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~dos • 

- esolev aru.a.nne sia dab informatsiooni p am! el t 1981 •• suvel nõUkogud väljakul 

(Trass "II) s oses vanalinna ts~traals kÜttetorustiku paigaldamis läbiviidu 

giliste päästeks. vomist kohta. Var on trass I -st valdatud ka v dite fotod 1 nin ko

gutud leiuaineae analüüs. 2 

Antud aruande sÕzlaJ.in osa 0 j gatud viieks peatÜldks. I peatÜkis üüsi takse kul-

tuurikihti k evendia n n (" oon. 1). AJ.at S iirkonna. V t asu at S st kUni tänap"eva-

ni 0 välj toodud XI ke tv t erengupenoodi. tuurikjbi erinevat perioodide"l dest ste ~ 

kõrval ir"eldatak ka. paljandunud ehitusjäänuseid, milledest kandvam os 1 sub VII engu

perioodi kuuluvail raamkonstruktsiooni hoonaalusel ning vi . se peale rajatud hoone sill e

tel. II pe tÜkis a.na.lüüsit e kaeveneli B (joon. 1) idaprofiili, . s kaja tab· ekal t väJ.-

. jalal kujun . slugu., ning III pe tÜki ka vendi it rt idaots profiili. Viiman liitub or5O'~ 

lisel t kaeveneti .8" idaseina profiiliga. (joon. ). IV peatükis kirj ldata.ks tras i I pÕhj -

otsa tehtud Surii 11 1"'- eseina profiili (joon. 1; 5). Vp · atÜkk iseloomust b põgusalt T 

tu vanalinna kultuurkihti tervikun uurimi seisu omendisitUatsioonist ~ähtud s. Viimase 

raames on välja toodud neli kestvamat arenguperioodi, mi on esindatud pe egu kõigis va-

nalinna t htu evendite kultuurkihis. Välja arvatud kit probl tik g ehitusarheo

loogUisad kaevend1d. Graafilisas osas 0 tud ä itletavat ka vendita j suriida seina-

profiilid mÕõdus 1 : 20 (joon. 2;3;4;5), korriseplaanid koos ehitudsäilmete 
A~ 

moodu 1: 20 
.,..... . 

(joon. 6 - 15) ning Detraktsioonis hoone pinnal otus moodus 1 : 10 j 1: 2 (joon. 16 -

- 24). . õik joonis d on tehtud Kul tuv-rimälestiste I Tartu sektori van. arhitekt U. Tiir-

maa. poolt. San ~ise as. kir 'utas s sutus arhe loog R. 'etsallik. 
_____ .--.~_~ .. ___ ......... __ ......... ,..._M_ .... __ 

1 R. ets.n.llik. 1981.a. Tartu vanaJ.innas toimunud 
välj ). st 111-2. Tallinn, 1982 (aruanne 

. eolaagUi te kaevamist fotod ( Õ ~ogude 
I arhiivis , A-747). Edaspidi R. etaallik, 

. foto ••• 
2 R. ts ~ik. õukogudd väljakult (Trass II) 1981. • arheoloogilist p --stek avamist 

gus kogutud leiuainese kirjeldUS j fikaee imine. ust IV. Tall.inn, 1982. (aruann . 
arhiivis. -847). 



- 2 -

Kaevendi "A" kultuurkihi analüÜs. 

Varasemat asustust kaevendi "An alal. (joon. 1) peegeldab vahetult järvelubja peal. paik

nev tugev te põlamisjälgedega lade3tus (joun. 2;)}. Viiwase paksus ulatab kohati kuni 60 cm

-ni (joon • .3 -9/10 teigl. Selle koostises esineb sütt, tahma, vähesel mõäral kodupuitu ja 

laaste, loomaluid, teoka.rpe, kalaluid, pählaikoori; asetohtu, IDaukive, . ~ isikesi tell1setÜk

ke jms. Kiht on tugevästi kokku surutud Iiing pinnaseniiskuse toimel mustaks värvunud, mis 

raskendab siseste planeerimisnivoode eristamist. ·Leiumaterjali ja. kõnesol vä elutegevus

tsooni dateario saadud va.ra,ne kedrakeraamika 10 - 12 sa.jandisse.) 

Kuni 15. teljeni kulgeb käsitleta.va perioodi ladastus Ühtlas It s. kõrguse 36.00 joo

nel (joon.2,J) ga näi ta. kalloltut ida Ei lääne poole. 12. nillg 13/14 telje vahel on ladestus 

hilisema ehitustegeVuse käi~s kohati hävit tud (joon. 3). Ala.tes 15. teljest tuleb II at. 

aluguse kihina käsitleda e • 10 cm •. liivanivoo peal paiknevat ladestust abs, kõrgusel 36.20 

(joon. 3). 
A 

Kuigi 15. ja. 17. telje vahelt ei onnestunud kultuurkihi alumistest horisontidast aja-

puuduse tõttu le;i.umaterjali kogu.da tundub. 
... 

taba. korgas 1 35.75 - )6.00 paiknev mustjas-

pruun põlemisjäJ.gedega ladestus võiks paikneda. I a.t. II poolest m.a.j. Kiht on leiumaterj -

liga. seostatud ' raekoja louno.kÜljele 1982.a. kevadel tehtud kaevendi aruandes.4 eega moodus

tab konesolev ladestu~ I asuotusperioodi uuritud alal. 

13. - 17. telje vahelisel alal järvelubja peal paiknev kohati 20 cm. paksune põlemis

kiht (joon. 3) võiKs tekkida nn. maa ' ''puhastumisen traditsioonist enne selle kasutusele

vottu, kuid toenäoliaem on, et mõne tulekahju läbi soodustatuna turbaldhist, m D oli jäJ.-

~!!Y-~2i~_!§~i~~_!!~tud kaevendis v as elutegevustaooni all.S 

J R. ". etaallik. Nõukogu.de väl-jakul t (!l:rass 11- 1981.0.. arheoloogiliste päästekaevamiste käi
gua kOglltud lcila.i.nese :k.4-jeldus ja fikseel:imine. ust IV. allinn, 1ge2, l.k:. 1 - JB. . 
(A:r.uanne KRPI arhiivis). 

4 R.~tsaJ.l!i. Trass V (lõiglis nõukogude väljak J - (Jlikooli tn) 1982.a. teostatud arheoloo
gJ.IJ.ste paastekaevamiste aruanrle, fotod, , joonised. Tal.11nn • 1982" lk. 18. 

5 S as, vt. 4 joon. 11. 
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~ ..... ge (jarvelubl) saes ol1.d ko ti ~~""~,,....,t vi d i ti e 

di 1-- (~oon. 3); Võ· lk, t e d 0 . d pole v'" i t tud ka pin-

AoALIo,u'Cl"'i bi õtkutu õhjU t rioo °1. 

I ustu rioodi kiht ....-".0 ..... 

..... 
j~"''''''/lõllei 'tu ile at k n t ukts1 st i ai danude 

oli n i ka I t~ teu ... t de::-• '. oli f* gi t v t rv 

ühtl t 
A 

pol t mwtus on ta.tuhand gUJ. slliipüra-

sel t ~vi t tud tami e t 1. 

oli j git v 
... 

• kor e.,,6 .00 ' oonel t rve ka 'v di' 

tuse 

(~oon. 2 • 

IöI ..... 4iiõt ... a aOs. kõrgu 1 36. 9 - 36.35 

~.~~~c~~t nelinUrka t tahutud 

p g;L t nin 

• i • pi . 

15) • 'tu o 1 k aut 
... 
one 1 va tu e II 

nud tuJ. i di piir tud ulu tu 

t 4 140 
- ..... 

• 1 e ool kihi p 

ju 

lia 

. 
o a. 

", ...... ..a.g,.a.... s vi viir 
... 

Ll s. korguael 36. 

-0 tub oolk'" 

s kindl kan trukt ioonl. ei moodust d joon. 2 • 

P de a hitust avus j- gi näit s!. a 11. t lj 

s. 

1 atu. 

opinna.oesae. 

.,..,-: i e II .... , 
ik, t ... iili on· 

rinud nn. .u.a<..1o~ee süvenda tu hoo 
----------------~--=-=-

36. 3 • 20 paikn s • j 11. te1j v 

r1 ti ir - delu ~uun 

ka ini ~vi tükk (j on • 

'tus'aänu ed asusid 

rioodi·' • 

.... -tu s 19it 

tuge. 

; (·oon. 2). Põ 

vi-

t~. 

oogili

- line on, 

i 7. tel' 

loik. 9. ~ 10 telj v 

ka ti 70 e .-ni ('oon. 3) 
A 

kasutu el 'ota 

Jw.V ...... ""t;Jo1ev la atuo ül. 

ko ti 20 • 

ne 6.40 m pikkune d evonis vi viirg (joon. 2,3). lle 1·'" eot p ilm id 10. ja 11. 

t J.je voh 1 nnmakivid kus pinnas sis ela rohke ti põl • iin 0 t g vialu-
-.. • ..... ....-_-- ---...- .. # .. _-.. _-- .... ~--

6 .L. ets ~k, foto 45. 
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s 1 hoonetüübiga. ning munakivid viitvad tuleteg . skohale, m:Ul.e i eloom jäi vendi pii-

retud ulatüs tõttu selgitamata (joon. 14). Kasvand! lõunas iDa lähedal 9. telje kohal paik

nes teine tuletegemiskoht (joon. 14 • 01 tatavasti nelinur a kujuiine, koo es see munakivi

dest jo. siso.ldas Üksiklli paekivitükke.7 destu Ülaosas 9. ja 10. telje vahelasetsea ebs. 

kõrgusel 36.41 - 36.44 kaevandisa risti kooretamata -männipuust lõhandik ("oon. 14).8 Toenäo

liselt on see seotud ehitise seinaga. Kahjuks jäi hoon t"psem iseloom evendi pii tud .. 
ulatuse tottu selgitamata. 

190 cm. pikkune ja kuni 12. cm paksune deevonisav1 viirg, millega piirnes lääne pool 

150 cm pikkun laastukiht, paiknes ka 14. ja. 15. t lje vahel abs. "õrgusel 35.90 ' (joon. 3). 

a.gu eelpool mainitud, jätab kultuurkiht mulje, et kirjalootud asustus on uuritud piir

konnas sihiliku! t hävitatud, Ii1ng põhjaseina. profiili j - gL otsu tades kohesel. t uuesti tea -

tatud kuna. puuduvad "loodusliku kasvupinnaga. seotud kihid. 

