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1. Sissejuhatus
Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus ja piirid (vt Lisa 2, jn 1) kinnitati
Vabariigi Valitsuse määrusega1 31. märtsil 1995. Põhimääruse ühe punktina taotletakse
Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal (Kultuurimälestiste riiklikus registris number 27011)
kultuurkihi kaitsmist ja selle järkjärgulist arheoloogilist läbiuurimist vanemat asustust ja
inimtegevust puudutavate andmete saamiseks. Kui 1990. aastatel jäid arheoloogilised
uuringud Kuressaare linnas küllaltki pistelisteks, siis viimasel kümnekonnal aastal on
välitööde arv (vt ptk 2.2.) ja sellega kaasnevalt ka uue informatsiooni hulk märgatavalt
suurenenud.

Kuressaare

vanalinna

muinsuskaitseala

piirid

kattuvad

suures

osas

Rootsi

fortifikatsiooniohvitseri Paul von Esseni poolt 1681. a koostatud esimese meile teadaoleva
Kuressaare linnaplaani2 (vt Lisa 1, jn 2 ja Lisa 2, jn 10) omadega. Kuivõrd tegu on 17. sajandi
lõpu situatsiooniga, jääb võimaliku keskaegse ja varauusaegse kultuurkihiga piirkond oluliselt
väiksemale alale. Viimastel aastatel toimunud küllaltki mahukad arheoloogilised uuringud3
võimaldavad järelevalve mahtu Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala äärealadel ja tänavatel
oluliselt kokku tõmmata.
2016. aasta septembris tellis Muinsuskaitseamet arheoloog Garel Püüa'lt (Saaremaa
Muuseum) Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala arheoloogiaalase eksperdihinnangu
koostamise, mis võtaks kokku senised teadmised ja paneks paika edasised töösuunad.
Eksperdihinnangu eesmärgiks on anda lühike ajalooline ülevaade Kuressaare linnuse ja linna
ehituslikust tekkest (tänavatevõrk, hoonestus, kirikud, kalmistud jmt), koondada seniste
arheoloogiliste uuringute teave ning kirjeldada ja piiritleda alad, kus on või tõenäoliselt võib
olla säilinud keskaegset ja varauusaegset arheoloogilist kultuurkihti. Kuivõrd tegu on
ülevaatega, mis tugineb uurimise hetkeseisule, saab edasiste välitööde käigus arheoloogiliste
uuringute (järelevalve) piirkonda Kuressaares veelgi vähendada.

1

nr 153, RT I 1995, 38, 508
KrA (Krigsarkivet, Rootsi Sõjaarhiiv Stockholmis) 0406:28:002:015
3
vt näiteks Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve tänavavalgustuse rekonstrueerimisel Kuressaare
vanalinna muinsuskaitsealal 03.–09. 2015. a. Kuressaare. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
2

4

Eksperdihinnangu koostamisel on alusplaanina kasutatud Kuressaare endiselt linnageodeedilt
Veiko Viililt 2012. aasta juulis saadud Kuressaare vanalinna geodeetilist alusplaani (G. Püüa
valduses). Töö jaguneb tekstiosaks (seletuskiri) ning kolmeks lisaks. Nendeks on ajaloolised
joonised (Lisa 1), joonised (Lisa 2) ja fotod (Lisa 3). Aruande tekstiosa ja lisad koostas G.
Püüa, kes on ühtlasi ka enamuse fotode autoriks. Kõik joonised (Lisa 2) on esitatud põhjalõuna suunas (st põhjasuund asub joonisel üleval ja lõuna all).
Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala eksperdihinnangu eksemplarid antakse säilitamiseks
Muinsuskaitseameti arhiivi ja Saare Arhiivraamatukokku.
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2. Arheoloogilised uuringud Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal
2.1. Ülevaade arheoloogilistest uuringutest Kuressaare piiskopilinnuses ja vanalinna
muinsuskaitsealal

