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VÄRAVA 

tud ehitu 10011 t. 

m1at~öd ., ua ko-

gutud uurimi materj 11 11. Ar nn t·'j, n b 1981 ••• ko t tud 

uurimi ttlöd nn t. 1 

Vä11uur1m1 ed 0 a i KUltuurimä1eatis e Riikliku Projekiee-

r1m1s Instituudi pOOlt n1n6 alt hoone kompleks1 reataureer1m1ste

g t Ostava Poola R välisehitusorgan1sataio "Budim xi pooli alla

kir~utanu jah 1m1ael. Uleamt)(j mis d 3a fi erirois d eOs asid mPI 

hn1kud E. Tanneb rg, I. pung r , • ur, fot0f1kseerimis d - KRPI 
y 

fotograafia O. XeJa ja A. Tenno • 
. . 

KäesOlevas aruande käsi letavad väliuurimised eostat1 elamus, 
y 

hoone ~a tomi. nde ulemus1 vaad 1d eraldi; s1 19u tom 
• y 

ja pär st lamu ning ouehoon • Eraldi vaadeldakse hoone IV korru-

sel vatud l1nnamiiUri Ollstruktsioon (laskeavad). 

Vä 

~ 

Reataur erim1 tööde ajal te 9 voimalua torni eiDad väljas-
. 

pOOlt sond rida terves ulatuses. Selgus , et torni algne krohv te 

kujut endast nn. llukrahv!, mis Oli tehtud v" Il kOkkuhoidlikult, 

t. enamus kivipinda j 'etud krOhviJnat , ainult kiv1de vabed on tud 

aillutud krohvig (fotOd 7-9). orni väli nur de le1ti U 1kud töt)

d ldud pindadega nurg kive. ~eia e, murenenud väUap1ndad ga nurga

kivide möötmed ning nurkade hiiuali 1ae100 lubav d tödeda, t vä-

h malt torni kagu- ja ld.rdenutgad olid Igaelt laotud tõödeldud nurga-
1 Pantelejev, • OOne J.Uh1k Jalg 9 ja Lühikese la värava orni uuri-

miatööde aruann. Kd. I-Il , Tallinn, 1981. .. ild.r1 IRPI arhiivis 
A-62 , A-624B. 
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kvaad1"1ies't (foto 9) . m1s ol1d krohv1st tiilegt! vabad ning iiiir1a

ta ud nn. lintvuugiga. Sellise iseloomuga nur de viimistlus, mis 

Oli allinna aU- linna 1 5. sa~. arhi tektuur1le omane, on Lühikese 

Jala värav torni jälgi av alates II kOrruse ärgusest. 

VäraV'atClrni gunurga sondeerim1ne torni 1: k01':i:use kõrgusel 

öi päevavalg le ühe huvitava fragmendi , mis mõneti aitab asa 

selles kohas olevat eruliat ka~tsek1ndlustuste ehituslugu lahti 

mõtestada. 

Peale juba varem kirjeldatUd ehitu likku vuuki idafassaadi! 

ja torni I korruse ruumia2 lei:I;1 fassaadil ühe marsillusaga ava 

illuskiri (foto 3. jOoni nr. 4). Se näitab. et antud kohal asus 

tö poolest mingisugune müürläik. m:1a liitus torni kagunurga juure 

k ruktsioon1dega. elles kohas algse iseloomuga ava "lgede leid

mine lubab arvata , et antud mUüriltiik (milttr) on ehitatud 0 vära

vatorn1ga. imetatud jare1dust toetab köigepealt avatud läbipääsu 

si1luakaare jälg, mis algas täpselt torni nurga juure. ür1 ning 

torni erlnevatel aegad 1 püstitamise puhul Oleks sellin täpn kok

kuaattum1ne Olnud mitte juhuslik vaid juba olema Oleva ava asukOhast 

t1ngitud. lUid aimesa1 väliuurimisel väravatom! keldriruumis 011d 

mtilemad seinad, t. torni ida- ja löunasain omavahel korralikult 

ehitus1ikult seotud. 3 Sea ajaolu lubab ülem! t vuuk1 siduda eh1t1-

e püstitamise mitte~ga möne hilisema Umberehitus ga. 

hju ei tlnnestunud ka ntud uurimistööde staadiumis nimeta

tud torni gunurga. juures eksisteerinud mUür1löigu fragmente leida. 

evetõtJdel. mls t01musid väravatomi idaseiDast 1 m kaugusel (kom-

2 Pantelejev . A. Hoone Lühike Jalg 9 ja Lühikese Jala väravat orni 
uurimistööde Brij8nne. Kd I-II (edaap. -624A. -624B), fotOd 
19,20,49.aondaaZid nr • . 4. 19) . 