III asuatusperiood1l on kaevendi piirkonnast sma.l t maa tuseJ.e võetud lään poolne osa 

(joon. 3 - 11/17 telg). destus, mis 16. ja 17. telje vahel ab • kargus 1 36:40 - 36. 78 

sisaldab rohkesti laaste, loomasõnni1.\1t, karvu, nahatü.ftke on tekkinud vahetult II at. aJ.guse 

kihi peale ning kulgeb 14. teljeni (joon. J). Plau er±m1snivoona võib abs. kõr~sä36.40 

16. ja 17. telje vahelisee lõigus käsitleda õhukest liivakihti, mis sisaldab rohk sti 100-

makarvu (joon. 3). 
A. __ .. A-

pi taal s te lroeve- vpl. ehitustoodega. eotud ettevotmisi p egeldab k svendi alal 11. 

ja 15. telje vaheline osa abs. kõrgusei ~ ca. 35.92 - 36.55. 15. teljest 50 cm. ida poole on 

märgat v sujuv ai selõig 7.50 • ulatuses varas perioodi ladestustesse mille tulemusel 

viimased osaliselt hävisid (joon. 3). !fumehalliko.s pinnas, mis sinna ladestunud sisaldas 

rohkesti lsast , loomasõnnikut, telliaapuru ja na.ha.tÜkke ning omandas õhu käes roheko. var

jundi. VÕimaJ.ik, et siin on tegemist olnUd ajutise ve~oguga, mill le viitab ka kõrge niis

kusaste kirjeldatud horiDondis. oheka varjundi omandasid ka st~ tigraafilisel t kõrgemal ja. 

mada.lamal asuv d ladestuaed se11es piirkonnas • ...... ----....... ~ .. ...--....--.--.... _~...,.,---~-
7 . 'et allik. fotod 72, 73. 
8 Samas • 



... 

1. - 11. teljeru. on sealne varasema p rioodi ladestue ka tud kohati kuni JO cm. pak

suse .bea:'i liivaltihiga, mis kulgeb veidi korgemaJ. abe. kõrguse 36 . 00 joon st (joon. 2,3) . 

IV sustusperioodiga kaevendi It n alal seostub 1. ja .3. telje vahel tume, kohati prl1U

nikas ladestus, ms sisaldab lasste, nahatÜkke, liivapesasid ja loomasonnikut ning paik-

neb ca. abs. korguste 36.20 - 36.46 vah (joon. 2). unakivila u 2. j 3. t lje vahel 

(joon. 2) jäi osaliselt kaevendi põhjaseina sisse. Võimalik, et t gemist on tulotegemis

kohaga. eliele viltab ka tugev sö sisaldus kilds ümber kivide. Kirjeldatava ladestuse 

keskosa.s j*-. gitav planeerimisnivoo on joon:i-l!el tähistatud punktiirjoonega (joon. 2). Vii

masega samal t sandil (aba . kõrgus 36.45) paiknesid 3. j 5 . telj vahelisel alal tume

beezi ja pruunikaahal.~i liiva viirud ning mustjak tõmbunud umbl vöönd (joon. 2) . on tõe

näoline, t viima d moodu tavad Ühts komplek i Ülalmainitud arvatava tuletegcmiskohaga. 

RD.jatise täpsem iseloom jäi ka.evendi piiratud ulatuse tõttu el.gi tta. 
. ,. .... "".. A · • •• 

Kaeva- voi ehi tuatoode läheduses konesoleval per~oodil V J. J. t b 1. ja. 4. t lj e vahel 

abs. korgus 1 36.50 - 36:64 nähtav Iubisetet viirg (joon. 2).9 

V asustuaperioodi moodust v mustjaa 1 d stus kulgeb stabii.ls 1 t 1 - 10 t ljeni bs. 

kargusjoon e 36.00 ja 37.00 keskel (joon. 2,3). e isaldab rohkesti Isaste, nahatükke, 

põlemisjälgi jms. SUhteliselt v- esines loomasonnikut, mis viita.b kindla.sti ümberkorral

dustele majandamises. ~gevad põlemisjälje pärinevad puitehitustest, milled st on jälgi 

säilinUd mj.nj maal sel t • 

5. ja 6. telje vall 1 p 'mes kaevendiga rio ti 166 e • p1kkun ja 40 cm laiune tera-

vaks tahutud otsaga lohandik aba. kõrgus 1 36.32 - 36. 40 (joon. 15).10 "d konstruktsioo-

niosasid viJ...ma.S lähedal ei a.vastatud. Analoogi1:in • 10 cm pakSUlle lol1a.ndik pailmes ca.. 

2.50 m lääne ool Sbs. kõrgusel 36.78 - 36 . 80 ladestuse Ülaosas 7 telje juures (joon. 15). 

Viimase Juures paiknesid UksikuS. pisemad maakivid . Missugus . tuse juurde viimatikirjalda.-
.~~ A 

tud Jaanused kuuluva.d on raske arva.ta . Vorrelde stratigro.a.fUisel t varas te ladestuste 

ehi tuasäilme t ega. tundub, t tegemist on ehi tustchniliste uuendust kasutuseJ.evõtmisega sel-

~_~~~!~~R!~~ __ • _________ _ 
9 R. 'etsallik, fotod 135, ·1.36 . 

10 Samas, foto 49. 
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A 

8. j 9. t lje ke kosas, ab. argus 36.65 paiknev e • 3 cm pElk un 
A 

-odupuidu tsoon 

millega läänepool liitub õhuke liiv viir on plnne rimisnivoolla j- git v 12. t ljClli (joon. 

2, 3). 

10. ja 12. telje vah lisel alal paiknesid kõ esol v lad stu es vise pAhj ina 

lähedal 5 - 10 cm. paksuaed maasse rommitud vai d (joon. 14) . 11 V:L' d ning e • 3 e pak-

süste vi ts de leiud on viide punutud aedad ol~~oluJ.e ell s piirk nnas kAn sol val per

ioodil. 
A 

10. ja 16. telje vahelisel alal ebs. korgu el e • 3 . 50 kul ev kiht, s 1-- suunas 

öheneb, omandas arvat v ati õhu to 1 lillaka varjundi. 16. ja 17. t lj v l "iiitu vii

masega eba. kõrgusel 36.77 nivoo, mis i aldas hulgalia It loomakarvu (joon. 3). Loomakarvu 

nivoon 1 idu ka 14. ja 15. telje v elis 1 alal abs, kõrgusel 36.67 - 36 . 87 (joon. $). Tö· -

näoliseIt paikne id k vendi l-äneosa al 
... 

kon sol val enguet pil loo et too~terjali 

tõötlev te käsitööliste ettevõtted. 'tusl1k st konstruktsioo dest polnu selles 0 aa säi

linud midagi 'peaie 15. ja 16. telje voh 1 aba. kõrgus 1 ca. 36.57 pa.iknenud 50 cm. 1 us 

lõhandiku ning abs. kõrgusel ca. 36.80 a. unud Üma.r.P gi, mis .... d suur D osas ka vondi põhj -
.4 ... .... . 

seina. sisse (joon. 3; joon. 13) . Polemi kihid ka. vise laan osas n.u.l.l.E:S.,.olev lad stuses iit-

vad puitehitiste ol~eolule. 

10 

VI asustusperiood - sellega on s tud viimatikirjeldatud lad stust p paikn vad erijo~us{e. 

lii d nivood, mis kulgevad a s. korgus 37. 00 joonel ning on nti hästi. jälgitavad 3. ja 

11. telOe vahelisel alal (joon_ 2)12 tatu on hallikas ta, pruuni ja punast d voni1ii-

va. Tegemist on etapiga, mil kaev di piirkollll.aS on paikn d liivatatud pl ts. PÕl ski-

hid 2. j 3. nin 4. ja 6. telje vab 1 liivanivood k ekel õiv d viidata puitehituste 01 

olule (joon. 2). Platsi planeerimistööde on ilma t otud k 1, ' a 4. telje vahel ca. 

abe. õrgus 37.00 joonel kulgev 20 cm. ·paksune sõe- ja. liiv segun mullakiht (joon. 2). 

Järgnev, VII aaustusperiood on seotud must j s ruuni 1 tus 
. . 

s It st biilselt uba. korgusjoone 37.00 (joon. 2,3). Vi~~w 

~~!2n~~!~!~~22~_~_~~~~_eid, hulgalis lt rai aaste, 
11 t lik, fotod 102 ' - 104. 
12 S ,fotod 135 - 145. 

mis kuJ.g b suh t 1i-

ütt, t ili tükk, 100-
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maluid, loom9.nah tükke jms. :3 •. t1 säilinud· orge.a.ni andis kihil 
... 

erilise lohna. Ehitu -

jäänused paiknesid " siin kahes horisondis . 

umise J omalaadse r onstrukts1oonis v rtikaala te seintega ruumideks jaotatud hoone-

aluse p~ale (joon. 9 J 10,11,12 14, mis p 3. ja 6. telj vab. lis s os , oli e t tud 

pär st viim oe hävi dst UUS lihts3JIla kan trukt 100ni 'I; oo (joon. 6,7,8). 15 

Allj ärgnevas kirj el 0 0 c::mm.l. t onstruktsiooru.s ·tatud hoon t II korris) täht 

m te k0nstruktsioonio ade ja ruumide kaup : 

Hoone alumine raciU aet s u pakkudel, ulis P . be 1 US s vabes inte 

ja .!'~tkukobtad() nlI. tJwinud raampalgi:.a.ll paiknes 10 aluspakku (Joon. 16,18,19,20). en-

deks ' on valitud e • 30 - 40 e • laiuaed pl gud ning ase tud risti :roa.mpalgi • uspakku-

dena kasut ti ka varas te, võirn!llik t "viIlud ehitu te ta.1l.e . fIka t utud aluspakk asus 

868,4 CLl. knugucel lä- Viimas peälispinneJ on nähta d kah re.a.mpalgiosa jätka.mis-
16 t:wi/co ... aIs<"u"'J 

punnida jäJ..jed ning ühel kiiljcl siosetahutud oon joo • iS) mi viit o(käSutusele; 

_Al~umJ.l1;,;;;;;;;;; ___ e ........ ,;;;,;;,;;;;am __ p_o.l;;;;,;;o.k: S" ilinl.l~ d os pikkus on 26. 72 m. ljant kÜlje tahu tud palgi p aJ.is-

pinna I iun on ea. 25 - 27 cm ja peksus 21 - 23 cm (joon. 16, 17, 18, 19, 20. vt. loiked). 

