevate al de 

arheolooeilisel uurimusel,21 Rakvere linnuse ohitus- rheo-

20 A. Voolmaa.. Eesti hted. Tln. 1970, lk. 10 
21 J . Ta . er die archäologiscshen auagrabungcn in der 

umg bung der ikolaikirche. TA Toimetised 1980, nr.4 , 
tarel XXII-7. . 

loogilise uurimise käigus22 ning mitmelt poolt mujalt . 

Tundub, et niisugused õrmu ed olid keskajal üsna 1 vinud 

nin otau tades lihts te ornamondimotiivide järgi olid 

nad rohkem lihtrahva ehteks . 
y 0 

Kirjeldatud rusukiht on kindlasti sa.maa.egne surfl.s -"A" 

aaetsenud pea ise rusukihiga ning on tekkinud sinna toe

näoliselt Põhjasõja aegu. Leitud 6. -17 . saj. iooloo ulik 

õrmus võis ka hilje k autuselolla. 

Varingukihi l~ paiknes ca. 6 cm pa.ksune huumusokiht • 

is k~ttis ju 
., 

aelniste ourfidega seoses kirjeldatud 

17. saj. pärinevat munakivi illutist . IIuUI!IUsekihist mingeid 

leide ei s dud. Silluti paikncn otse oüUTi vaatas, kus

juures stu' mi oli aseta.tud uurem lo.pik graniitkivi 

loogi2isolt ä "B' tWl Idatule (joon. 6, lõige 2-2). 

Surfi läänepoola s ' ot s oli oillutia lõhutud hilisema 

elute ·evus leiii • Se~loB iir onn s leidus veel ca 1,5 m 

aU avusel k dijuppe, juhtmeid jm. kaasaegset 

a ribuut~t . Võim lik. et kun i oli seda a.la kasutatud 

prUgivi inc kohana. Surti id osas peisti kihtide la-

dew'u olama üsna stabiilne. Devooniliiva peal pa~evn 

ou illutise 11 aikne õhuke lubjamördi vöönd, mille all 

01: uhtelioelt hästi ill it v alumine nillutis abs . 

kõrb~sel 37 . 33 Joon. 6, lõi e 2-2) . Ka solles hori ondis 

oli vastu UUri setatu" paksa 1 pik groniitkivi, millega. 

piime väike t t unekivide t koo cv pruunika liiva. pea-

22 T. Aus. A:rhi ektuurilis-ru:neoloogiliDt u -oi i tööde 
1979.a. vahenruann , Tallinn 1979, foto 39. Käoikiri 
säilib KF~I ar~~ivis . 
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• 

l~ pa! Idatud aillutia . õl mad aillutiaed olid langu

S~ga loUll.(l. suunas kus ilmaeIt jätkus surfis "A" paljandu

nUd nivend. Ka siin ei täheldatud devooniliivo. kihi ja 

alumise illutise vahel mingit erilist vahekihti peale 

nimetatud mördiviiru. Alumiae . sillutise liivap jandi 
... 

all p ikn mullakiht, mis sisaldas VM sel milii al po-

lemiajü:tnusoid. Sellega liitus müütipoolees osas mördi

~h"_' mis suundus müüri sisse (joon. 6, loige 2-2) . 

ull kihi ülemisest horisondist (ehitusrusu pealolev 
., 

tsoon vt . loige 2-2) leiti 6 keraamikafragmenti (foto 

23). Neiet üh 1 on säilinud osa. noud katnud ebakorrapära

sest joonomamendist (foto 23-6) ning ühel killul on 

näha osake ümber nou kulgenud lainjast ornamendist (foto 

23-4) . iisugune ornament on iseloomulik II at . esimeste 

sajandite keraamikale . Viimased kaevamised on aga näida

nud, t lainjatest joontest koosnevornament pole harul

dane ka keakae setel nÕudel . 23 K avikoostiae ni~ tuge-
~ y v 

va poletusastme järgi otsustades voiksid antud noufrag-

mendid pärineda keskajaot (16 saj . ?). VOimalik, et nime-

atud mullakihi pealno pruUDile liivale sängitatud sillu

t.. on juba piiskopiaogne. KRPI Geodeedi U.IIermanni and

metel tähel ti kahe sillutisctaooni ole asolu ka endise' 

PWlavaimu kiriku (joon. 1) lieiduase 1946.a. rajatud kat

lamaja rulitustööd käigus . Sealset alumi t aillutist on 

peo tu piiakopia eseka. 