3 A-624A, 624 SOAdaaz1d. foto 40. 
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munikat loo.nj,d tra sid) elgus, et kõik \Tõ1maUkud m:U:Url naa

alused 0 ad j vundamendid on täiesti hävinud varasemate kanal -

at 100ni 3 veetorude p nemiae ajal. 

iJlalld.rjeldatud müüriava (värav) 011 siin fun sionaal lt 

väga vajal ,kuna vöimaldas kindlustuste kaitsjatele otse e ligi

pääsu piki linna ndlustuate sisefronti. 

Sondeer1m1sel idalasaaadil torntvärava käigu kohal leiti tor

ni ehitu aegne, hiljem (ti:>en. 1.8. aj.) punase telli ega kinnilaotud 
VY ~ v 

s inan1s (fotOd 10-12, jOonised 4, 5). i 1 kesknlille sügavus -
• • 'w ~ 

17 cm, laiu - 18 cm. 1 1 arvades on püstpaeplaadid töödeldud 
., . 

välispindadega. la ni i a111us on ehitatud kahest U teise suhtes . 
kaldu aset tud paeplaatidest. Sell ise plaatidest ailluae p al on 

s 1na müüritud lapi plaat möötudega 40x41 cm. Selle plaadi välia

pinna 1 eloomu järgi v61b oletada, et kunagi omas see 1~1dreljeefi, 

kuid see töödeldud kiht -on maha raiutud vöi hävinenud ilmastiku käes • .. 
lai pöhjaa on neli sUgavam~t (kuni JO cm) auku, töenäoliselt kinni-

• v 

tUstUüblite jao • :l is vö1s asuda Clavea S1ttovi poolt tehtud tor .... 
• 

ni ka1tsepUhaku eit 1 Maarja pilt. Selle pildi valmistamise ee t 

ai itt 30. novembril 1456 • 5 riia marha. x 

Torni idafassaadil krohv1 emaIdamine andis vöimaluat :f1 see

rida ve I üksikuid huvipakkuvaid h1tua 1 mente. 11 selgUS, et 

torni seinas h11Jem raiutud II ja III korruse eluruumide aknaavadel 

kolm 1 juhulOlid orrekteed pae videet kaarsilluaed (joonia 4, 

:foto 6). Sellised a11lusad olid hel keskmisel II orruse aknaaval 

ning Uhel keskmisel a..knaa.val III k ruael. Torni elamuks kohanda

mise al tehtud aknaavad on selgete läbimurdmise jälged ga. Öhu

x "Itom Clawes mo.ler gegeuen VOT dst rl n bildde in deme korten 
berge 5 mn .. Si1mo, E. Tallim1a arveraamat emmereibuch 1-432 ... 1463 • 
~allinn, 1974. Eäsik1r1 Eesti SV Te",.dust Akadeemia. Teaduslikus 
Raamatukogus. vt. ka Kangropool, R. Hans otke, Tallinna mUUraepp
meister ;ja k1vira1dur 15. aJ. keskpajgas. Kogum. Töid kunsti
teaduse ja -kr1it1 alalt. nr. 3, Tallinn, 1980, lk. 100. 
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kesed avadev~he11Bed postid ja aknaavade servad on laotud kohati 

amamööduliaeat telliskiv1st nagu torni eluruumide si ekonatru.kt

sj,oOnid (foto 6). 4 

Samas , 1dafassaadil torni III k~~use kõrgusel kOQs ühe 

vähese puutumatu torni kebandi Osaga aknavahelises tsoonis leit j. 

Uksik aiJ.luakaare kivi, mis 1 ole hiUsemata aknaayadega seotud, 

vaid on pärit varasemast. at. torn1kehandi ehitamise ajast (toto 

5 , jOonis 4L, Silluakaar kivi all fikseeriti ka rida ühemötidu11s1 

paekiva (paksusega 20- 22 cm), milliste a etus1se,loom ning e,otua 

ailIuskaare kiviga vöimaIdavad neid lugeda torni nn. :kaubaluugi. 

onstruktsioon1de hulka kuuluvate • Paekividel ei ole säilinud 

välim1sed töödeldud pinnad, samuti on ka ava isene kUlg tundmatu

seni moonutatud kujuga. Kuid vaatamata selJ.ele. arvestade avatud 

osade asukohti f sdaadi seinal ning samas teiste fragmentide ja 

jälgede mitte leidmine lubab seostada olemasolevad fragmendid 

endise kaubaluug1ga, mis Oli torni idarassaadil. 5 

Vä~avatorn1 pöhjaseina sondeeriroisel avati III korruse ktirgu

sel 10 enurga juures aeuva la keava originaalne pösek1vi (foto 4). 

Tervikur~ säilinud pUatpaeplaadi t pöaekiv1 leidmine aitas kehvaeti 

säilinud laskeava gabariite (kõrgus) ja ö1get suunda korrigeerida. 