Süilinud onan omab rDBmpo~k 3 jetkukohta (joon. 18, 19, 20), milled t läänepoolne oli säi

linud erviklikuI t (joon. 18) 17 ~ Palgid on Ühendatud keeltapi ning kindlustatud puupunni

dega. Samal meetodil on j-tkatud ka tei ed palgid antud hoon s. Al tes lä&n poolt on kasu

tatud palkide pikkuocd 8.22 m., 8,06 m. Kui hoone uJ.a.tu kaevise idaot s aiknenud puusil

lutiaeni (joon. 12),18 siia oleks idapoolsema palä1 p' useks 7,46 m. 
..... A 

aampuu idaots asetseb 1 neots ga vorreldes 10 cm ma~~~~ ning terves ulatus s ei 

a.setee nõörairg-.;;l ta.sendil. ":batasasused on:t. hl~d. Um, .. ;elt hoone h"'vimise järgseIt. 

Alumise raampuu läänepoolse palgi idaotsa põhjakÜl~ 1 paiknevad j 3,5 ~ diameetriga 

~~_1~22~~1~_: __ ~ ~~~õhjnkÜlg). Nende otstarv pole sel • 
13 • etaallik, foto • 
14 Sama , fotod 4 - 10. 
15 fo od 2,3. 
16 Samas, fo·od 100, 101. 

17 R. otsallik, fotod 98, 99. 
18 amas, foto 9; 11 - 19. 
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Seinakonstruktsioon: osnes vertikaalaest, omavahel tappidego. üh datud kisklaudad st 

ja 0 ijidesu, Jniu to tusid raamp~u pealispinnale tahutud soonde (joon. 16,17).19 Soone 1 

us j sügavus n oltu t sein e iseloomust erinevad ("oon. 16 - lõig 1 - 14; joon. 18 -

lõige 20 - 38; jo n. 19 - lÕige 39 - 46; joon. 20 - lÕige 47 - 50). Tugevamad vab postid ta

gasid s inakanstruktsiooni stabiilsuse. Vertikaalsed seinalauad olid enamu es ka omavahel 

punnitud (joon. 21, 23, 24). ~eina karguse Üle on sä11inud osade põhjal otsustada ra e. 

uumide vaheseinaa. olid ehitatud samuti vertik8aJ.sost, omavahel punnitud kisklaudad st 

(joon. 24)20, mis to tusid aluspalgi tupisoonda (joon. 16, 18, 19). Vaheseinte aluspalgid 

olid reeglina peenemad kui põhjaseina raampalk millesse nad olid tapi ud (joon. 16 - laige 

10; joon. 18 - lõige 20, a3). Ka vaheseinte stabiilau e tagamiseks oli kasutatud nlus~akke 

(joon. 20). 

Parandad. aad 1 ruumidel oli säilinud puupõrandad, mis olid ehi tatud laiadest planku-

dest {joon. 10)~1 ka sävipõrandaga ruum • 

Katuste konstruktsi oni Üle on ra.ske otsustad, kuna kirjeldata.va raamkonstru.ktsioonis 

hoon peale oli ehitatud pärast viimase hävimist uus hoone, mille käigus ka.sut . skolbmatud 

säilme eemaldati. Võimalik, et kirjeldatüv hoone oli kaetud laudkatusega. 

Asub hoone lääneotsas hori ontaalmõõtude 80 - 472 vahel (joon. 9; 17).22 Ruumi laiuseks 

on 3.60 m. Idapooise vaheseina moodust b ca. 20 cm. paksune sissetahutud soonega palk, milles 

on paiknenud vertikaalsed kiskluuad (joon. 9). Ka läänepOOlne sein, mis oli Ühtlasi terve hoo-

ne lään aeinaks, koosnes vertikaalsetest laudadest, -ID1s tootusid hoon 

E~~~Y~!!~~!'Y~_~~!!!g_~22nele (joon. 16 - lÕig 1 - 1). 

19 R. etsallik, fotod 74 - 96 
20 amaa, fotod 93, 94. 
21 Smilns, f otod 74 - 77. 
22 Samas, fotod 105, 119 - 128. 

.... ... . 
laaneseina tapitud alus-
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mullaltihi pa 0 ';' ju a. ümberehituse järgsel t ka.svanud, mil raampuu p ala oli asetatud verti

ksalse seinakonstruktsiooni toetuseks"14. cm. jämedune soonega palk (joon. 17 - loige 41). _ _ . _ .H 
a. ruumi keskele on umberehituse jargselt rajatud soonetatud pustpostidega istatud ukse-

. .... . . .. 
ava (joon. 17 - vaade 45, 47; loige 42, 44, 46). Ukseavast ida pool paiknesid seinakonstrukt-

sioom jäänus d raampuu peale asetatud ca. 10 cm. paksuse ÜznarpaJ.gi soones (joon. 17 - lõige 

43). Palk "oli raampuu kÜl . e kinnitatud tapipulga abil (joon. 17). 

pÕ1"a.ndaat ka kirjeldatud ruumis jälgi ei avastatud. Võimalik, et kaevise pOhjakÜljel 

paiknevad palgijupid pärinevad puusillütis st (joon. 9). 

III 

Asusu horisontaaJmoõtude 886.5 - 1290.5 vWlel (Joon. 10; 18).24 Arvestades hoonejäänuste 

head säilivusast t kirj,el.da.tavas ruumis anti see tervikuna Üle Tartu Ljnnamuuseumile ekSponee

rimiseks. Ruumi ehituslike detailid tähised joonistel on vastavuses muuseumis asuvate origi

naalide tähistaga. 

uumi III laiuseks mÕodeti 3,86 m. Ka lään poolsesvaheseinas, mis lahutab konesolevat 

ruumi eelpoolkirjeldatust) olid säilinUd punniiud laudade jäänused raampalgiä {joon. 24}. 

Scinalaudade laius ula tus 12 - 25 cm.-ni. Oli kqautatud ka erinevaid tappUhendusi (joon. 

24.). Pobjaseina vertikaals seinakonstruktsiooni liite j kulg on terviklikuit fikseeritud 

joonist 1 (joon. 21, 22, 23). Kohati erinevate tappÜhenduate kasutamine võib viidata ümber

ehitustele. Säilinud seinalauatükkide korgus oli kohati kuni 20 cm. (joon. 21, 23, 24j. 

VoimaJ.ik; t ca. 50 cm. laiune uksea.va asus põhj aseina keskel olevate püstpostide va

D J. (joon. 10; 22). 

Kirj eIdatud ruumis oli suhteliseJ. t hästi jälgitav ka kuni 50 c • laiustest plankudest 

ehitatu porand, mis as taes pohjapoolse Xoaampuuga. risti :t'oetudes viimas lõunaäärele (joon. 

10). Ruumi liiõ.nes ina vastas paiknesid kaks tÜzmi.põhj , ilmselt hävingueolses sendia (joon. 

10). Otsustades rohkete pÕlemisjälg de põhjal "on kirjeldatud ruum'ning a:rvatavasti ka kogu 

!!~~a _--2~g.R!!_~~~~es. Ka selle ruumi ees on olnu puitslllutis, millega kaevan-
24 • et lik, fotod 74 - 96 • 
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<li põhjaseina vastas lii tub mingisuguse hoon nurk (joone 10). Viimane jäi suur s osas ko.e

vendi põhjaseina sisse. 

RUUM IV 

Asub horisontaalmootude 1290,5 - 1617 vahel (joon. 18; 19; 10}.25 elle laiuseks 
AA 

00-

deti 3.84 m. ldapoolse vnhese~a moodustas kaablist ca. 15 cm. lääne pool asuv murdunud 

otsa palk (joon. 10). Selle põlemisjälgedega pealispinna keskosas paiknes soon vertikaal

se 3einakonstl~tsiooni tarvis (joon. 10). PÕhJaseinsa lauajäänuseid po1nud. Horisontaal

mõõtude 1425 - '1530 vahel paiknes püstpalkidega ooristatud n.:ing raampuuss valtsitud ukse

koht (joon. 18 - lÕige 37). Põrondast kirjeldatud ' ruumis j~seid ei svnst tud. Ruumi põh-
A 

jaseinast põhj pool paikncnud ehitus jäi va.l.davas osas käevendi põhjaseina sisse (joon. 

10). 

RUUM V 

Asub horisontaaJ.mõõtudG 1677 - 1525,5 vahel. 26 ,27 Selle laiuseke mõõdeti 2,96 m. Kir-
.... ".. 

je1datud ruumidest on kone olev koige kitsam. Vertikaalsetest seintest annavad tunniatust 

vaid aluapalkidease tahutud sooned (joon. 19). Ukseava sai aaetaedo. vaid l~umi lääneosas. 

Ruumi põrand oli ehitatud ca. 40 cm. plankudest, mis asusid ro.a.mpuugo. rööbiti (joon. 11).28 

Põhjase~a tahutud soon ~i näita püstpostide asukoht!, mis võib 0110. sõituvases ruumi vÕi-
AA 

kestest mootmetest. 

RUID4 VI 

onesolcv, kõig laiem ruum raamkonstruktsioonhoon s asus horisontaalmOõtude 1506 -

1005 vahel (joon. 19, 20).29 Selle laius oli ca. 4,90 m. Ka selles osas oli seinakonstrukt

~22!L~~!~~_~Y-~~2-ll20n. 11). Tapisoon idaseina aluspalgis on arvatavasti kõdu-
25 R. atsallik, foto 68. 
26 Samas, foto 63. 

AA #It • .. •• 
27 Raampuu horisontaalmOodud on vaetud kaevendi laane- j idaosast. 
28 • etsallik, foto 65. 
29 umas. foto 54,60. 

1 
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nemise tagajärjel kadunud (joon. 11; ao). 

Antud ruumi piirkonnas on toimunud mitmed ümberehituaed. eda tõendab profiil ruumi J.da

seina 'uur t, kus evooniliiva vöönd marke rib 'Ümb rebi tuse järgset nivood (joon. 20 -.. . 
raempuuga ristioleva. palgi laänekÜlg). Viimase alla jäänUd tugipÕlrud näitavad eJ.nenud ta-

A _.. . oo ... .. .. . ~ 

andit. Paranduatood le viitab ka mitmekülgsete tahu iajälgedega soon pohj poolsel raampuul 

(joon. 19 - lÕige-4 ; joon. 20 - lõige 48,49, 50). CD. 1
0

m. laiune ukseava võis paikneda 

ruumi lääneosas horisontaalmõõtude 1429 - 1506 vo.hel (joon. 19). Põlenud plungujOOnused ruu

mi lääneõsas (joon. 11) kuuluvad il eIt hili ema ehituse juurde. 