23 R.~etsallik, Toomernäe põhjanolv, lk. 14" foto 1-1 

Abs. korgusel 36.28 lõppes surfi idapoolses OD kivi-

puiste, mis koosnes puhastest tellisetUkkidest ja millele 

oli rajatud jälgitvatest ehitusetappidest vi~e (joon. 6, 

lõige 2.2, vaade 3-3) . Võimalik, et selles kohas paiknes 

kuna-i mingi avaus, is hiljem kinni mUUriti kuna alum1sc 

sillutiae juurde kuuluva suur graniitkivi (foto 7) eemal

daminel palajndus mUUri vertilro.al.~e vuuk (:foto 8) ning nagu. 

elgus ei j ··tkunud selles kohas ka aUr sirgj oonelisel t 

(joon. ) • 

Ki vipuis t ega. kUIgnea surfis ehi tusprahin muIl iht, 

mis sisaldas lokaalseid mördi- ja savipesi, is voisid 

sinna s ttuda ehitustegevu e käigus . imetatud kihist leiti 

üks kild pruuni glasuuriga kaetud reini ker iko.t (foto 

24-5), grapeni küljeosa (foto 24-4), keskaegse lihtsama 

nou suudln fragment (foto 24-2) Uhe hili e ,umbse vo.rr9ga 

võtme pära (foto 24-6), lapiku penus naelaosa (~oto 24-7), 

raudnurk (foto 24-3) ning huvitavama leiune. siit rauast 

~ooleots (foto 24-1). iisuguaed rootauga ja nellnurk-

eloike a ammunooleotead võiksid pärineda 13. saj . Analoogi

lisi on leitud mitmelt poolt Lätist 12.-13. saj . kihtidest24 

n~ samuti Lohnvere linnamäelt. 25 

Kirjeldatud kiht ise on kWltle ·ta hilis 13-ndast 

sajandist . on võimalik, t pinnas on ·Gäit~ks kusngilt mu

jalt kollale voetud ning sellega koos ka varase ad leiud . 

Ehituspr i segwl ull kiht lõppes põlü~akihiga, mille 

24 Latvijaa PS arheologija, lk. 336, te.bula 55-7. 
25 ll. oora ja. O. Saadra. Lõhavere linnamägi . L, Tartu 

1939, · joon. 114-4. 



, . 

all paiknes savikiht, mis tähistab kindlasti Uhte planee

rimianivood. Savikihi pealt leiti re~ikeraamilise sämbi

tud põhjaga nõu fragmant (foto 25-1), tükk aknaklaasi (foto 

25-3) ning roosakast kiltkivist värtnakeder (foto 25-2). 

Tõenäoliselt on ka need leiud sattunud siia koos mujalt 

toodud pinnasega, antud iUhul savikihiga, millega tasandati 

ning kaeti allpoololev intensiivne ehitustegevuskiht. 

Nimetatud elutegevuskiht oli ca 110 cm paksune ja 

. ulatus kuni aba . kõrgusel 34. 89 asuvale lubiset'eteni (joon. 

6, lÕige 2-2) . Kiht koosnes ülemises horisondis mustast, 
.... 

polemisjälgi sisaldavast mullast, mis sisaldas kohati savi-

pesi (joon. 6, lõige 2-2) . Paistab, et kiht on kujunenud 

pika elutegevuse jooksul, kuna seo sisaldas hulgaliselt 

laaste, kasetohtu ja hagu, mis olid konserveerunud mustaks 

massiks ning ladestunud sinna kustkui kihtidena. Võimalik, 

et sel viisil täideti vihmastel perioodidel soiseks muutuvat 

pinnast . Analoogilise koostisega sootäidia avanes ka arheo

loog V. Trummali tehtud kaevendis Mag. tn. 3 hoovil . 