2.1.1. Uuringud Kuressaare piiskopilinnuses
Juba kauem kui sadakond aastat on uurijate tähelepanu keskmes olnud Kuressaare
piiskopilinnus, kus viimased ehitusarheoloogilised uuringud lõppesid 2012. aastal. Kuressaare
linna on arheoloogiliselt uuritud pealiskaudsemalt ning süstemaatilised teadusuuringud
puuduvad.
Piiskopilinnuse uurimislool peatudes võib esimese (väli)uurijana nimetada arhitekt Karl
Rudolf Hermann Seuberlichi (1878–1938), kes aastatel 1904–1912 juhtis väikeste
vaheaegadega pealinnuse (konvendihoone) restaureerimistöid. Ehitustöödega kaasnesid ka
väikesemahulised kaevetööd. Oma restaureerimisaegsed tähelepanekud võttis Seuberlich
kokku kahes artiklis4 ning temalt pärinevad teadaolevalt ka esimesed publitseeritud
konvendihoone ülesmõõtmisjoonised. Seuberlich pakub, et Kuressaare konvendihoone
ehitamist võidi alustada alles pärast Jüriöö ülestõusu, umbes samal ajal ordulinnuse
Maasilinna (Soneburgi) rajamisega Kirde-Saaremaale.5 Tema arvates jäi kogu ehitusperiood
aastaisse 1350–1380 ning esmalt on bergfried’ina (kõrge tugev vahi- ja kaitsetorn, mida
kasutati ka viimse vastupanu kohana) valminud Sturvolti torn hilisema konvendihoone
põhjanurgas (vt Lisa 2, jn 7–8 – nr 1).6
Sellega on põhimõtteliselt nõus kunstiajaloolane Armin Tuulse (Neumann; 1907–1977), kes
pühendas Kuressaare piiskopilinnusele lõigu oma Eesti ja Läti ala linnuste ajaloolist
tüpoloogiat kokku võtvas doktoritöös.7 Tuulse arvates on konvendihoone püstitatud selgelt

Seuberlich, Hermann. 1905. Das bischöfliche Schloss zu Arensburg. – Sitzungsberichte der Gesellschaft für
Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Riga. Lk 9–16; Seuberlich, Hermann. 1907. Das
Schloss zu Arensburg. – Jahrbuch für bildende Kunst in der Ostseeprovinzen. I. Riga. Lk 85–92.
5
Seuberlich, Hermann. 1905. Das bischöfliche Schloss zu Arensburg. Lk 10.
6
Seuberlich, Hermann. 1907. Das Schloss zu Arensburg. Lk 85, 87.
7
Tuulse, Armin. 1942. Die Burgen in Estland und Lettland. Dorpat. Lk 211–221.
4
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Jüriöö ülestõusu järelkajana ning ehitustööd jõudsid lõpule umbes 1400. aastal.8 Tuulse
arenguskeemi kohaselt rajati juba kogu linnust kavandades esmalt torn Sturvolt.