RUUM VII 

Asub hori ontaa1mÕõtude 528 - 1005 vahel (joon. 11; 20)30 umi laiuseks moõdeti 4,47 

m. Idas ina moodustab kolmele aluspalgile toetuv pa.lk horisontaalm/'õdu 528 juures (joon. 20). 

põ~je.seina raampuu on ruumi keakos s bävin ude 

Säilinud jäänuste põhjal on .raske ' otsustada ka seinakonstruktsiooni Üle. Samuti ei avas~ 

tatud Jälgi põrandast. 

RUUM VIII 

Oletatav ruVJn paikneb kaevendi idaotaas kus selle valt itud idasain piirneb puitsillati

sega (joon. 12).31 umi lauseka võiks olla 3.64 m. Seinakonstruktsioon on täidlikult hävina

nud. Kaks põhje.seina roobiti kulg vat planktl on arva.tavasti jäänus põrondo.st· (joon. 12); Po- . 

le võimatu, et kenesolav ruum on mingil perioodil ümberkujundatud mauka otstarbeks. 

laamkonstruktsioonhoone peal paiknenud ehitus (I orris) 

ehk VIII saus l;usperiood 

Vahetult pärast kirjeldatud raamkonatruktsioonhoone hävimiat on e hoonastusfron-

dlle uus hoone imitatud. (joon. 7; 8).32 TulenevaJ.t põhjusest, t kultuurjkih;i Ülenda d 

horisondid eemaldat· ehitusorganisatsiooni nõudmisel ekskava tori .. ~ ...... ~---_ ... _~~_.-.-.-... --... _ .... _ ..... -.... said I korrise ehi tus-
30 R.Metaallik, foto 9. 
31 Samas, fotod 11 - 19. 
32 'emas, fotod 2,3; 22 - 43. 
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jäänua d kohati rikutud. 

.. evise lääneotsas võib I korrise ehitusjaänuot g seo tada vaid 7.96· m pikkust valt i-

tud aJ.ki, mU' ~ ulub toenoolis*lt puitsillutiae juurde (joon. 6).33 

Kindlamad l.uw::U. e antutU" d. onesolevas hoon EI p jandu id 8. j 12. telje vaholi es 

osss (joon. 7 • e • 3. 0 Ill~ laiune :ruum asua10. ja 12. tEdje 1 (joon. 7).. •. mud 
_ A " . 

raiekorrad pa.ikn id o.lu.spa.kkude~ ning inad olid ühendatud rohtpalkliite abil. Poranda-

materjali k hta andmod puuduvad. Seinad polnud 1lmsQl~ vert1kaalkonstrUktsioonis vaid või-

va.d oosneda. rOhtsalt asetatud palkid at. llIDi põhjase" t ca. 25 cm Ahja e 1-

s 1 t iDaga leba.vad palgid voivad pärineda seina. iil. st raiekor t. 

8. ja 10. te~j vahel olev ~ lai eks on -J,76 m (joon.i). Viimase ~ääneota on 

osaJ.isel t hilise kanaliao.tsi.oonign lõhutud, idaoaaa on . Ga. aällinUd i poolse . vaheseina 

tapitud liit koh~ Ahjaseino.ga (joon. 7). Ilmselt pärinev d'kc, selles iirkonnas ruumi 

eas 1 bavad palgid seina Ülemistest raiekordadeot. 

1. . a 8. t lj e vahelises lõigus rt.tu.r:dde kontuura kindlaks teha ei õnn stunud. Voima-

lik, t vaheseinans on funktaioneerinud 6. ja 7. tel e vahel asuv dunud at aga. palk 

ning tel.jeat 2 ca. 50 ida pool paiknev palk (~oon. S) .. 

Ca .. 40 - 80 cm pikkused ple zutükid, mis on asetatud hoonafrondi risti on fUnkt 10-

neermud ilmselt ellspaldro.del"..a (joon; 8 • Viimaste ees hoonestusfrandiga parall eloe1 t le

ba.vn.d palgid pärineVad arvatavasti põhja e:ina roiokorda.doat (joon. 8). 

Ilmselt en tegemist samuti pikema, ruumideka jaotatud hoonega, miu täitis samu funkt

sioone eelne!lUd rajatisega. Ehitualik kÜlg äitab aga, et tegemist polnud · cno.m nõnda suure

joonclise ehituseee.. Viim.e.t:is vdim.a.1usen:i. on uue hoone püstit iool ära kasutatud h.ä~ ... inenu 

konstruktsioone. VoiIcalik, et säilis ~oegi ruumide hävingue ln otstaev , mida. on siioki 

pIm.ogu-se uurimi:3seisu j14LU'CS l'uske öelda. 

Lel.uaincs oiaaJ.dab I kox'xisost saadud materjali hulgao rohkem naelu kui II kortis. 

Otsest nael te kasutamist ki.rj eldatud ehituste juures ago. ei tCheldatud. oima.J.ik, et nae

~!:L2!L!B1Eru .. !I'~~_~J!;~L viimatikirjeldatud hoone ehi:tamise juur B. TõövaD.endi.test 

JJ • ' etsullik; . fotod 105 -. 126. 
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on :I'ao.m.konstru.ktaiooni~ ~von raj3.mi3~ juures põhiliseks olnud kirves; vaid mOnes Üksikus 

sõlmes 'lõib oleta.d~ ka. sae ko.su-;ami=t. 

IX asustuaperiood on s otud n:mutllstega. linn arongus, mis peegeldub ka. kultuurkihis. 

Valdaval ii on ehi tusmat rjo.1ina ha.!:atud kasutama tellist ju lubimörti ning puusillutise use-

mel eeliatataksv munukivi t t. 

1. j;;. 9. t~lj ~aheli~ol alal. .J.bs. kõrgusel ca. 3f.:50 kulgovliivalm. mulle niyoo (joon. 

2) on s C:!ntud h:ar. plane~rimis (;ÖÖUU~ platsil p:"'rat p1.ti tehi tuste hävimist selles piirkonnas 

voi l..'Ujut&.o el1das'~ e iluese nn:ncikivi..,illuti~e c.iucpo.djandit, kuct kivid Üles ~õetud. 'fo. ja 

11. ning 14. ja 1~. telje vahel on näha osa stratigraafili~e1t varasemat sillutist (joon. 

2) . ri":"Jkopiajo.st p-rineb ilmselt ka'-sillutizeloik beezil liivapadjandil 17. telje juures 

abs. kcr6'U Ei ~3.20 (Joon. J), mis j~tk'.lb kuni 15. teljeni h.allikal ehitusprallise !TlU1la. ki

hil (joo~. 3). iundub, et stratigraafiliselt varasemate sillutistega pole uael ~~jundatud 

platsi Ühtlast kallakut Emajoe SUUllas nagu see tänapäeval on. 1. kuni 9. teljeni on bo. 

kõrgusj~cntc 37.00 - 38~oo ke~kel märgatavad ehitüsruau nivood ning põlemisviirud koos 10-

kaa1se~c erinev te liivakihtidega (joon. 2). Võimalik, et t emist on Vene-Liivi soj aeg

se h "vi tustegevusega kuid arvesse võivad tulla. ka 17. s. k skpaiga katastroolid ja t asta

mistegevus. 10. kuni 17. teljeni on puitehituste perioodi lad stuste peal märgatavaa pruu

nike. ja halliks. liivasegase mulla mvaod ning kohati ka. ehitusrusu (joon. 3). 

1 evendi U A n lääncots~ puitehi tuste perioodit:};~,~N,stu te p al pailmesJ.d matuaed puu-
A ~ . 

kirstudes ( . oon.. 5;· 6) ~4 mõned kirstud olid oones- puust . ita. vendi alale jäid 5 täiSkaSVonu 

ja 3 lapse matuaod. ~nest kiratust voetud puiduproov dateeriti 014 eetodil periõodi 1640t 

! 50.0. 35 ~õruläoliscit 0 kaevendi piirkonda ma tud 17. saj. keskpaiku. troisala suuruse 

ül on ra"'kc otsustada. A ncd kirstud on j8J.gi tavad veel kaevendi põhjaseina profiilia 15. 

ja 17. t .lj", vahel abc. kõrgua~J. 37.70 (joõn. 3). Kaevendi lään osa lõunas ina profiil niii.

t b, et matustoga on stx tigraafiliaelt Van1m ai~lutis läbi 'õigatud (joon. 5). See sja