Vära. latorm põhjaseina ülemises osas (III korruse ülem1ne 

tsoon) koos mitmesuguste ld.nn11aotud tell1ngute pesadega (fotOd 
6 7 , 9, 13, 14, 15) avati hitusl! vuuk, mis rnarkeer1s Pi Jala 

TOQmpea eef,llirmuse väravate pOOle suunatud miiUrilöigu körguat 

4 Telliate möödud 27X15,5x6 vt. -624A, 624B fikseerimiajoo.n1sed 
5 Pantelejev, A. Talli1m, LUhiko Jalg 9 hoone Lühike Jalg 9 ja 

Lühikese Jala värava~orn. Ajalooline öiend. Käsik1ri lffi.PI 
arhiivis A-623. foto 2B. ZObel , R. Tallinna keskaegsed kindlus
tusad. Tallinn, 1980, lk. 180. joonis 201. 

6 Asusid ühel körgusel , kuid erineva sammuga torni löuna-, lääne
ja pöhjaseinas. Ideseinaa mitte säilinud, kuna jäid aknaavade 
ülemise körguse ossa. . 



(fotOd 7 , a) . Selline leid tOetab veelkord vä11uur1m1ste tUle

mustega töe tatud arvamust t et nimetatud milUr on ehitatud t arni 

Qnatrukt iOonid at varem. 7 Vuuk oli koreal1kult jälgitav k U 

pi a (lrorguse ) . See vuuk on praktilia 1 t 1nuk madalama. 
-

lammutatud miii.ir1 or1gillaal Brgust film eriv jälg. Ulem1ne vuugi 

5. 

et sUa säilinud torniktvlosa Itspast 52 cm allpool. s . t . nimetatud 

mUüri abaOluutkörgus vördub 10. 75 , ms pea andma. körgust ca 10 

m. Täpue möödistamine Oli looduse võimatu , kuna torni pöhja- ja 

lääneeeina kü e on h1tatud ho d. 

Ehitusli eo puudumine ii eriti torni ja linnamüüri 

liitumiskoha • t orni edel nurga juu:rea (foto 16). Vaatlus näite , 

t limlamUür1konstruktsioon1d on hitatud vastu väravat omt nur 

ilma mingit väljaspoolt nähtav seo eta. 

Tara,vatorn1 II korrus 1 olid täiendavalt ondeer1 tud torni ja 

väl1m1s vitrep1 ühendus va konstrulrt l oonid ( fot o 20 , 21 t 22). 

Sä1l!nud on ilma. muudatustetä va.ld 1dapOOlne välistrepi poole leien

dusega uksea~ pösk ning fragment moonutatud, st. läbivajunud ar

aj.llust st. .. 
Sillus . r reataureer1m1 el ,. t, i t ht1 and z siIlus are 

• 
kohal t orniruumi ee tpoolt (;foto 21) . Si.lluakaar ohal , ca 40cm 

kõrgusel l eiti kinnjmüüritud puitpalk. S Il mö(jdud ja asetuB auund 

olld lähedased .' orruse ' örg maI alIas ohaa leitud pu1 tpalg:l.ga. 8 

v t d puitpalgi t läänepoole olemasoleva s ina sügavu e (kuni 

JO cm) le:1.tl v nema iseloomUga mUUrifragment ( fot o 21 ) . ma ise-

loomuga fragmendid Olid märgatavad ka löuna einaa III orru el (fot o 

30), 
7 A...(524A , l k. 7 , fotOd 52 , 53. 

Sanath lk. 11 , 12 j ooni ed , 8 , 14 , 20 , fot o 78 , vt . ka 
äesoleva köit foto nr. 31 . 
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30) . 

Torni II ruumi põranda sondeerimisel avati piki idaseina 

aseteev 32, cm laiune pörandaleanal (fotod 25-27) . Kanali põhja

poolne ots ulatub ca 50 cm torni põhjaseina sisse. Si1n leiti 

ködunenud puidu jäljed. Põrandakanali läänep oolsel serval 0 n 

neli ca 50x50 cm (sUgavuatega kuni 50 cm) sUviatll8t j . kanali ida

pOOlne serv on sirge. K"ö1.k pörandakivikonstrukts1oonid on omavahel 

ehitus li kul t seotud ja kuuluvad Uhte ehitusetappi. Algselt 011 ka

nal kaetud paeplaatidega , praegu on neist vaid üksikud tükid al les. 

Kanali läänepoolse serva süvistustel ei ole paeplaatidast katte 

jälgi fikseeritud. Kogu avatud põrandakanalite süsteem oli tõenäo

liselt ehitatud puitkonstruktsioonide jaoks. Selle ka uks räijgib 

ka pikas kanal ia leitud puidu jäljed, kuid otsest funktisj,.ooni. siin

kohalolevale puitkonstruktsioonile ei oska leida. Versioon. et ka 

Lühikese Jal a vära~nil 011 lahtine all- linna poolne ein. ei 

leidnud t oetust ei II ega teistel väravat~~ korrastel. Igal pool 

oli idasein ehitus11kalt külgseintega seotud. 