Kohe savikihi all paiknes laualasu (joon. 6, lõige 2-2), 

mill all asetses abs . k~sel 37 . 75 tahutud palgi jäänus 

(joon. 4) . Võimalik, et siin asuski surfis "Alt avaldun.ud 

tahutud palkidest rajatise lääneseina lõunanurk. Seega oleks 

selle ehituse Uhe seina pikkus ca 2,5 m. Niisugused kitsad 

hooned olid keskajal tavalised. Laualasu palgijäänuse peal 
~ y 

on toenäoliselt koik, mis on järele jäänud katusest. Lauad 

olid enamuses 2 cm paksused ja 10 cm laiused. 

6Q cm kaugUsel kirjeldatud ehitusjäänustest asus abs. 
.., 

korgusel 35 . 73 10-12 cm jämedustest palkidest koosnev puit-

rajatise nurk (joon. 4, foto 9) . Palgid paiknesid paari

kaupa üksteise peal nin8 olid nurgas asetatud lihtsalt üks-

teise vastu. , Seespool .nurka paiknes pUstiku 12 cm läbimõõ

duga vai, mis ulatus lubisetete sisse (joon. 7-3). Vaia 

põhjaküljes oli sisselõiget kuhu suundus terava otsaga palk 

(joon. 7-4) . Analoogilist ühendust puitehitise juures kohtame 

Riia 12-14. saj . kihtides . 26 

Rajatise nurga alla olid stabiilsuse kindlustamiseks 

as tatud munakivid. Umber kirjeldatud puitkonstruktsiooni 

vedeles rohkesti palgitUkke ning / suuremaid Isaste, milledest 

mõnedelolid põlemisjäljed. Võimalik, et ehitus hävis tules • 

Nagu selgub' kaevendi plaaniIt (joon. 4) ühtib Surfis "C" 

avastatud Umarpalkidest puitehituse nurga suund surfis "A" 
t ahutud palkidest hoonenurga kõrval asetsenud palgiga. Tõe

näoliselt on Umarpalgid paiknenud tahutud palkide all nagu 

selgus surfis itA" (joon. 5). Surfis "0" pole aga tahutud 

palgid säilinud. 

lihest Umarpalgist võeti puiduproav, mis andis radioaktmiv

se sUs1niku meetodit kasutades puu vanuseks 1440 ± 30. a. 27 

Arvatavasti kujutab antud rajatis mingit hilisemat, 15 . saj . 

rajatud kergemat ehitust . Võimalik, et nii kalasabatapiga 

tahutud palkidest ehitus ja Umarpalkidel olev ehitis on 

'" monda aega koos eksisteerinud. Neist esimene on aga vastavalt 

puiduanalüüsile rajatUd varem. 

Umarpalkidest kaasnenud ehituse jäänustega samast hori

sondist leitud leiud kinnitavad c14 - meetodil saadud pUidu? ' 

äärangu tulemusi. Siit leiti varast, glasuurima.tamini keraa

mikat (foto 26-1» 2, 6), Uks pruuni mati vaabaga kaetud reini-

26 
27 H, MO. I 

vanemteadur A.Liiva määrang (Proov TA-1383) 



keraamika fragment (foto 26-3) ning kaks fragmenti kedra

keraamikat (foto 26-4, 5), millest 'Uhel on selgesti jäl

gitav ebakorrapärastest joontest koosnevornament (foto 

26-5) . 

Kuna analUUsitav kiht paistab olema segamata, siis 

tuleb oletada, t bakorrapärastest joontest koosneva orna

mendiga keraamika oli kasutusel v el 15 . s j . 

s puutub "urfi "C" lUbivasse müürisse, sii selle 

alumin oaoli r jatud eelpool analUü itud musta. kihi 

siss • Abs . kõrgusel J5 . 90 võisime täheldada üht ehitus

järku (joon. 6, vaade 3-3), millest veelgi allpool p ime

sid mõned suured maakivid ja tellis tükid nbs . kõrgusel 

35.43. Seda võiksimegi pidada mUÜ2~i esialgseks rajamis-

s avuseks . 