olu kinnitab datcG~ingu õi~sust ning dateerib Ühtlasi devoonipadjandil lasuva puutumatu 

~~~_!~!1!~!!~ __ ~~~~_~2f ~ el 38.30 Rootsi võimuperioodi loppu (joon. 5). iimane on 
34 R.~ etsallik, fotod 129 - 131. 
35 Annlü 'sid t ti cxloo gi ja otaanika Instituudis • iiva ja T.Binne poolt. 
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märgatav ka kaevendi pÕhjuseinas 12. ja 17. telje vahelis s osas (joon. 3)" Kirjeldatud 8i1-

lutiss ostub 17. sa.j. II poole heakorrastustöödega. linnas ning moodustab kaevendi "AU alaJ. 

aaust'Uaperioodi~ elle munakivikattega. on ühtlasi kujundatud ka pla.tsi kallak 'majõe poole. 

Kul.tuurkihis on jäJ. . tav d praeguse klompkivikatte all. ka. 18. ja 19 . saj . sillutiste ;; 

planeerimistööde jälgi ' (joon. 2; .3) . XI aaustusp riood moodustaks javahemiku 1775 . 8.. hiid-
.. . -. .. .. 

tuleka,hjuat tanapa vani. 
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Kaevendi n kultuurkihi analüüs ( 18. - 24. t 19) 

Ka alles piirkonna.s moodustasid aluspimlo. gooloog V. Vanam 'i määrangu ~ärgi järvelub

ja. ladestuaed ca. abs. korg1.lse 36.50 jo nel. Vahetult aluspinna e peal. ·puilm a ' õhuke; koha

ti 10 cm paksune mu.st, tug vat pÕlemisjälgedeg lad stus (joon. 4). Vi' eo tub kaev en

dia "An järvelubja peal paiknenud 1 dstusega, 's sisal b robkes-ti varast kedrak raamikat 

10 - 12 stij. ning ooduatas II ustusp rioocii. Stratigroafiliselt org a.ikn s kohati 

kuni 30 aib p sune pruunikas mullakiht, mis sisaldas rohkesti loo õnnikut, raielsaste, na

hatükke j • 20. ja 23. telje vahelisel alal sus viimo.se Ulaos s abs. korgusel 35.60 4 m. 

pikkune ning keskosas 20 cm paksun d voonisavi viirg. Tein, isut oh asetses lad atu e 

peal, 20. ja 21. t lje ah (joon. 4). ende täps iseloo j ot tarve jäi selles piirkon

nas uuringuteks eraJ.datud. lÜhik se aj ~ tottu selgitamat • vOimalik, -t teg omist on hooneoJ.us

tega. kuid pole välistatud kä muu, näiteks veetõke tamisotstarbel.ine raja.tis. 

Ab • korguse .36.00 -joonel pailaies nba.Ühtlase paksusega, kohati kuni 50 cm paksune kiht, 

mis sisuldas lilva., mulda, savipesi, sUtt, ' telli epu.ru jms. Kihi iseloom näitas, t tegemi t 

on pealevetud innasega (joon. 4). 'rjal tud kihi peal. bs. kõrgusjoonte 36.00 ja 37.00 

keskelan jälgitavad kaks planeerimishori onti. Stratigraafili t varasem koosn b devoonilii

va kihist, rida kaevendi lounaosas märg tavalt pakseneb (joon. 4).18. ja 20. teljo vahel on 

see ääristetud õhukeste pol~skihtidega. PÕlemisnivoo on jälgitav ka 22. j 23. telje vab -

lia s 'osas (joon. 4). Dev aniliiva kihti katab hallika, tahmaae ullaga segunenud liiva

kiht, mille p al on 20. ja. 21. telje vahel mar ta Üksikuid mllnaki,ve j nende jälgi (joon.4). 

Kirjeldatud kihid seostuva.d VI asustuspe:rioocliga kaevandis "A", millal uuritud piirkonnas 

pailmea liivatatud plats • 
... 

Abs. korguse 37.00 joonel paljandus liivakihtide peal aa. 50 cm. paksune st jao lad ... -

tus (j oon. 4).36 ee sisaldab hulgali-s 1 t i laas te , pUukoort, sütt, t llisetÜkke, looma

luid, kalaluid, pähklikoori, munakive jms. Intensiivse elutegevuskihina seostUb see kaev en

dia " " paiknenud raamkon truktnioonis haon horisondi n (VII asuatusperiood) ning hõlmab 

Ühtla i VIII nsustusperioodi. Teljest 23 54 cm lõuna pool aba. kõrgusel 36.81 aSUs valt

E~~~_E~~~~-E!~~~~B-2~sil1utise juuxde (joon. 4).37 Nagu - tavad arheoloogiliaed 

36 .'ataallik, fotod 156 - 159 

37 emas, fotod 149, 151. 
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uUX':UlgUd • Lätte tn. JS j o ta.a.ni Ita ca.&.C~39 u ti s1l1uti·t 1 puid puit· tu t perioo-
A 

di lopul. 

. 23. j 24. telj 1 
~ ft 

"ab kona olov lnde tus IIlPL"~-hC"'" 
.. 

al t louna ......... ~l!D. Vi' se At iU-

sus n katk k ev dis ta ... - gi ad. terve platsi int n iivs st kasut . ae t antud pa 1oQ-

dU. 

ba. kõr s J7.30 aikn b äsjakirj leiatud ladastus p al !llU..I~ivi illuti 1.;ja 21. 

tel.' vab lise1 alal (joon. 4).40 22 telje juur l:ütub ell tjas. ti sisoJ.-

dav, ca. ,30 cm.. paksune kiht. !nitud sillutis il tal> umb erkorraldus le 1 ..... · ~~. 

ning langeb te asustu p rioodige k ev di ". ill.uti " tu oru

t • ~ ....... ;J ...... ~IoYQ liiv v:i.ir e . a. p"'-

o 

lemiSjälg.t (joo 4). 18. Ja 20. telje vahel 
.... . 

o. korgus ca. 37.60 an jäl tav lllutis 

p\.UlE.LSel dev onUiivoJ. (joo .. 4) t mi p "kkonna stro.tisraa.fiat e.rvestad s kuulu' 17. rl jan-

diSDe ning Ühti asuatu p rioodi s ttA • 

19 • . o' 21. telje vall ulatub d voon!l' iv kiht run1 II ~ ...... ~ ..... 

tud klo kivilrot e 0.1 adjandini • 

.. ~_-..-.--.----........ : .. _----.-------

. .. 
J seJ.t P da- ' 

:3 V. TrummaJ. 981.a.. SÜgisel • -tta tn. tost tud arheoloogilj. te p st 
e. oto J jooni e ~ ~all1nn, 1983. (aruann~ I arhiivis). 

·ste aru-

39 Töid juhendas ajal.-kandida.a.t • .Aim . A.rwmne koostami • 
40 ta lik, foto 154. 
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evendi et tI idaotsa profiil (24. - 27. telg) 

Järv lubja ladestused paiknesid abs. ~~rgusel ca. 36.50. Vahetult n il lasus kohati 

kuni 2õ cm. paksune polemiskiht, mis läbis piirko.nno. varaaema;t, II t. >~se asustuakihti 
\ 

(joon. ). \ 

24. telje juures ubs. kargusel 35.80 on\ jälgitav ca. 20 cm. paksun devooD:i a.yi viirg, 
\ 

millega lOuna. pool liitu sõnnikurohke ladestus, mis sisaldab laaste, kasetohtu, nahatiik-
\ \ \ 

ke ja. peont tellisepuru (joon. 4). Sama kiht jätkus ka kaevendis " n ~ Liivaga segatud mUJ.-
lakjbi. lounaots 24. j 25. telje vahel ab • karguse 36.00 joonel liiva.tatud platsi lõunu- . 

piiri kaevendi piirkonnas. imetatud liivakihi . a. sõnnimrohk kihi peal lasub mustjaa lsa

sturohke ladestus, milles olid 10 tavad mitmed vahets onid /(kokku 7); joon. 4). eed on jäl

jed puitsillutisest, milledest hilisem nbs. kõrgusel 36.80 oli peaaegu terviklikult a ilinud 

{joon. 12).41 Abs. kõrgusel 36.72 - 36.75 po.iknevad nimetatud sillutise alustalad (joon. 15). 

Viimaste all, abs. korgusel 36.62 - 36.63 aset evad ida- lään uunalinelt kõrvuti kaks õr

nade tahumisjälgedega ÜxnarpaJ.ki (joon. 15) mis võivad s otUd olla tratigraaflliselt varase

ma illutisega. Sillutisenivoode vahel paiknesid lokaalsed liivakad vahek1hid. Samuti lei

dus seal rohkesti laaste, puukoort jma. Abs. kõrguse 37.00 joonel jätkub k cvendi "Bn osas 

mainitud stjas, ehituaprohti sisaldav kiht (joon. 4~. Viimase peai on ca. 10 e • paksune 

helehalliliiva. nivoo, mis on seotud keskaegse nnmaldvisUlutiaega. 17. saj. heakorrastustõõ

dest on jäljeks 26. telje juures abe. kõrgu.sel 37.45 asuv devooniliiva viirg sillutise o.lüs

po.djand:in ~ (joon. 4). Viimasega piirneb põhja pool ehitusprahiseguse mulla ning pruunlka. lii

va kiht (joon. 4), miJ.l 1 paikneb juba klompkivikatte aluspadjand. 

-~-~---~---~--~-~~-

41 • etsallik, fotod 9 - 20. 
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Traos I. ~r:r "Iru lõunaseine. profiil. 

Ul":f "l{" pailenes trass I põhjaotsas, lIõukogu.d~ väljaku J 

(joon. 1). Ka selles osas moodustavad aluspinna e järV lubj 

21, Juuni tn ristumiskohal. 
• A • • ... 

ladostused, IUS SUl."f~ laane-
A .. __ A. ... .... 

osas aba. k('):r.gusEi 35,,70 naitavad kallakut laene suunas. Lub~Betete peal a tsss must, pole-

misjälgodega la.deatus~ miJies alates a.bs. kargusa 36.00 joonest_ paiknesid puit-elP. tustc jää
nused (joon. 5 - suri' "K" lõunaseina profiil j Sur:! tl n läänesaine. vaade). Tegemist on tim

selt mitmes horisondis paiknenud puitsillutiste jäänustega."Iiiz:g teeää.rse kvartali lEiänepii

riga (joon. 5 - sur! " n lääneseina vaade). Kõneaõievast Suriist leiuainest ajapuuduse ~t

tu kogude ei õnnestunud. Kirjeldatud orgaanikarohke ladestuse peal paikneb heezika., kihili

se liiva kiht, mis on seotud va.rasenia munakivisillutisega piirkonnas (joon. 5). Stratigraa.

filiael t kõrgemal asuv (a.ba. kõrgus 37.00 - 37.12) hallikasb Qi liiva nivoo (joon. 5) on 

ääristatud õhukeste, tumeda pinnase kihtidega. Liivanivoo on ilmselt jäänus sellel tasandil 

asetsenud Imxnakivisil1utisest. Mainitud tumedad pinnasekihid võivad aga~viidata stagnatsioo