Peaasjalikult Tuulse seisukohtadele tugineb ka kunstiajaloolane Voldemar Vaga (1899–1999)
oma 1957. aastal ilmunud brošüüris „Kuressaare linnus“. Villem Raam (1910–1996) seostab
konvendihoone ehitust juba oletatava Böömi päritolu meisterkonna tegutsemisega Valjalas ja
Kuressaares pärast Jüriööd.9 Tema hinnangul valmis pealinnus 1370. aastate paiku, mil
varasemast ajast pärineva Sturvolti ümber rajati järgmise etapina linnuse põhikorpus ja Pika
Hermanni vahitorn.10
1970. aastatel oli peamiseks uurijaks toona linnuse restaureerimistöid juhendanud arhitekt Kalvi
Aluve (1929–2009), kes lisaks mitmetele aruannetele ja artiklitele11 on avaldanud monograafia
Kuressaare piiskopilinnusest12. Peamiselt aastatel 1969–1974 toimusid K. Aluve juhtimisel ka
esimesed põhjalikumad Kuressaare linnuse ja muldkindlustuste ehitusarheoloogilised
väliuuringud (vt Lisa 2, jn 7 ja ptk 2.2.). Aluve teooria kohaselt eelnes 14. sajandist tuntud
konvendihoonele 13. sajandi II poolel tsentraalse bergfried’i tüüpi vahitorniga (Pikk Hermann)
kastell (esimene ringmüür). Seda ümbritses 13. sajandil mereveega täidetud 20 m laiune
vallikraav (vt Lisa 2, jn 7–8 – nr 2 ja I eeslinnus). Aluve arvates algas konvendihoone esimene
ehitusperiood 1338. aastal piiskop Hermann von Osnabrücke ametisseastumisega ja tööd
katkesid seoses Jüriöö ülestõusuga (1343). Selle ajaga kerkisid konvendihoone vundamendid
ja Sturvolti müürid. Järgmine, juba kogu konvendihoone valmimist hõlmav ehitusperiood
algas pärast Jüriöö ülestõusu mahasurumist 1345. aastal ja lõppes sama sajandi kolmandal
veerandil.13
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Tuulse, Armin. 1942. Die Burgen in Estland und Lettland. Dorpat. Lk 221.
Raam, Villem. 1978. Valjala kiriku koorilõpmiku ajalisest määrangust ja Kuressaare piiskopilinnuse
meisterkonnast. – Töid kunstiteaduse ja -kriitika alalt. 2. Tallinn. Lk 233–263.
10
Raam, Villem. 1985. Keskaegsete linnuste ja kirikute arengujooni Eestis. – Ehitus ja Arhitektuur nr. 1/2.
Tallinn (Lk 11–27). Lk 18
11
Siinkohal on ära toodud mõned olulisemad tööd: Aluve, Kalvi. 1970. Kuressaare linnus-kindluse arhitektuursest
kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis (P –1283);
Aluve, Kalvi. 1971. Kuressaare linnus-kindluse arhitektuursest kujunemisest. – Ehitus ja Arhitektuur nr 2, Tallinn. Lk
39–46; Aluve, Kalvi. 1972. Kuressaare linnus-kindluse arhitektuursest kujunemisest. – Ehitus ja Arhitektuur nr 1,
Tallinn. Lk 32–37; Aluve, Kalvi. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest
1969–1974. a. Tallinn. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis (P–2269); Aluve, Kalvi. 1976. Kuressaare
konvendihoonele eelnenud vahitorniga ringmüürkastellist. – Restaureerimisalaste artiklite kogumik, Tallinn. Lk 10–25.
12
Aluve, Kalvi. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn.
13
Aluve, Kalvi. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn. Lk 52.
9
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Oma teooria kinnituseks kutsus K. Aluve 1971. ja 1972. aastal toimunud välitöid juhatama
arheoloog Jüri Seliranna, kuid Pika Hermanni kõrval ja mujal eeslinnuses rajatud kaevandites
(vt Lisa 2, jn 7) sellele 13. sajandi leiumaterjali näol tõestust ei leitud.14 Kalvi Aluve
seisukohti on hilisemas kirjanduses refereeritud harva ning ükski teine uurija pole Pika
Hermanni osas temaga samadele järeldustele jõudnud. Konvendihoone puhul on jäänud
domineerima pigem Armin Tuulse analüüsist lähtuvad kontseptsioonid.15
Boris Dubovik ja Kaur Alttoa tulid 1995. aastal välja uute tähelepanekutega Kuressaare
piiskopilinnuse kohta.16 Duboviku ja Alttoa 20 aasta taguse arvamuse kohaselt moodustab
praeguse pealinnuse vanima tuumiku Sturvolti alaosa ja sellega külgnev ruum merepoolsel
küljel. Konvendihoone kavandamine tõusis päevakorda alles järgmisel ehitusetapil.17

Kuigi peamiselt 1970. aastate esimesel poolel Kuressaare piiskopilinnuses toimunud
väliuuringud olid kuni 2010. aastani ainsad planeeritud arheoloogilised kaevamised, tuleb
siinkohal nimetada ka ulatuslikke pinnasetöid, mis tehti aastatel 1993–1995 seoses erinevate
kommunikatsioonitrasside rajamisega (vt Lisa 2, jn 7). Kaevetööde järelevalvet teostas
arheoloog Tõnu Sepp, kellel õnnestus fikseerida nii konvendihoonet ümbritseva esimese
ringmüüri kirdekülg kui ka mitmeid teisi kesk- ja uusaegseid ehituskonstruktsioone.18 Kogu
materjal on ülevaatlikult kokku võetud 1997. aastal Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamatus
ilmunud artiklis „Uusi andmeid Kuressaare linnuse vanemast ehitusloost“.19