Abs~ kõrgusel 35 . 29 paikneB musta kihi se s ca 10 cm 

paksune sõnnikukiht (joon. 6, lÕige 2-2), mis osutab looma

pidamisele siin. Sõnnikukihi all lasus 30 cm paksune muda

kiht, mis isaldas samuti puidutükk ja põlemisjäänuseid. 
v y 

Absol. korgusel J4. 89 paiknesid lubisetted. Abs . korgusel 

34. 67 antud v urfia tööd tkestati . 

ÜJUD LElUD 

NagU eelpool ko~duvalt mainitud oli uurimistööde 

alguseks tras tk evajat poolt c 1 m õu pinnasest juba 

eemaldatud. Pinnase koos ol~d välja visatud ka itmed 

leitud. Osa nendest õnnestus päästa ja neid siinkohal põgu-

salt analüüsitaks i. Nende hulga.s on huvitavamaks fragment 5 cm 

paksus t saviplaadist, mille sees on olnud ümara.d kaldseinte

ga augud (foto 27). Võimalik, et tegemist on keskaegse kütte-

seadme nn. hüpokauati katteplaadiga, ill a 01 vatc auku

de kaudu pääse soe õhk ruumidesse . Temperatuuri r gu

leerimiseks võidi kasutada nn. t • or gula toreid, mis 

sul esid osa ugust (foto 28). 

Sooju allikate juurd kuuluvad veel uk leitud kapp

kahlifra ent (foto 29-1) ning kolm rohelise glneuuriga 

kaetud renessa kahlifragmenti (foto 29-2, 3, 4) . 
. '" Väljavisatud mullast 1 iti ka it eid av~o 

te erin va ajalis kuuluvusega. Esind tud olid "olmjalg

pottide ehk nn. apenite prmfil 0 itud lõpmikuga kande

näsad (foto 30-1, 3) ja üks jala nt (foto 30-2) . Ka 

n ed võik id pärineda 16. sajandist. 

17-20. saj . pidevalt tarvitus lolnud, seestpoolt 

mitmevärvilis maali~~ kaetud nõud hulka kuulub üks 

servafragment (foto 31-2) . liilis ajalis kuuluvusega on 

kindle. ti ke. kaks nõu põhj osa. (foto 31-1, 3) . Hiliste 

portsele.n- ja r jan anõude hulka. kuuluvad kaks lei tud 

enti (foto 32-6, 7). 

Kuuseok otiivi m nutavaIt läbikriip utatud ke

raamikafragm nt pärineb tõenäoliselt nõu kaanest (foto 

31-4) . Analoogilise kujundusega ka ed on tuntud Rootsis 

15-16. s j . 28 16-17 . j. päritoluga võiks olla a st

_)oolt rohelise lasuuriga kaetud k tusekivitükk (foto 31-5) . 

17-18. j . mas 11i elt kasutus lolnud hollandi 

päritoluga savipiipudoat leiti 5 fra anti (foto 32 -1, 

2, J, 4, 5). 

28 C. ahlÖö . Ker ik 1000-1600 i sven ka Fynd . Lund 1976, 
ill. 125, 243 jt . 

4'b 
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Raudesemetes t pakub huvi 17,5 cm pikkune võti (foto 33). 
.., • 'v 

Võti on ovaalse, ilma votmepärjata neljakandilise ristloi-

kega piiraga. Tal on õõnes vars ehk putk ning piki putket 

on nähtav joonõmblus. Sellised võtmed olid kasutusel 16. saj.29 

Leiti veel üks kaalude juurest pärinevosa (foto 34-1), 

lapiku otsaga raudese, mis võiks olla puur? (foto 34-4) 

ning mõned sepanaelad (foto 34-2, 3) . 

LtlIIIKOKKUVÕTE SAADUD niFO TSIOO IST 

1. 14-15. saj . asusid kaevendi piirkonnas puum jad. 

2. 14 saj . lõpul kasutati juba hoonete. ehitamisel kala saba-

tappi . 

3. 14 saj . 
y 

lopul esines pUUDajades krohvitud siseseinu. 

4. 16-17 saj . paikn sid ka vendi piirkonnas juba kivimajad 

kahel kinnistul . 
y 

5. Seoses soise pinnasega paigaldati porandate alla vee-

kogujad, mill dena kasutati puutUkke. 