niperioodile linnamaJanduses. IlmseJ.t koos kuni 45 cm. paksuse! devooniliiva kihil (joon. 5) 

asuva munakivisilIutise (u.bs. korgus 37.54 - 37.64) paigaldamisega või õnevõrra varem on 

ehitatud puitrannidest veejuhtimissüsteem (joon. 5 - lõige rennist).42 See koosneb Sõnasta

tud palgist ning pui tkaanest. Tihedüsmaterjalina kasutati kasetahtu. K""onesolev veejuhtimis

süsteem suundus põhja pool piki ka.evendi "A" lõuna.kÜlge (lõunaaeina. sees) lääne poole. Trass 

V· idaotsa jUlU'est suundub Üks haru taas lõuna. poole " (joon. 14). Viimasega ristub trass V 
. 

idaotsa keevendi varaS(;l!l, ida-lääne suunaline pealikestest ritvad st arvatav drenaaZisüsteem 

abs, kÕrgusel 35.76 (joon. 14). "' 

Kõnesolnud ~a.dest1l.sed on Surii idaosas läbi lõigatud veetrasai ra.jamise käigus (joon •. 

5). Kuni 20 cm. paksune pruuni liiva kiht kirjeldatud d voonikihi peal on samuti seotud 

munakivisillutisega. A s. kõrgusel ca. 37.70 paiknev 10 cm. peksune ehi tuaprahi.ne mulla ni

voo on il.msel t seotud tänavate iimberplaneerim1sga.. Viimase peal paikneb juba hil~sema mu

~!9:Y~H~!:~~~_*Y!12~~~d beezil liival (joob. 5). 
42. R,. tsalllk. 1981.a. Tartu vanalinnas toimunud a.rheo~. kaevamiste fotod (21. Juuni tn. 

loigus Poe tn. - Raekoja pl.). Kuust III - 1. Tallinn 1981, fotod 69 - 72. 



- 20 -

Tartu alinna kultuurkihi iseloomustus 

une. 1 1.0.. - el s 0 es Üla.lma.ini tud ehi tustöödega avati va.no.linna lounaosus ku1 tuur-

kih õrdle.rnisi pikal ajo.l43 ning pOhjaosas varom T f1 arheoloog V. Trllmmali~4 ul tuurim.äJ.es-

t iate 112 an. arh~ tekt • :.Linnaa 45, ja R. etso.llikÜ pooltteostatud väljakaeVamistele 46 

lisandusid talvi e arh oloogia näidisana uuringud Botaanika aia territooriumi147 on meil et

tekujutus Tartu all-linna kultuurkihist ol~nas. 

Tartu vanalinna. kUJ. tuurltihti võib hästi säilinuks lugeda. Osaliselt on see pohj endatav 

linna asukoh g än jõe madalal oru.lammil~ mille tõttu pinnas on aastaringsolt varustatud va

·-aJ.iku nii~ use ul, a. 48 Vi' e on osutunud suurepäraseks konservandiles orgaanikale eriti 

kUJ. tuur"dhi alumistes ladestuoted. Ulemised ladestused, mis on seotud kiviehitustega on sa-

m.uti uäilil: ud sisald formatsiooni erinevate perioodide kohta, kuna hävinenud ehi tusta 

rususi ei joutUd ära veda vaid lihtsalt tasandati ning säilinud osad õeti uuesti tarvi

tusele. 

~ 1 st ulenevaJ.t on kultuurkiht seoses kiviehitustele Üleminekuga eriti tugevasti kas

Y~~~_~~~~_~2h!~~_~!~22!22S!~~!~-!~~y~~!~_põhjal otsustades on kultuurkihi paksuseks 

43 Tzass kulges ida-lääne suunalisalt Üle Barclay platsi kuni Poe tn. sealt piki 21.Juuni 
tn. Nõultogude väljnkuni ha:r-gnedes kaheks. Uko ha.rQ. suubus edasi 21.Juuni tn. ja lop es 
Tartu Linna RSN~TK Ka.ub nndu s voJ. i tsuse hoovis. Teine suundus mööda Nõukogude väljaku lou
nakÜlge ~ ekojani ning mõõda alikooli ja Af1ätte tn. SUubUB T li keemiahoonesse. 

44V V .T~lmmaJ, Li andeid Vana-Tartu ajaloole. TRÜ Toimetised. V~k 340. Tartu,1974,lk. J-
37. V.Trumma1, Arheoloogilis ed kaevamised Tartu vanalinna territooriumil.~ a Toimetised. 
Villik 258.Tartu, 1970, lk.3-32. (Edaspidi Trummal,Lisandoid Vana-T rtu ajalQole voi 
T rtu vanalinn). 

4 li .Tii ,Tartu varasemast asustuse§t puiduproovide e 14 määrangute alusel. esti •• rhi-
tcktuuri ja.loo -0'- uni. tuurimaleatiste RPI Arhitektu~riaja.loo sektsioon I sue;is-
seminar. ellinnt 13-14.okt. 1981, ~k.131 (Edaspidi U.Tiirmaa). 

46 ... et alli. r eoloogilised kaevamisad agasini 12a
ahOOvis. Tallinn 1981. Käsikiri 

KRPI arhiivis. (~duapidi R.t. etoullik,' gasini tm. 12 hoov). 

47 Uurimistöid juh ndas aJaloo-kandidaat .Aun 1981/82.a. deBs.-jaan. 
~f'-AA~ 

48 Valdavas os s moodusta.va:d T rtu vanalinnaI lu isetted. 
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all-linnas 2,50 - 6, oo m. 49 Kergendavaks faktorika linna arengu uurimisel on suhteliselt 

stabiilne tänavate ja kvartalite planeering läbi aegade. 50 

Kõige Üldisemates ruiäratlustes jaguneb vanalinna kultuurikiht ajaliselt ja mater" 

selt erinevateks elutegevusega seotud tsoonideka. ieed on mõnikord eraldatud liivast vöi 

savist vahekihtidega. Lühemaid etappe võ~aldavad eristada plnneerimianivood stratigraafi

lise meetodi alusel. Määravaks kultuurkihi kasvule selle alumistes horisontides on saanud 

jääkorgo.anika ladestumilie ja ehitustegevus. Kultuurkihi Ül.emises osas jääb määravaks kas-
~ " 

vuteguriks linna heakorrastuse arengut tingituna vaid ehi tustegevus, mis on osaliselt 

mõjustatud sagedastest katastroofidast tulekahjude joa sõdade läbi. i t ed ehitustehnilised 

uuendUsed ja muudatused linnaplaneeringus on saanud eksist ntsiõiguse just ulatuslike ka.t

astroofide järgselt. 51 

l'estvamate aja.loo-perioodidega seostuvate ladestuste dateeri1llisel on abiks leiumaterjal. 

Kul tuurkihis aga kajastuvad ka perioodilised ehi tustegevuse või hävingu jälj ed, mida prae-

- " gust uurimistaset arvest des suudavad dateerida vaid urikude Niisuguste tsoonide fikseeri-
.ajaloiisel.!; 

misel pakuvad stratigraafilisele meetodile pidepunkti '-=feaaaolevate hävingute jälj ed kul tuur-

kilis ehitusrusu- ja põlemisjäänuste näol. Suhteliselt kergesti on oinud jälgitavad 1775-a. 

hiiitulekahju jäljed ning konkreetsete "ebituslike nbjektide uurimisega seoses on osutunud 

võ~ikuks ka keskae setekatastroofide samastamine kultuurkihia kajastuvaga. Ulatuslikud 

jäljed on endast jätnUd Ita. 14. saj. suured tUlekahjud ja. 12. saj. laastavad Sõjad. 52 

111 tta alati ei vo~aldn 10010. tingimustes uurimistöödelts eraldatud aeg j El tehnilised 

vahendid koguda kuI tuurkihi süguvamates:b ladestustest laiueinest. Sellepärast on praeguses 

linnauurL~s-nituatsiooni8 träditsioonilisele leiuainese tüpoloogial põhinevale dateerimis

meetodile liaandunud vara ematel ogemustel pohinev ku1 tuurkihi VAATWS, mis eeldab piir

konna. atra tigraafia tundmist. Pidepunkte pakuvad voetud puiduproovid. 

___ -_§gB!_~Q2~~~~yg_~rh~Q!QQg~~! __ ~~~imistöö Tartus võimaldab vanalinna kultuurkihis pii-
§S etsallik, Arheoloogilised kaevar-ised Taomamäe pohjanõlva all.Tallinn,1980.Käsikiri 

KP..PI arhiiVA 

50 21.Juuni, likooli, A.I;·JG-Ge, MitSurini jmt. tänavate kultuurkihi alumised tsoonid ulatu-
vad tagani vallutamiseelsesse aega. " 

51 .. j diks aruandes käsitlevale Üleminekule valdavalt kiviarhitektuurile said 14.saj .. tu
lck~jua. T· tu li~aplaneeringus toimusid muutused 1775.a. tulekahju järgsalt • 

52 vt. O.Freymuth. Tartu linn orduajal. Koguteos "Tartu", Tartu, 1927 t lk. '1;3. 
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ritleda vaid pikemaid, erineva materjaalse kultuuriga ajaloo-perioode. 

Selgesti eristatavad an olnud: 1. Vallutuseelne periood 

2. ·t hituste ehk puitlinna periood 

3. Keskaegne kiviehituste pe~·iood. 

4. Periood 1775.a. tulekahjust tänapäevani. 

Alljärgnevas iseloomUstama valjatoodud perioodidaga seotud ladastuai eral i • 
.... 

VALLtITU;:> ELS"'; muOODIGA seotud ihti voi leide on tÜheldatud peaaegu kõikides vanalinna 

tehtud arheoloogilistes kaevendites jättes kõrvale Üksnes~kindlate objektidega tegelnud ehi

tus-arhcoloogilised uurin~ld. Viimati'teostatud äästekaevamised tõestavad kõnesoleva perioo

di asustuse järjepidevust vanaJ.inno. lõunaosas. 

~eiuaineäega dateeritud muinasaegsaid ladestUBi on fikseeritud Barclay platsi kaevendis 

süg. -327 cm, 21.Juuni tn kaevandis (end. Küüni tn. lÕigus) süg. -273, Nõukogude V;lj~ 
1982.a. rehtud kaevendis süg. -24353 , A.Lätte·ja alikooli tn. ristmikul54 , 21. Juuni tn. sÜg. 

-273, Abovjani tn. 8 hoovia55 , Jaani kiriku edelaküljel56 ja sees 57, Botaanik~ aia kaeven~ 
dis süg. -295- Stratigraafia "a muude twmuste alusel kuuluvad kõnesolevassa perioodi ka la

destused Mi taurini . a 21 _ Jm.mi tn. läänenu.rga ehituskaevendi 58, Magasini tn,126. hooYi kae

vandia süg. -325, Hariduae tn. 2 hooviS süg. -246~21.Junni tn. - Nõukogude väljaku - Oktoo&

JIri pst • . ja :Poe tn. vahelis~ kvartali ehi tuakaevendis60 nin l~ukogude tn. ja ' Poe tn. ristmi

kul paiknenud kaevendia süg.-3 3.61 

J 