Viimased

mahukad

ehitusarheoloogilised

uuringud

piiskopilinnuses

ja

uusaegsetel

muldkindlustustel toimusid arheoloog Garel Püüa juhtimisel aastatel 2010–14 (vt Lisa 2, jn
8), mille tulemustel peatutakse põgusalt peatükis 3.1.1. Väliuuringute käigus kogutud
Vt Selirand, Jüri. 1972. Aruanne arheoloogilistest väljakaevamistest Kuressaare piiskopilinnuses 1971. aastal.
Tallinn. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis ja Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu arheoloogiaarhiivis
(AI f 1, n 24, s 9a); Selirand, Jüri. 1973. Aruanne arheoloogilistest väljakaevamistest Kuressaare piiskopilinnuses
1972. aastal. Tallinn. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis ja Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu
arheoloogiaarhiivis (AI f 1, n 24, s 9b).
15
Vt Raam, Villem. 1985. Keskaegsete linnuste ja kirikute arengujooni Eestis. – Ehitus ja Arhitektuur nr. 1/2.
Tallinn. Lk 11–27 ja Alttoa, Kaur. 1993. Das Konventhaus in Estland. – Castella Maris Baltici. 1. Stockholm. Lk
11–16.
16
Alttoa, Kaur; Dubovik, Boris. 1995. Veel kord Kuressaare linnusest. – Ars Estoniae medii aevi grates Villem
Raam viro doctissimo et expertissimo. Tallinn. Lk 87–100.
17
Alttoa, Kaur; Dubovik, Boris. 1995. Veel kord Kuressaare linnusest. – Ars Estoniae medii aevi grates Villem
Raam viro doctissimo et expertissimo. Tallinn. Lk 91, 93.
18
Sepp, Tõnu. 1996. Kuressaare lossi trasside arheoloogiline järelevalve 1993. a.–1995. a. Aruanne
Muinsuskaitseameti arhiivis.
19
Sepp, Tõnu. 1997. Uusi andmeid Kuressaare linnuse vanemast ehitusloost. – Saaremaa Muuseum.
Kaheaastaraamat 1995–1996. Kuressaare. Lk 18–26.
14
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materjalide põhjal ilmus 2016. aastal monograafia20, mis võtab kokku meie praegused
teadmised Kuressaare piiskopilinnuse ja uusaegsete muldkindlustuste tekke- ja arenguloost (vt
Lisa 2, jn 9).

2.1.2. Uuringud Kuressaare linnas
Eesti väikelinnade ajaloolisi tuumikuid on viimase paarikümne aasta jooksul uuritud küllaltki
juhuslikult ja pisteliselt ning Tallinna, Tartu ja Pärnuga võrreldes jäävad nad selgelt vaeslapse
ossa. Kuressaare puhul võib isegi väita, et tegu on seni kõige salapärasema kujunemislooga
linnaga Eestis, sest arheoloogiliste uuringute käigus ei ole Kuressaares veel väljaspool
piiskopilinnuse territooriumi keskaegsele kultuurkihile ja hoonestusele satutud.
Teadaolevalt21 on Kuressaare piiskopilinnuses ja linnas alates 1969. aastast (K. Aluve) kuni
tänaseni registreeritud ja läbi viidud 38 arheoloogilist uuringut (vt ptk 2.2.). Senised
väliuuringuid linnas on toimunud erinevate ehitus- ja trassitööde järelevalve vormis ning
peamiselt linnatänavatel. Paraku ei ole tänavatrasside kontroll positiivseid avastusi kaasa
toonud. Kinnistuid on uuritud väga tagasihoidlikult, eriti just piiskopilinnuse ja Lossipargi
lähiümbruses, mida peetakse reeglina keskaegse aleviku tuumikalaks. Parema ülevaate
saamiseks on kõik Kuressaare linnas teadaolevad kaevandid aastatest 1989–2016 koondatud
ühele joonisele (vt Lisa 2, jn 2–6).
Juba 1980. aastate lõpus hakkas Saaremaal ja eeskätt just Kuressaare linnas arheoloogilisi
uuringuid (peamiselt järelevalveid, mis seotud uute trasside rajamisega) läbi viima arheoloog
Tõnu Sepp. Ligi 30-aastase arheoloogi, muinsuskaitsja ja restauraatori töökogemusega T.
Seppa võibki pidada üheks parimaks Kuressaare vanema ajaloo asjatundjaks. Käesoleva
eksperdihinnangu koostamisel oli T. Sepp oma tähelepanekutega suureks abiks.
Alates 2006. aastast on Kuressaare linnas toimunud kaevetöödel arheoloogilisi järelevalveid
teinud ka teised Eesti arheoloogid, kuid need on jäänud suhteliselt pistelisteks (vt ptk 2.2.).
Samuti on kõikuv uuringute aruannete tase. 2010. aastast on Kuressaare piiskopilinnuse ja
linna uurimisega tegelenud arheoloog G. Püüa, kelle kontole jääb hetkel 21 arheoloogilist
Püüa, Garel; Nurk, Ragnar; Sepp, Tõnu. 2016. Kastellist kindluseks. Kuressaare linnus-kindluse ehituslugu
uute väliuuringute valguses. Tallinn.
21
Tuginedes Muinsuskaitseameti ja arhiivi andmetele, nimekirjas võib esineda üksikuid lünki.
20