Väravat omi II korruse ruumi lääneo as asuv kõrge kivist raja

tis suure kinnimUüritud läbipääsuga avati restaureerimistööde käigus 

lõplikult.( fotod 23 , 24). Rahe erineval kõrgusel aauva silluakaare-
. 

ga kä~ on tõenäoliselt ehitatud mitte korraga , vaid kahel ehitua-

etapil. Esimesel etapil valmis vaid lihtne madala kaarsillusega 
., 

ava. torni lääne einaa, mis nagu I korruse sondaszid olid valmis enne . 
väravatorni ehitamist . Hi.ljem, koos torni juurdeehitamiaega tekkia 

ka suuremate möötmeteg ja kDrgema arsiIlusega. t orni II korruse 

ruumi sisaeulatuv .kamber. Ka selle ruumi si seUlatuva kambri konst 

rukt81o~t1del on ruumi edelanurga juures ehitualikud vuugid. mille 

järgi võib Oletada , et torni pöhilised osad (vähemalt lõunasein 

o edelanurgaga) on valminud varem ja alle pärast ehitati see 

kamber ( f oto 29). Torni II korrusel edelanurga juures leitud ehitus-

g 



7. 

vuuk on jälgitav ka III orruse~ ( f otOd 32, 33) . Sel selgelt 
-

kahte erinevat ehitusjärjekorda fikseeriv vuuk ( f ot o 1 6) löpeb 

pr kt111 elt samal ärgusel , nagu t orni pöhjase1na väl iapimlal 

olev vuuk. Antud asjaolu l ubab väita , et t orni l äänesein On pärit 

o.ma. vanenata osades enne t orni ehitamise aega . Torni onstrukt 100-

nid antud nurga on seotud vaid Ulem1se 0 as . Samal körgusel on 

edelanur seotud ka Taanikuninga aia pool e l innamüüri ülemise 

osag~ ( f otod 32 , 36) . 

Torni III orruae täiendav ondeerimine aitas konkret iaeerida 

äilinud ruumi gunurgas kalD1na fragmendid ( f ot od 30 , 31 ) . Olles 

üheaegselt torniseintega hitatud, 011 kamin tehtud väga lihtsalt . 

Ovaal e ristlöikega suit ulöör oli suunatud t orni ruumi gunur • 

Kamina mantli kivios! ei ole säilinud j selle ju On l oetav vaid 

eint el , kahelt pOOlt uitsulööridest jäänud murtud !dttmi s kiv1 de 

j älgede j Urg1. 

Kamina t lääne poole , luna eina kes osa ülema s tsooni 

avati väike seinapinna t 1ssea tuv orral ik pa.el adu ( f ot o 30). 

vatud fragmendi läänepOOlne löpetu mo ust sirge korra11 

ebitu eo ega nurga. Fragment 011 ehitualikult seotud teiste , mOo

ilUliatud väl iapinnaga seina osadeg • Vaid sel le ohal asuv mUUriladu 

Oli erineva ehitusi eloomuga; tei es möödus ld.vid, teistsugune 1 du, 

erinev ebitu mört . Avat ud fragmendi väike d möödud ja iseloom ei 

väimaldanud täpseid j"rel duai teha , kuid vöib iuld. oletada , et 

antud 0 a on p·'rit torni vara emast ehitusetapist . Ul emino 0 a , 

puittal de pe adega ja raidplaadi t u e portaali lävekiviga 

( f ot Od 34 , 35) on elle uhtes hil ine , tei el ehitusetapile kuuluv. 

Sellega on lihtne nöustuda , tuletades meelde , et t orn on södade 

tugevasti nnatad nud, erit i ga elle ül emine osa oos IV 

korruse vövlvahelaega. 
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III korru e löunaseina ülemtaes osas asuv portaal! lävekivi 

(fotod 34 , 35) on pööratud ukse valtsiga ruumi poole. orv ukse 

hingetapi jaoks asus kivi l~äneosas, st. müüritrepi uks av nea 

ruumi sisse , läänepoole. Lävekivi all leiti korrektset ellukrohv1 , 

mis näitab , et uks asus mitte t orni IV kOrruse tasapinnal , vaid vä

hemalt 30 cm sellest kõrgemal. Torni keerdtrepi konstruktsioone ei 

ole antud töö raamestäiendavalt leitud. 

LinnaPlÜür 

1981.a. koostatud uurimistöö aruandes vaadati läbi hoone osas 

säilinud linnamüüri konstrukt l oonid. Siis oli võimalik fikseerida 

laskeavad vaid Väljastpo~lt . 9 Restaureerimistööde ajal sai linna

müüri konstruktsioonid täielikult avada hoone Lühike Jalg 9 pöönin-
, 

gu Brgusel (foto 37) ja ka III korrusel. Selgus , et kuuest hoone 

110 

osnst sä~linud laskeavadest kaks (torni pOOlt esimene ja Taanikunin

ga aia pOOlt esimene) olid amasuguse ehitusi eloomgga nagu öik 

Taanikuninga aia poolt olevad, at. ligilähedaselt ema gabariiti

dega ja plaatsillustega ( fotOd 38, 39, 52 , 53) . Ülejäänud neli olid 

kaarsilluatega ( fotOd 40- 51, j oonia 6) . Selliseid kaars11lustega 

laskeava.sid ei ~le Tallitll'la linnamüüris mujalt leitud. 1 0 sondaa~'i-. 
de tegemisel proov1ti selgitada kas On neljal laskeaval kaarsillu-