Vallutuseelset perioodl toendav tsoon ka· astub kul. tuurkihls 20 - 70 cm. paksuse, tugeva.

!~-E2!~!!E:~ . ~ ~2-~~_~2!i2!_@isema.te ladestuste all vahetult aluspinnasel. PiDnaseniiaku-

53 Sama iseioomuga le,g,estused pailmesid ka Nõukogude väljaku edelenurka tehtud kaevendis 1981.a.. 
54 Uuringuid juhendas TRtJ arheoloog V .~rwnmal 1981.8. sügisel. 
55 Tr~, Lisandeid Vana-Tartu ajaloole, lk. 14. 
56 amas, lk. 9. 
57 Kaevamised toimusid 198 . a. seoaee Jaan! kiriku aluste uurimistega U.Tiirmaa a R.lietsalliku 

juhendumisel. 
58 vt. U.Tiirm~a, lk. 13J. 
59 aevend fikseeritud U.Tiirmaa ja Rf~etsa11iku poolt 1982.a. septembris. 
60 Autori tähelepanekud soojatrassi paigaldmmise käigus. 19B1.a. SÜ6isel . 
61 Kaevendite juures toodud sügavused arvestatud maapinnast • 
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sest tin itwUl on ~iht p41 ~ . ~ -- uste lagunemise tulemusel Ühtlaselt mustaks värvunud. 

Viima.B.e asjaolu nin kihi tug v kokkusurutus raskendavad tunduvalt vohepe seto plamw

rimi nivoode eristami t. 

Kihi oostises csineu ütt, tahma, põlenud- ning kõdunenud puutÜkke kasetohtu jo. 

teiste puullikide koort, pähklikoori, nahatükke, 1oomaluid, kalusoomuseid, teokarpe, põ-
- 0 ... 62 lenud munakive ja savitukke ning on leitud ka t 1 .' st tukke. 

teeri tavatest 1 . udest moodustavad enamuses varase kedrakeraami ka fra.~end.i • 

ende ~a.vis gus esineb kivipurdJ. ning nOude seinte murrukohad on kahe- või kolmekihilise • 

õude nivendi ju õl 0 as paikneb enamasti joon- või lainjatest vöönditest ornament. Selli

se keraamikatüübi profiilidele on omane tagasipööratud ülaäär ja·iÜhike kaelaosa, mis kas

vab Üle kurneraks õlaks. Kirjeldatud keraamikat ön arasemate uurijate poolt korduvalt da

teeritud 10 - 12. saj. 63 Viimastel kaevamistel kogutud keraamika hul.gas Oll ka. üks fragment 

tugeval t sissepoole pööratud Ülaaärtega nõust, mis on omane Rootsi ja Lõuna-slaavihlade 11. 
I 

saj. keraruni kale. 64 Leiuinventa.ri hulgas esinevad töõ- ja ta.rberiista.d, ehted jm. on datee-

ritavad samasse perioodi ning nende analüüs ei mahu käesoleva aruande raamidesse. 

V utuseelsesse per~oodi kuulub kShtlemata ka Otaoon raekoja iõunakÜlje vastas paik

nenud ka.evendis süg. -3 5. See 35 cm. paksune kiht on eraldatud Ülemistest ladestustest 

7 cm savikihiga ning 0 0 tue vaid põlemisjälgi. Dateeritavatest leidudest sisaldab see 

käsitsivormitud nn. rÕuge tüü i keraamikat I at. II poolest . sineb fragment kore dap inna-
• lisest purgikujulisest ning ' kiilapinnal1s st kausilaadsetest nõudest. uno. 1 ·umaterjo.l 

• ostub kihiga. siis on tegemist paiks asu tusega selles piirkonnas I at. II poolel . 
.. 
ug • 

... 
-352 paikneb 40 cm. paksune turbase mulla k"iht, missisaldab kodunenud puitu pidevat e tsooni-

dena. Nimetatud kihla puuduvad leiud ja põlemisjäljed nina' see paikneb alusliival. 

Tõenäoline on, et leidudega kiht pärineb iinnuseäärsest asula.st. mis paiknos linna-

mäe jalamil "I at. II polel. Selle perioodi asustuse ulatuse kohta on vara kauge eulatu-

Y~U~!~~~!~~.!_~!!irLyaid, et sama t perioodist ning veelgiJ[ vasemaid Üksikl ide 
62 llaini tud leiud on Nõukogude vÜljaku edelanurgas 1981 .. a. teostatud kaevamiste leiuainese 

hulgas 

63 Trummal, Lisandeid Vana-Tartu ajalOOl , 1 • 24. 
64 B.Blomqviat och • rtensson. Verdagsliv i Lerhyddor. rchadogica Lundenaia II . Lund, 

1963, Fig. 143-144. 
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on Daadud ka mujalt v~ linna te ritooriumill. 65 

.... .... 
Monevorra rohkem uku arheoloogiline aines informatsiooni II t. alguse asustuseat 

Tartu te.critooriumil. Vi1ma.ste uuringute tulemusena on täienenud ettekujutus mainitud peri

oodi asustuse ul tucest. Nagu eelpooltoodust selgus paikn ved vallutuseelse perioodig (11-

-12ttS j.) seotud ladeDtu3ed pohja-lõun suunali elt kogu kesk eg e linnarnüüriga piiratud 

alal ning lõunas ulatuvad väljapoolegi.66 Märksa raskem on asustuse ida iiri määramine. e-

guse uurimisseisu järgi on kõige idapoolsemäteks punktideka kuson täheldatud kõnesoleva peri-

oodi ladestu i Botaänika aed, Magasini tn. 12a haov, Hariduse tn. 2"hoov ja oukogude väljaku, 

Oktoobri pst., Poe tn., 21. Juuni tn. kvartali keskosa. Tõenäoliselt sõltus asustuae ulatus 

selles piirkonnea Ern.o.jõe säng1st, mis võis praegueest oluliseJ.t erineda. Vee käeat kättevoi

detud alad on aga kiiresti · tarvitusele võetud, millele viit b loodusliku kasvupinnase puudu

mine ~~uspinnasel. 

lCasin on informatDioon vallutuseelse perioodi hoonestuse kohta. Siit on fikseeritud 

vaid lLksikud palgitükid, vaiad, koldekohad. 67 Põlemisjäljed selles kihis on igal pool Ühtla

sed ning haaravad kihi tervikuna. äib, et tegemist on "Baustuse sihipärase hävitamisegÖ maha

põletamise teel. Täpset daatumit sündinule on heoloogilise ainese põhjal r s.e anda. Tugi

nedes leiuaineseleAja ajalooteadetele võib õ 1 ,et Tartu on 12. saj. sõdade käigus Vene

maaga maa pea.! t kadunud. 66A 

PUIT ITUSTE PUITLINNA PERIOODIGA seotud ladestused on avaldunud igas autori poolt 

rajatud k~evendis aga ka varasemate uuringute käigus tervel vanalinna t rritooriumil. Strati

~~ fil;selt nauvad neod eelnevalt käsitletud vällutuseels perioodi ladestuste peal ning 

on mõnilord eraldatud liivnst või saviat vahekihig ga. Terviklikumalt on puitlinna perioodi 

kiht säilinud vanude tÜIlavate, hoovide ja platside al.a.l. Kvartalites on see koh4ti hilise

ma.te kiViehituste vundam ntide rajamisega lohutud. Raekoja lõunakÜlje vastu tehtud kaeven-

65 Trwmaal. Lisandeid Vana-Tart~ ajaloole, lk.14. R. etaallik, ArheoloogiIiaed uuringud Barc
lay platsil. Tallinn,1982. Kasikiri KRPI arhiivi A-791.(Edaspidi etsallik,Barclay plats) 

66uetsellik, arclay plats. 
67 ka ca.. 1 m läoimöõduga kolde' 211t aSll..<3 Nõukogude väl"uku edelaosa laev endi s ja sisaldas 

e e maakivide ka pa kivide t~kke. Paekivi sisal~s kaToorokiriku lounakÜljel 1981 •• 
suvel avastatud 11.-~2. saj. pnrinev koldekoht. 

661\ vt. O.Freymuth . Tartu linn orduajal . Koguteos IITartu ll • Tartu, 1927, lk. 13. 
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dis oli kihi naksus 118 cm • .. 
.,. 
al"VU el t ruuni~ .. _st Q selle p rioodi ~ d atu sp et siifi-

.. .. ... 
haa ti adImud orgaanj.ka. 

Kihi koostises esineb hulgaliselt raielauste puitkonstr. jäänu aid, roikaid, puukoort, , 
loomaluid, looma.sonnikut. kalaluid, pä.hkl.ikoor1, suureformaadilist telliste tü e jm. 68 

.:Jagadaaed on selle tsoonis tervel valinna ajal loomanallast %l.mistatud e emata jäänused 

ja rauaslaki leiuõ. Eri ti ror,Jr~sti sines rauapoletamisjOOke ja lõigatud naharibasÜl Nõuko

gude väljaku edela.nurG~ kaevandia 1981 .8.. See on seotud turuga sell s piil."konnaa lcõnesole

va perioodi viiltel. 

Naet.t ütleb pel~oodi ni.i'netuo II valdavalt olnud puitarhitektuur. eitud konstruktsioo

nide põ jal ot ' t des olid kasutusel mitmesugused tapitud nurgaliitega rõhtpalkhooned ja. 

raamkonstruktsioone. Omalu~dse 30 • pikkuse raamkonstruktsioonis punnitud vertikaalsetest 

.1 uda.dest 6cintego. rn.jat:i.:e clUD jOJldus llõukogade välj delanurgas. Jaotatuna vahesein-

tegu is mateks ~~umidcko kujut~b see endast käsitõõndüs-kauoanduslikU funktsiooniga hoonet.69 

Too.avad j a hoovid olid kaetud puitsUlutisega. r.l1mok1visillutis on seniste Jcaevamis

te k"igus Jconenoleva pex'ioodi Wlis täheJ. tud vo.id Ühes koha. • 

Kuna tezemist oli puubo nestuoegn, siis on l1nnale 
.. 

tluseks olnud tuleonnetused, 

mis on jätnud jälj ed kp" !ru1. tuurkihti palemistsoonide näOl. TUhaks pole linn sel perioodil 

kordagi muu.l~ud "ning hoon~d. on ikka uuesti Üles ehitatud. Võimalik, et oma 0 a on elles 

tuletõrje~orraldusel, mille olGff~~olu Riia analoogia pÕhjal oleta~d on. 70 

Al~heoloogj,line leiu ines siit erineb t-unduvalt ee evalt kMitletud vallutuse lae 

perioodi omast. ,aoedv,p d on ~aust vitsiknoudd fr gmendid, puutUnOi e jäänused, kasetohust 

nõude põhjed, ~änfuitud põhjcdegn kivikeraamiliste kannude tÜkid; nahkjalataita jäänused, 

rauast tjõ- ja t~rberiist~de nil1.!7 keJrakeraamika. Viimasele ' iseloomulik p1kak.sven1tatud 
• A _ W.#" ..-. 