9

uuringut-aruannet (vt ptk 2.2.). Järjepidev linnaarheoloogiaga tegelemine ja oma silmaga
kogetu võimaldab uut informatsiooni paremini koondada ja süstematiseerida. Võibki öelda, et
viimastel aastatel on olukord Kuressaare vanema ajaloo uurimisel mõnevõrra paranenud, seda
just tervikliku pildi kujundamisel.
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2.2. Tabel teadaolevatest arheoloogilistest uuringutest Kuressaare piiskopilinnuses ja
vanalinna muinsuskaitsealal
Uuringute
loa
number

Uurimisasutus

Arheoloog
uurija

/

Uuringute
loa
väljastamise
aeg

Uuringute
aruande
valmimisaeg

VRV

Kalvi Aluve

TA Ajaloo
Instituut

Jüri Selirand

TA Ajaloo
Instituut

Jüri Selirand

1973

VRV

Kalvi Aluve

1975

OÜ Agu EMS

Tõnu Sepp

1990

Tõnu Sepp

Uuringute
loa
väljastaja

1970

20.05.1971

1972

21.05.1991

Tõnu Sepp

1996

207

Tõnu Sepp

05.03.2003

241

Tõnu Sepp

08.04.2003

2003

Urve
Russow
Urve
Russow

2006

Tartu Ülikool

Andres
Tvauri

06.03.2006

2006

Ants Kraut

4658

OÜ Tael

Vladimir
Sokolovski

03.10.2008

2009

Ants Kraut

4905

OÜ Tael

Vladimir
Sokolovski

12.01.2009

2009

Ants Kraut

4955

OÜ Tael

Vladimir
Sokolovski

03.02.2009

Tõnu Sepp

11.05.2009

2009

Ants Kraut

5205

Ants Kraut

6014

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

31.03.2010

2013

Ants Kraut

6519

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

28.06.2010

2011

Ants Kraut

6614

OÜ
Muinasprojekt

Ain Lavi

18.08.2010

2011

Ants Kraut

6764

OÜ
Arheograator

Rivo
Bernotas

04.10.2010

2010

Ants Kraut

7135

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

01.04.2011

2012

Ants Kraut

Villu
Kadakas

01.04.2011

2012

Ants Kraut

7136

Aruande pealkiri / objekti nimetus

Kuressaare linnus-kindluse
arhitektuursest kujunemisest.
Ajaloolis-arhitektuurne
rekonstruktsioon.
Aruanne arheoloogilistest
väljakaevamistest Kuressaare
piiskopilinnuses 1971. aastal.
Aruanne arheoloogilistest
väljakaevamistest Kuressaare
piiskopilinnuses 1972. aastal.
Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide
arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest
1969–1974. a.
Kuressaare vanalinna trasside
rajamise arheoloogiline järelevalve /
Pikk t, Pargi t, Kohtu t, Kiriku t ja
Tolli t 3 keldrid.
Arheoloogilised kaevamised
Kuressaare linnas (trasside
järelevalve)
Kuressaare lossi trasside
arheoloogiline järelevalve 1993. a.–
1995. a.
Rae kaubanduskeskuse ehitustööde
arheoloogiline järelevalve / Raekoja t
10.
Arheoloogilised kaevamised
Kuressaare linnas (trasside
järelevalve)
Arheoloogiline järelevalve
Kuressaares Tallinna mnt 15 krundil
2006. aasta märtsis
Vahearuanne arheoloogilise
järelevalve teostamisest Kuressaare
linnas Veski, Vete, Kõvera ja SuurPõllu tänavatel.
Aruanne arheoloogilise järelevalve
teostamisest Kuressaare linnas Tolli
tänaval.
Arheoloogiline järelevalve Tallinna,
Torni, Vallimaa, Rootsi, Garnisoni ja
Komandandi tänaval.
Kuressaare Laurentiuse kirik.
Arheoloogiliste uuringute aruanne /
Tallinna t 13.
Arheoloogilised uuringud ja
järelevalve Kuressaare kindluse
territooriumil 2010. aasta kevadel.
Arheoloogilised uuringud ja
järelevalve Kuressaare kindluse
territooriumil 2010. aastal.
Arheoloogilised järelevalve tööd
Kuressaares Tolli põik 8 Veski 4
kinnistutel. 30.08.–3.09.2010
Aruanne arheoloogilisest järelvalvest
Kuressaares Martin Körberi ja SuurPõllu tänavatel
sadeveekanalisatsiooni ja veetrassi
kaevises.
Arheoloogilised uuringud ja
järelevalve Kuressaare kindluse
territooriumil 2011. aastal.
Arheoloogilised eeluuringud
Kuressaare Laurentiuse kirikus.
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8027