aed tekkinud hiljem, ümberebitu e teel, kuid mijrdiprOovid nii laa

kea.vade alumises . at . Oletatavas Alg es 0 as kui üleval , kasr illua

te tsoonis e1 näidanud niiSUgust erinevuat , mi luba neid kaheks 

ehitusetapiks eraldada. äärib mainimist , t hoone osas on ltnna-

miiüri~oompea pOOl el küljel v"1 e pksend ( ca 20 cm). Arve t adea 

9 A- 624 • fotOd 25 , 26 , 27 , 28 
10 ZObel , ~ allinna keB eg ed kindluatU ed. Tln., 19 O. 
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mölemat lil lto ud linnamüüri konstruktiivset iseärasuat , vöib 

tödeda , et antud all-linna kindlustuste leik, mille relvastus oli 

suunatud Toompea eelkindlv~tuste vastu , oli ilmselt erilise täht

susega. Samas On siiski ka VÖimalil:, et kasutati raskemaid relvi , 

nagu linnamüüri tornidal , kus sellist tüüpi kaarsillusteg lsske

avad lid tüüpilised. 

Hoone LUbike Jalg 9 

oone Lühike Jalg 9 restaureerimisel eemaldati idafassaadil . 

krohv täies ulatuaea (fotod 57 , 58). Igus , et fassaadi seinas , 

eriti selle ülemi es osas on ein hit-tud mitte kvaliteeteest pae

ld. vist , vaid on bsutatud koos paega ka punast tellist . Esines ka 

liht ama prOfiiliga raidkive ( fotod 55 , 56). Ok}ru on leitud eit

se ukse portaali vöi mubaluugi raidkivi. 

Hoone I orruse ruumides kaevati sügavad pörandakanalid kommu-

nikatsioonide trassi jaoks (fo 59 , 60) . Kaevetö'del varem avas-

tatud11 mUUride vund mente ei ole rohkem leitud. ommunikatsioonide 

tras 1 koh 1 oli kultuurkiht väga öhuke ( ca 3- 5 cm) ning erilist 

inimtegevusega seotud leide ei sisaldanud. Kultuurikihi all asuv 

mOreenikiht kOOsnes suurtest , ümära servadega plaaditaolistest ki

videst . Jämedama kultuurkihi pUudumine lubab ole'~ada , et hoone lune 
! 

territoorium oli enne hoone püstitam1st korralikult planeeritud. 

Sellega töenäolioelt emaldati 

nematc hit1ste lusmUürid. 

köik a.ntud ohas vö:Lmalikud va-

Hoone I korruse põhja.poolses (!nv. plaanil nr. 24) ruumis , 

läänepOOl e seina ülemises tsOonis avati ühevärviline sUmmeetrili

se kompositsiooniga trafa:rett~aling ( f oto 61, J OOnis 8). puna e 

värv ga tehtud trafarettmaaling on tõenäoliselt pärit 19. sajandi 

~a1gast yja On üheaegne amas ruumis varem leitud 1 trafarett -
- 624A1 suri nr. 1. 

11 
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lingut g .1 a 
loon tr pi O~ a, II orrus löuna inas 1 itu hituavuu ~ 

(f 0 62) näit b rehitu else trepi Oj laiust. 

, im s de rimin I orrus 1, • h on lts pOOl 
.., 

ruumi põhjas:Lna ond< ,näi ta ka. semaid Umber hitu 81-
• 

s id onstruktsioon. 1melt leiti iin nnimUUritud "ögiahju t-

mis a. S 50 e praegusest p' n st ör 75-90 

om 1 iuna ava oli ääri tatud t llia 'vide a ni onas punast t 
... 

raillust. SUgavat sondaaz1 iinkohal i 1 t htu 
• ... 

t 111 t at 

(s ina p kau 60 cm) ning hju jäi s sondaa pildi tamat 

Gl re fili lt fi rimata. 