6. Hoonete vahelised õue d olid 16-17 saj . kaetud munakivi

aillutisega. 

7. Kivihooned hävisid tõenäoliselt Põhjasõja ajal. 

8. Leitud tUnni vanuseks andis c'4 me tod 1190 ± 35 a. 

Selle kannel asus paremUrk. 

29 V. Konsap. Dakorati1vne sepis Tallinna arhitektuuris 
16-18 sajandil. Tallinn 971. lk. 99. 
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2. V.Konsap. D oratiivn sepis Tallinna arhitektuuris 

16-18 saj . Tallinn, 1971 . 

3. Latv ja PSR Arheologija 

• H. oore ja O.Saadre. LÕhav r linnamä i . 'L. Tartu 

1939 

5. J . Tamm. tibar io archUologisch n ausgrab en in der 

bgebung d r ikolaikirche . TA Toimetised. °h!skonna

te das d nr. ,1980 

6. V. Trummal, Arheoloo ilis d kae 

TR ' Toimetised, 161, Tartu 1964 
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7. V.Trummal . Arh oloogilisod kaevmised Tartu vanalinna 

territooriumil . TRU Toim tia d, 258, Tartu 1970 

8 . A. Viire . est i rahv pürane puu ööndus. a linn 1960 

9. A.Voo • esti ehted. T llinn. 1970 

10. C. ahlÖõ . Ok 1000-1600 i Svonska Fynd. Lund 1976 
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Tallinn. 1979. Kli ikiri KRPI hiivis . 

3. R. t allik. ··e põhj nõlva 11 to unud arheoloo-

iliste k e is 1 iuainese analUUs . Kauat II . Tallinn, 

19 1. Kä ikiri I arhiivis .• 



MAGASilTI TN 0 12 A ROOVIS TOnroNUD ARHEOLOO

GILISTE KAEVAMISTE KOHTA KOOSTATUD ARUANDE 

FOTOILLUSTRATSIOONIDE NIMEKIRI 

1. Kaevendi asukoht ~g. tn. 12 A hoovis 

2 . :una.kivideat õueeillutia surfis n " 

3. Surfis "A" avastatud puitehi tuae jäänuaed 

4. Surfis "B" paiknenud müUriga l iituv õueaillutia 

5. Rajatava soojustrassiJBunaots 

6. Surfis "B" paigaldunud müür ja veekoguja 

7. Vahotult müUrig~ piirnevad suured sillutiaekivid 

surfia "e" 

8 . surf "e" . Vuuk mUUris 

9. Puitehituse jäänused surfia "e" 

10. Savinõude fragmendid 

11. Savinõude fragmendid 

12. Grapeni jalg 

Kahlifragment 

Grapani servafragment 

13. Reinikeraamiline pudelike 

14. Krohv su:ri:ia "A" avastatud puitehituse siseseinalt 

1 5. Keraamikafragmendid 

16. Keraamika.fragmendid 

17. Pruuni glaauuriga kaetud nÕufragment 

Hiliskeskaegne kedrakeraamikafra.ement 

Ronessanssknhli katkend 

" . 18 . Leitud tUnni peremärgiga kaanekatkend surfJ.st "B" 

19. Vitsiknõude fragmendi d 

20. Nahkjalatsi jäänus 

21. Puueseme katkend 
... 

22 . 16-17. saj . pärinev vaskeormus 

23 . Savinõude fragmendid 

24 . Ammunoole otsik 

savinõu fragment 

raudnurk 

grapeni küljeosa 

fragment reini keraamikat 
v 

votmevars 

nal 

25 . r ini keraamika fragmont 

värtnakeder 

klaasikild 

26. Keraamikat aurfia "e" avaldunud puitehitise juurest 

27. Kalorifeari katteplaadi katkend 

28. Kalorifeeri kattep1 adi katkend 

29. Ahjukahlite katkendid 

30. Grapen1te fragmendid 

31 . Keraamikafragmendid ja katusekivi fr . 

32 . HOllandi savipiipude tükid ja fajanss 

JJ . Võti 16. saj . 

34. Kaalu osa 

naelad 

puur? 
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