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

18.11.2011

2011

Ants Kraut

8182

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

24.01.2012

2012

Ants Kraut

8441

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

13.04.2012

2013

Ants Kraut

8592

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

14.05.2012

2012

Ants Kraut

9010

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

09.07.2012

2012

Ants Kraut

9627

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

07.02.2013

2013

Rita
Peirumaa

9630

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

11.02.2013

2013

Rita
Peirumaa

10462
11798

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

25.06.2013
11.04.2014

2014

Ulla
Kadakas

10521

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

02.07.2013

2013

Ulla
Kadakas

10913

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

20.09.2013

2014

Ulla
Kadakas

11188

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

25.11.2013

2014

Ulla
Kadakas

11623

OÜ Agu EMS

Garel Püüa

11.03.2014

2014

Maili Roio

12627

OÜ
Arheoloogiakatel

Garel Püüa

03.10.2014

2014

Ulla
Kadakas

OÜ
Arheoloogiakatel

Garel Püüa

12871

OÜ
Arheoloogiakatel

Garel Püüa

10.12.2014

2015

Ulla
Kadakas

13354
13434
13435

Saaremaa
Muuseum

Garel Püüa

19.03.2015
03.04.2015
03.04.2015

2016

Ulla
Kadakas

15028

Saaremaa
Muuseum

Garel Püüa

03.02.2016

2016

Ulla
Kadakas

15577

Saaremaa
Muuseum

Garel Püüa

23.04.2016

2016

Ulla
Kadakas

2014

Arheoloogiline järelevalve veetrassi
paigaldamisel Kuressaare kuurhoone
põhjaküljele.
Arheoloogiline järelevalve
Kuressaare Laurentiuse kirikus 2012.
a.
Arheoloogilised uuringud ja
järelevalve Kuressaare kindluse
territooriumil 2012. aastal.
Arheoloogiline järelevalve
Kuressaares Lossi tn 4a hoovis 2012.
a. kevadel.
Arheoloogiline järelevalve
veekaevude rekonstrueerimisel
Kuressaare vanalinna
muinsuskaitsealas 2012. a.
Arheoloogiline järelevalve
Kuressaare vanalinna
muinsuskaitseala piiridesse jäävate
tänavatorustike (Allee, Kitsas ja
Pärna tn.) rekonstrueerimisel 2013.
aastal.
Arheoloogiline järelevalve
Kuressaare Laurentiuse kirikus 2013.
a.
Arheoloogilised uuringud Kuressaare
kindluse bastionaalvööndis 2013.–
2014. aastal.
Arheoloogiline järelevalve
Kuressaares Tallinna tn 19 asuval
kinnistul 2013. aastal.
Arheoloogiline järelevalve
Kuressaares Tolli tn 9 ja Kohtu tn 27
asuvatel kinnistutel 2013. aastal.
Kuressaare.
Arheoloogiline järelevalve
Kuressaare lossipargi soojustorustiku
uuendamisel 2013.–2014. aastal.
Arheoloogilised eeluuringud