Ehitustööd ajal 011 vö l.lk tutvuda ldnnistu idao as u 

öueh on onstrukt loonide B. is loomult puht ma j andusebit is 

ühekorru elina ldrig hoo n (fot 65, 66) 

tru loonid v id ida, pöhja- ja löuna.s 1na n1ng eldrite 

oa • nnimiiUr1tud av n' ta , etla egevus 

imus öueho nest idapool aul platvOrmil (fotod 66, 67). 

v de k:1.nn:Ll dumi ga i 0 utunud vöimali .-....u.J..Aol -

dumis sutat! pa kiv lubimördil. 

h on pöhj s asuva ilind rvölviga ~ 1 iru p -
t mi 1 19 , et orrali t 1 otud vö1v ( '. linu on a,lgn 

ohvkat ehitusa g et k ti te ei 01 hoone pöh3a-

nnga s otud ning 

rä" ib 

(0 1t vtSlvid). 
etud 

las 

on ell uht 

ava kuj ulin a 

Öu hoon löunapoOl osa 

s hUi (foto 6 ). 11 

n põhja ina ülem! s Oa fJ 

... 
va urfi • 1 s s, hoon 

y • 

-

ed 1anurg 

rine d 

tud urfis 1 iti erinev test hitusa .... F.. ... ,~,~ t p"-
• t ukt ioon (alu . ür d, Ooni d 1. 2. :3>. 
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1982. aa tal leitud alusmüüride fragmendid ei olnud ehitus11kalt 

oeotud hoovimaja alusmüüridega. Edasised evetööd elles kOha 

algitasid ka nende hiliaemat , sekundaarset pär1tolu. Väljakae

vatud müürid moodustasid paeldvide t laotud kanali (keslanine laius 

38 cm) . Ja kivist kanali pöhi oli väikese kaldega all-linna poole 

( kirde poole) . Selle äravoolu kanali ehitusaeg jäi täpsustamata , 

kuid edasised kaevamised näitasid, et selle ehitamine völs tOimuda 

vaid hoovimaja osalise hävimise ajal. imelt , hoovimaja löunaot as 

kaevati välja kinniaetud keldriruumid ( fotOd 70 . 71 , 72) . Veeära

voolu kanali ehitamine nende k hal lubab Oletada, et peale eldri

ruumide likvideerimist eksisteeris hoov1maja väiksematea gabarii

tides (pöhjaosa) , väi seisis ta hoopi varemetes. 

Välja evatud keldriruumide säilinud konstrukt ' i oanid näi-

tasid, et siin olid 19selt ailindervölvlaed (fotOd 78, 79) . 

Selle kõrval ei ola ii Id. 1m päris väli tatud, et ruumi ti oli 

algselt kaetud lalulagedega. Säilinud müüride ülemised, t. endi

ae silindervöl v1 pealm! ed at ad omavad juba teist ehitusteeloomu 

ning pärinevad hilisema t ehitusjärjekorrast ( fotOd 70, 72). Keld-
........ 

riruumi ltlunaaeina keskosas leiti üks püstplaatpöakedega seinanis .. 
( fotOd 70.72). Sama ruumi ·gunurgas avati paekivi t juurdeebitus 

( fotOd 73. 74, 76). See , uurusega 180x140 cm suurtest paekivide t 

laotud nurgar jatis omas põhjaotsas pUstplaatpö kedega nelinurkse 

ava. eitud konstruktsioon sarnanes oma 11meIt hüpokaustumi ahjuga. 

Antud versio ei toeta iis nimetatud onstru ai on ehitu -

prahiga täidetud ieernine ava - seal puuduvad täielikult pö1emis

jäljed. ii j"i nurgakonstruktsiOOni ot tarve selgitannta. 

oevimaja löunapoolae eldriruum1 lääneseinaa leitud läb1-

murre on tekkinud eeOees hil isema veeiiravoolu l:a.na11 e tOomisega 
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(fot 75 , 77) . elle läbimurde pöhjapOOlne murtud erv ga pö 

on hiljem, il eIt vahetult peale va or likult paran-

datud. inna on tei e ehitusmördig 1 otud p e- j üksi d 100-

dusl! ka moreenik1ve ( fot 77) , nali kivi 0 t

rukt i oonidega e ole ehitusI! t e ude 

1950- nda el aastatel ta t ud l1kaattellistest hoav maja 

1 "ä.nesein ehitati vanade al miiUride puha tmata , öt e ehit pr. 

hi hilc (fotOd 77 . 68). 

Re tBureerimistööd ajal h11~ne 111 attell teat ain 1 m-

mutati ning hit ti uu , I k.u vundamendi peale. öst eti 

varinguohus olev d öuemaj pöhj - j löuna einsd ( f oto 0) . 

Antud viiI uuritDiste pöhitulemuae tuleb tunnist da iinse 

strateegilise ölmpunkti" 0 list laht möti klemi t . imeIt . enne 

Lühikese 1 väravatomi r jam1 t oli iin jub nn. parhammUür, 

mill e kiUgo , murdekohal e ehit ti uut v"rav t orni (vt . seem) . 

Vär v torni pöbiIist ehi t et ppc eri t t vaid j älgi ei le -

tud. Torni pöhik nstrukt 1 on1d üldjOonii vaat vad 17,38 •• mööt

mi j oon:i.st le. x 

KoOs v" vatorllig h1t t1 ka torni gunurg s jät v "nr 

ning pUhjap ooln - Pi Jal a v'r vatomi Uhendu müür. gunurgast 

j"t vn miiUrik trukt iOon1d LUhike e J la torniga ühend 

on uuremas osa hävit tud. l'ulevi s tuleb lahendada sell e müüri 

seotud hitu jaloolised küaimu ed tornist gu p oole uv h oone -

tu e uurimisel • . 
x A. ~allinn, Lühike aIg 9. 