lmolo.os jo.. jarsul t t~ poole pvOl' r.tud Ularant. Ol:nament on vorreldas varo.se kedrakeraa.-.... --......-. ........... _ ... ---...... _--- ...... ---~~----....-

G8 ·älJ .... pu,hwHE.diUU o:t" e tekki mone tunni möödudos sinine-kihis is. oloogia-mine-
ro.loo@.a did ~t H. Viidingu arvates on tegemi t v:i.vi iidiga., mis tekkib nii es kesk-
k nn s. 

69 c14 glo"t d t~ ..-: l'iB selle perioodi 1200 ! 40.( roov TA-1429). 
70 .Tooder; -Jooni. Tartu tUletorjcndu e ajaloost "Tartu" III vihik, :!:a.rtu,1936, lk. 214. 

,d . J :tu'~ ~cn.a.C " ' 
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mikaga IdC~4ide~ hõredam kuid kordub vanu motiive. Sarnase keraamikatüübi dateeringud on piir

konnit! erinev d. Vara emata Tartu arheoloogiliste uurin~te käigus on ' selline keraamika pai

gutatud cn.amasti 1.3. saj. !CoodlAd nõuprofiil ain b ka aksa käubalinnade vastava. materjali 

hulgas.71 ning Läti ala.del v e1gi varasemal etapil. 72 Tundub, et ka fartus võis niisu,gune 

karaamika k autu.sele tulI ju a 12. saj. II poolel. 

Kihia on võimalik fikseerida va.heetappe planeerimisnivoode põhjal. Iseloomulik on, et 

kihi ulaoosas esinob rohk m loomasonnikut, kohati isegi tsooni ena, kui ÜJ.ao as. Võimalik, et 

see viitab eripärasama linnakorrelduaega etapile. 

üSimuseie, kuna toimu.s Üleminek sellele kvalitatiivselt täiesti uuele a.renguet ap il e 

linna a.jaloos, saab vaatata toetudes uurimistõo momendisituataioOnile. Stratigr nfiast sel

gub. et linn on pära t . vallutuseelse erioadi asustuse häVingut koheselt uuesti ü!es ehita- . 

tud kuna. puuduvad "lO-odusliku kasvupinnasego. seotud kihid "kahe tsooni vahel. Ka eelpool toodud 

kedrakeraailika määrangud ning analüüsid perioodile iseloomulikest puitkonstruktsioonidest. 

mis on korduvaJ.t ' dat ritud va.reaamäka 1.3. sajandist viitavad sellele. et kirjeldatud etapp 

Tartu arengus sai al~se hiljemalt 12. saj. II poolel. 

Kolmanda, kvaJ.itatiivse~t uue taoonina. eristuvad kultuurkihis ladostused, mis on se -

tud KES TE KIVIEHITUclT '\ P~ ODIGA. el ajalooetapil on ehitusmaterjaline esikohale tõus-

nud tellis ja lubimõrt. Muidugi noudis Üleminek uuele kvaliteedEle aega ning sealjuures puu , 

ehi tusmaterjalina pole oma tähtsust tänini minetanud. uõdade järgsel t muutus ka konesoleva 

perioodi linna ilm puulembeiisemaks kuni uusi hooneid oli puust kergem püstitada ning IDÕni

koro ei vastanud kivihooncd Üldse uue elanikkonna harjumustele. 

MUidugi kui me räägime selle perioodi kiv~oonetest sii~ peame silmas eelkõige elu

maju kuna majandushooned ' gu laud d, s unad, õllekõõgid oma. olid ena.muses puust. 73 Nen

dest pole aga. kul tUllrkihj.fJ olulisi jälgi säilinud. Vähe on andmeid ka. perioodi esimestest 
.. . 

kivinoonetest. aed on kas täielikult hävinenud või ümber ehitatud ning kultuurkibis säi-....... ----~ ........... - ... -.. ~.-.--...... .,....... .. -.... -... 

71 Grünto.:- • ehring. Archäologische und " baugeschichtiiche Untersuchungen im lleiligen-Gei3t
-HQ ~i-cal zu üheckt lk.6,3-71 ja. Stefan Kummer. Die Prgbegrabung 1974 au! dem Sehrangeu 
:in Lubeck.Abo.50-47 jt. in Lübecker chriften zur Archaologie und Kulturgeschicht 
Ii'r ~~t am in, 1978. 

72 Latvijas P 1: arheoloeija.. ligu., 1974,lk. 177. 
7.3 Antud aruandes ei käsi t eto. se.kr al ehi tlisi t mis olid reeglipärasena kiviehi. tused juba 

ea2misel perioodil • . 
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linJ,ld müüri --äänused ka.::mc;vo.d :!.l±o. lllli..,oma"c ümberehi u te jälgi. 

-Tingituna norga kandevoimobu pinn sest on kapitaal emate kivihoonete ebaÜhtlase vajumi

se takistamiseks kasutatud puitaluseid ehk parvi. ~obivaks mate ·jaliks olid okaspuuphlgid. Esi

neb ka kivihoo eid} mille vundament anub kivipuistel. Tavaliseloll sellisel juhul ära kasuta

tud hävinud hoone rusud ning ni~ ailili tntud mÕningane infonnatsioon ka neist. MÕnikõrd on alus

tena kasutatud eelneva perioodi puitehituste jüänuseid.74 

Vundamentide ehitamisel kaDu.to.ti maakive, telli eid ja mÕ~·dili.idet. müüride sisemus 

täideti pi,emate kivitÜkkidega. Se~~d olid enamuses laotud telliatest. 75 Uks keskaegne tel

lisehi tuse paremini säilinud näiteid paiknes 21. Juuni ja. oe tn. 1:· tmikui p aeguse tänava

pinna all.76 

põranda.d on seniste kaevu..YIli~rte käigus uuri tud hoone el olnud puu t, mõrdist ja muna

kividest vastavalt ruumi funktsioonile. Leiuaineses esine ka tellis orandaplaate. 

Vähesel mi·' ral on hi tU9materjalinn. kasutaIti .,.. t leidnud ka paaki i. Jeda. õhllisel t 

" delroorielemendina . vöi siis eriti 1l1aterj ali or:adusi nou ·vate sisseseadeta juur '3. 21. uuni 

ja Poe tn. ristmikul pa.iknenud hoone ·ulIrest puekivist hüpekausti katteplaadi katkendeid, 

samast matorjalist etikukivide tUkke, kvadra·:ltrHüd ,I; aect porand.J.pla te jut. T ~ne olava. peri

oodi ladastuued sisaJ.davad rohkeiJti m,mjr-nunn vo:nrl.s katusckiv-i e ~Ilkko ~s oli ellllstatu

Daks katusekatte materjalikD, tOllisetükke, mõrti, pÕlem1själgi soe ja tuha näol, l~~e, 

loomaluid jm • 

Datoeri tavatost leidud st siftHlde:b kitlt rcncsoanss- jc ba.:ro;: ' ete kaunist~ otiiv-ide

ga ahjttkehlite fragmente. aga ka libts id pottkaneid, kolmel jalal olevate keedunõude ehk 

grupenite osi, glc.suuritud reinikeraw'\l.l:c t, kl~asnõudc tÜY..ke, 1UJ.tmos.J.g.;,.seid :ilettJ.J.leselll~J.d. 

Selle perioodi kadrak ra8J1lika.la on omane viltusel t äralõ':'go.t"lld Üla..:>cr ning l\i:hl.kc k e1a

osa, mis kasvab Üle PÜ::ltj s õlults. Sam nA k~ra.al!likatüüp on cno.mn.oti dateeritud 14-16 aa.j~ 77 

kuid seda leidub -ka hilisemates ladastustes. 

74 R. I"etnallik, ,ngasini tn.12u hoov, 

75 Il lliete moodud on ligilähedased mõõtudale 30-16-10. 17. saj. tuli kasutusele ohem tellis. 
76 
7'( ~rwnmo.l, Lisandeid ana-Tartu ajaloole:> lk. 25. 
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Teed ja hooy'd on kiviebituste perioodil e amasti olnud kaetud munakivisillutisega, 

mille sängi "s ks kauu ti liiva. Sillutiai on korduvalt uuendatud ning vanadest platai-

de, teede ~'-. hoovide hor" Dontidcot räägivad vaid säilinud s'" "tusliiva kihid, kuna kivid 

tavaliselt Üle võeti. tmC~DS -aevendites on 'äl~tav siliutis punasel devooniliival, mi

tratit;rBafilis\;;lt j" leiuomeDe ohjal korduyält 17. saj. on dateeritud. 78 See. räägi 

ulatuslikest restaureerimistõõdcat linnas sel perioodil. Kõige varasemaka on dateerii~d 

e dia -iriku lounakÜl "el ehitustöõde käigus paljandunud munaki is llutis 13. oa". 

GUsesse. 79 
. 

K tuu.r lki.aia 19a , et kivihoonetega seotud munakivisillutised a atsevad vahetult 

pui' inna pe=ioodi ludes uctel. Viimasest kogutud 1 iuaine e hulga puudub glasuuritud ke-

r " ca ning hUi leiud on dateeritavad 14. saj. I poolde. ellest tulenevalt oi 01-

t ül min L kiiTielli us';ell;: toimus alates 14. saj. keskpaigast. Kaudseks kinni tu eks 

se "1 ele on a mitl e or It a' 10 irjanduses kasutatud vene etropoliit sidori kir"eldu

ed, kust 

diko SDili 

t Ta tu 1438.a. Oa oli kiviehitustega linn.80 rvatavasti aajd ajen

le ül minekule 14. saj. I poole laastavad tulekahjud.81 kaikuid kivihooneid 

a esine· ka. v uematel pe~ioodidel, millele viitavad nendega aeotud "puitolused.82 

OOD • 
imetutud hiia.tule lJU 0 

kul tuurkihti. HD. i ju DUUl~ oa 

jätnUd' tu evad jäljed ehi tusruau j põlemia . äänuste näol 

linnast oos eeln va perioodi hoonetega, mi ·põhjasojä 

JO. gselt uuesti Üles oli~ ehit tud. Katastroofijärgsete taastamistöödega, mille k81gu tu

blisti ~asvD.S kultuurkiht, pandi a.lus tänapäev ele linna väliSilmeie. :Prae :u nähtav t Tar

tu vanemat arhi tektuu i on -' vo· a.lik p:LdevaJ. t jÕJ.gida alates 18. aj. keskpaigast. 83 ~u1-

uu ilus on J:'a t;jus· e t ava.te aJ.l jälgi ta.vad ka 19. ja 20. saj. alguse munakivisilluti e 

~Y22~_!!i!}2l_!f2 __ !~_!f~ __ ! ___ '1m oja aegsete hävingate jäljed. 

78 Trummal, Tu.rtu'Ull I"nn, 1 • 11. 
79 sealsamas, lk. 10. 
o • " Tartu v mai ehitisi, Tallinn, 1981, lk. 8. 

81 Tender, lk. 21 • 
82 vt. U.Tii aa, l. ~. 
83 N.Raid, lk. 5. 

ooat 
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