Kuressaare Laurentiuse kiriku vanas
käärkambris 2014. a. märtsis.
Arheoloogiline järelevalve
sademeveetrassi rajamisel
Kuressaares Aia ja Haigla tänaval
2014. a. oktoobris.
Vundamendisüvendi ja selle
kagupoolse seinaprofiili fikseerimine
Kuressaares Pargi tn. 1 asuval krundil
2014. a. juulis.
Arheoloogiline järelevalve
tänavavalgustuse rekonstrueerimisel
Kuressaares Aia tänaval 2014.–2015.
a.
Arheoloogiline järelevalve
tänavavalgustuse rekonstrueerimisel
Kuressaare vanalinna
muinsuskaitsealal 03.–09. 2015. a.
Arheoloogiline järelevalve
Kuressaares Tallinna tn 13 asuval
Laurentiuse kiriku krundil 2016. a.
Arheoloogiline järelevalve
Kuressaares Lossi tn 11 asuval
kinnistul 2016. a.
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3. Keskaeg. Kuressaare piiskopilinnuse ja alevi kujunemine. Mida näitavad
arheoloogilised uuringud?
3.1. Kuressaare piiskopilinnus, keskaegne asula ja Laurentiuse kirik

3.1.1. Ülevaade Kuressaare linnus-kindluse ajaloost
Kuressaare linnus-kindluse ajalugu on jagatav vähemalt neljaks suureks perioodiks, mida
rahvapäraselt kutsutakse kunagiste omanike järgi: piiskoppide aeg (14. saj. I pool–1559),
Taani aeg (1559–1645), Rootsi aeg (1645–1721) ja Vene aeg (1721–1918).

Kuigi Kuressaarde esimese asula tekkimise aeg pole selge, eksisteeris siin sadamakoht
tõenäoliselt juba enne piiskopilinnuse rajamist. Sellele viitab 2010. aastal Kuressaare kindluse
edelakurtiini läbiva uue väravakäigu kaevamisel rannalt leitud laudtee (vt Lisa 2, jn 8,
kaevand I 2010), millest meri oli tormidega korduvalt üle käinud. Tee kulges piki randa
esimestel ajaloolistel linna- ja kindluseplaanidel (vt Lisa 1, jn 2) ära toodud sadamakoha
suunas. C14-dateeringu põhjal rajati laudtee 13. sajandi teisel poolel.22
Kuressaare linnuses aastatel 2010–2012 (G. Püüa juhatamisel) toimunud arheoloogiliste
väliuuringute põhjal võib öelda, et kivilinnuse ehitamist alustati Kuressaares arvatavasti 1320.
aastate lõpus. Tegu oli korrapärase ringmüürkastelliga, mille põhjanurka rajati torn Sturvolt
(vt Lisa 2, jn 15). Linnuse ehitustööd katkesid rahutute aegade tõttu ilmselt 1340. aastatel ning
pärast saarlaste viimase suure ülestõusu (Jüriöö ülestõus, 1343–1345) mahasurumist toimus
ehituskavades suur muudatus. 14. sajandi teisel poolel püstitati juba konvendihoone, mille
välisseinad toetuvad varasema kastelli ringmüürile. Koos konvendihoonega rajati selle ümber
ringmüüri ja (lõplikul kujul) pea 20 m laiuse vallikraaviga kaitstud I eeslinnus. Ringmüürilt
oli võimalik taganeda pealinnusesse konvendihoone kaguküljel asunud silla kaudu ilma