I arhiivi A-623 . 
jalOollne õiend. 

;14 
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Uurimist vajab ka nn. parhammüür. eriti selle osad . . 
kinniatu nr. 60 territooriumil (vt. skeem). 

ogutud andmestiku baasilonantud töös püütud selgitatud 

ehitusvahekord! v id skemaatiliaelt rokonstrueerida (vt. j Ooni

aed 9. 1 O. 11). 

A. Pantelejev 



2. ~ DE KIRI 

1. V ad Wh1ke Jala väravaetomile Lühikesest Jalast. 

g ti1v KRPI arhi1vi -31198/1 

14. 

2. aa e v ravatornil delast ri t ehitamis ajal. -31193/1 

3. Orn1 gunurk I korlluse kt>rgu el. äha U äilinud Ilus ... 

are kivi. -31199/1 

4. ~ III korru de r staureerimi e 

jal •• -31181/1 
... 

5. orni välis. eina ondaaz, III korru körgusel idas 1m eskel . 
näha Uk ik säilinud 1l1uska re k1vi. -3119 /6 

... 
6. Sondaaz torni väli seina III kOrrus Brgusel. säilinud . 

1llu kaare -31194/4 

7. Ehitu l1k vuuk torni pöhjas ina III korru Brgusel. -31181/3 

8. Sama h1tu liit vuuk II karru körgusel. -31181/2 

9. Torni l' änesein loOd nurga juure III korru körgu 1. theval 

näha kinnimUUritud talape a •• -)1182/1 

10. Torni välisseiIla (idaseina) SOndaaz ärava kohal. K1nn1mtlürttud 
...... 

inanis enne mist. -31189/3 . . 
11. ,osaliselt avatuna. -311 9/1 

..... 
12. Sama ni s löplikult avatuna. -311)31/2 

13.U talapesad st torni välis s 1na (lääne ein) III korru e 

tal pesa. -31187/2 

14.Samas, teine talapesa. -31187/2 

15. alap sad linnamUUri ja torni ed lanurga juures. eba-

ühtlane mUUr1ladu tOrnil ja l1nnamUüril. -31191/2 

16. Torni ja linnamüüri liitekoht (välisvaad edelanurgal III 

orruae körgusel). -31332 
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17. V ade tornile lõunast (ee Idatud katuse konstruktsiOonidega). 

-31188/1 

18. Vaad torni III korrus konstruktsioonidel hilisema vahela 

demont erimise ajal. -31191/3 

19. Samas, vaad torni lääneseina ülemisele otsal vahelae demon

teerim1se jal. -31190/1 

20. Torni II korrus sissep··äsu idapösk. Osalt säilinud ka s11lus

ka r. -31187/1 

21. Sama va torni II korru kagunurgas r staureer1m1 e ajal. 

Ulev 1 kinnj mUUritud ta.laots. -31185/1 

22. Sama ava,vdade torni pOOlt läänepösele restaureerimise ajal. 

-31183/2 
y 

23. Torni II korru e lääneseina ondaaz, enn lõplikut avami t • 

.... 31185/5 

24. Sama, peale r ataure rimist. -31330/1 

25. forni II korruse põranda kanal (piki idaseina). Uldv d. 

-31173/1 

26. Samas, kanali põhjapoolne 0 a. -)1172/1 

27. Sama , vaade kanalile pöhja t. -31172/3 

28. Torni II korrus põhjas 1na laskeava peale restaur rimiat. 

-31185/3 

29. 

30. 

y 

orni II korruse edelanurga sondaaz. -31186/1 . 
orni III korru e lõuna eina i1ldvaad • Vasakul - näha kamina 

j ·ljed. -31180/1 

31 • erni III orruse kagunurga vaad (kaIDim koht). 1'-31179/1 

32. Torni III korruse edelanurga Uldvaad. -31180/2 .. 
33. mae, sQndaaz1 alumine osa. -31180/3 . 
34. Torni III korruse põhjaseina Ulem1ne oaa. äha sis ep ··ä u 

portaali lävekivi. -31177/1 
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35. Sama, peal puitkonstruktsiOonide eemaldamist. -31190/3 

)6. omi ja linnamUUri ühenduskoht edelanurga. -31190/2 

37. LinnamUUri osa (r1nnat1ee ülemine osa) hoone pötsningul 

(vaade kagust). -311 91 /1 

)8. arni pOOlt I laskeava, vaad enne r staureer1m1st. -31177/3 

39. Sama, pesl reat ure rim1 t. -31200/2 

40. omi poolt II laska va sondeerimise ajal. -31175/3 

41. sa maa , la kesva 111uskaar sonde r1m1a ajal. -31187/1 

42. ma laskeava peale löpl1kku avami t ja r staureer1m1 t. 

_-31200/1 

43. Torni poolt linnamUüri III las va sonde r1mis jal. 

-31175/2. 

44. Sama laskeava peale avamist ja r staureer1m1 t. -31202/1 

45. Samas, III laskeava 1l1ua ar enne r taur erim1 t. -31203/5 

46. Torni poolt IV linnamUUri lask ava enne lCSp11kku avamist 

-31175/1 

47. Sama laskeava peal l6p11kku avamist ja re taur er1m1st. 

-31202/2 

48. Samas, IV linnamUüri laskeava silluskaar. -31203/3 

49. Torni poolt V laskeava nn avamist. -31176/1 

50. Samas, V laskeava silluskaar. -31203/1 

51. Sama • laskeava peale avamist ja re taureer1mi t. -31201/1 

52. orni pOOlt VI linnamUUri la kesva enne re taur rimi t. 

-31175 

53. Sama la k ava peale restaureerim1st. 31330/2 

54. LinnamUüri lö1k restaureerimistööde aj 1. -31329/1 

55. Lühike Jalg 9. HOOn II k~ruse löunapoolse kna löunapöa 

väli vaade pale sondeer1m1st. -31174/1 



17. 

56. LUhike Jalg 9. HoOn II korrus löunapoolse akna lÖUDaPÖ k. 

Üleval näha raidkivi. -31183/1 

57. Hoone fassaad restaureerimi e ajal. Vaad kirdest. -31199/3 

58. oone fasaaadi Osa re taureerim1se ajal. Vaade idast. 

-31199/2 ... 
59. Hoo.ne I korruael s1sevörkude kanal ehitami e ajal tehtud Burf. 

-31201/3 

60. Sama, vaad idast • • -31201/2 

61. Se1na.maalingud hoone I korrusel. -31329/2 

62. Ehituslik vuuk hoone trepikOja ainaa II orrusel. -31329/3 

63. aade hoone III korru e vahelae konstruktsioonidel demon-

teer1mise ajal. -3118§/2 

64. Väliuurimisie ajal hoones leitud vanniahialus (20. aj. algus). 

-31332 

65. Vaad hoo.nele Lühike Jalg 9 ida t enne restaureerim1st. 

-31334/3 

66. Vaade kinnistu nr. 57JA öuehoon 1 "e" idast. Enne restauree

rimi t •• -31334/2 

67. Samas, kinnimüUr1tud avad hoon C· idasainas. -31334/1 

68. ' Idvaade põhja t öuehoone "CH konstrutt loOnidele reat uree

rimi e ajal. X-31194/5 

69. aade öuehoone ·0" põhjapools ruumi põhja einale. -31198/2 

70. maa, va de öuehoone "CH ldri lõunaseinal r staureerim1 e 

ajal. -31184/1 

71. Samas, vaade gunurgale. -31198/3 

72. Samas, teine vaade. -31184/2 

73. Surf öuehoone kagunurgas. -31195/2 
. 

74. Samas, teine vaade. ·-31195/3 
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75. Samas, vaade surtile idast. -31195/1 
• 

76. Samaa, vaade öuehoone idaseinala kagunurga juures. -31197/1 
., 

77. Samas, vaade keldrl. löänea inale sur1'1 kaevamise j a l. 

-31196/1 

78. Samas, vaade pöhjasuunaa. äha keldri völvIa säilinud osa. 

-31196/3 

79. Samas, teine vaade. -31196/2 

80. Va de öuehoonel On peale restau:r'eeriln1at (pöhjast) 

-31331/3 

v 

FotOd • Koll 
• 

1-2, 4-9, 13-15, 17-23, 25-38, 41-, 43, 45-46, 49-50, 52, 55, 

56, 63-64, 68-69 

• Tenno 

3,12,19,24,39,42,44,47,51,53-54,57-62,70,73-80 

A. Pantel jev 

10, 11, 65-67 
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3. JOO ISTE KIRI 

.. 
1. Hoovimaja It 0", aurf1 plaan 

.0-

2. " uri1 1~1ge ja vaade 
" 3. " 

v 

4. !1'Orn1 ida±' ssaadi aondaa ide 1'1 erimin 
v • 5. Fassaadi nisi fikaeer1m1ne . 

6. LinnaInUUri la kesvada fiks eriroine 

7. Hoone Lühike Jalg 9 ruumi nr, 24 seina bordUUrmaal1ngu fik-

'" e rimine ja värvi ondaaz 
• 

8. Hoone LUhike Jalg 9 ruumi nr. 24 trafarttmaalingu li e rimine 

9. SituatsiOoniplaan koos h1tu tappid eke miga 

19. TOrni I korruse ja katta müUride ehitusvah kordad skeem 

11. Torni II kOrru, e ja. ka1tsemUiir1d ehitusvahekordade keem 

12.-14. TOrni lö1ge koos 1980/81 •• vOliuurimiste ajal tehtud 
v 

Olldaazidega 
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