Alttoa, Kaur; Püüa, Garel. 2013. Märkmeid Kuressaare pealinnuse varasemast ehitusloost. – Saaremaa
Muuseum. Kaheaastaraamat 2011–2012. Kuressaare (lk 58–67). Lk 64–65.
22
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väravat avamata. Esimese ringmüüri läänenurka ehitati mitteflankeeriv nelinurkne Wulffi torn
(vt Lisa 2, jn 16).23
Kõige varasemad hästi määratavad esemeleiud konvendihoone ehitusmördile ladestunud
elutegevuskihist on kaks Liivimaa ordu Tallinnas vermitud lübischet, mis pärinevad
ajavahemikust 1395–1420. Leidude põhjal võiks arvata, et 14. sajandi lõpuks olid ehitustööd
lõppenud vähemalt konvendihoone välisperimeetril.24
Järgnevalt asuti kavandama uut, olemasolevast oluliselt suuremat eeslinnust, vallikraavi
väliskaldale. Uute eeslinnuste ehitamine kulges osade kaupa ja kohati küllaltki vaevalises
tempos; ehitustööde käigus muudeti arvatavasti korduvalt ka plaane. 16. sajandi keskpaigaks
oli kogu see territoorium ümbritsetud juba uue suure ja vähemalt kuue flankeeriva torniga
varustatud ringmüüriga. (vt Lisa 2, jn 17).25

Pole kindlalt teada, millal ehitati Kuressaares esimesed muldkindlustused, ega seegi, kas see
toimus enne või pärast linnuse Taani võimu alla minekut (1559). Kirjalikud allikad ja
arheoloogiliste uuringute tulemused lubavad otsustada, et hiljemalt Kalmari sõja ajaks (1611–
1613) olid taanlased Kuressaares bastionaalkindlustused juba põhiosas välja ehitanud –
nähtavasti alustati neid umbes paarkümmend aastat varem. Selles ehitusetapis sai Kuressaare
kindlus endale peaaegu täiesti korrapärase, ruudusarnase põhiplaaniga kuju koos nelja
nurgabastioniga. Tollastel itaalia tüüpi bastionidel olid taandflangid, mille hästi varjatud
laskekasemattidest oli võimalik tulistada piki kindlusevalli (vt Lisa 2, jn 18).26

Muldkindlustuste moderniseerimisega tegid 1645. a Saaremaa enda valdusesse saanud
rootslased algust alles 1684. aastal, mil asuti järjekindlalt ellu viima Rootsi juhtiva inseneri
Erik Dahlbergi projekti. Rekonstrueerimistöid alustati kolme uue erakordselt võimsa raveliini
lisamisest väljapoole senist kindlusevalli, millega tekitati teine kaitseliin. Järgnevalt
keskenduti bastioniflankide pikendamisele ja nende kahetasandiliseks muutmisele (vt Lisa 2,

Püüa, Garel; Nurk, Ragnar; Sepp, Tõnu. 2016. Kastellist kindluseks. Kuressaare linnus-kindluse ehituslugu
uute väliuuringute valguses. Tallinn. Lk 240–241.
24
Püüa, Garel; Toos, Guido; Alttoa, Kaur; Kadakas, Villu. 2013. Additions to the early construction history of
the Kuressaare bishop's castle. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 2012 (lk
171–184). Lk 184.
25
Püüa, Garel; Nurk, Ragnar; Sepp, Tõnu. 2016. Kastellist kindluseks. Kuressaare linnus-kindluse ehituslugu
uute väliuuringute valguses. Tallinn. Lk 242.
26
Samas.
23
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jn 19). See jäi Kuressaare linnus-kindluse viimaseks väga kõrgetasemeliseks ja suures osas
ellu viidud ehitusprojektiks pärast piiskopiaegset konvendihoonet ja taaniaegseid itaalia
süsteemis bastionaalkindlustusi.27
1710. aasta kevadel jõudis mandrilt Saaremaale katk. Kindluses suri kuue nädala jooksul katku
pea kogu garnison. Kindlus alistus 13. septembril 1710. aastal (Rootsis kehtinud kalendri järgi,
Venemaal kehtinu järgi 12. septembril) sama hästi kui ilma vastupanuta. Garnisonil
võimaldati lahkuda Helsingisse.28
Pärast Saaremaa vallutamist ja Kuressaare kindluse hõivamist püsis Vene vägedel siiski kartus,
et rootslased üritavad Saaremaa koos Kuressaare kindlusega tagasi vallutada. Selle
vältimiseks saadeti insenermajor Skarbergi juhtimisel Kuressaarde 250-mehelise väeüksus
ülesandega kindlus purustada. Mineerimistööde käigus juhtunud õnnetuses lendas major ise
koos 15 mehe ja garnisonikirikuga (põhjabastioni Suurtükitorniga) 1. aprillil 1711 õhku.
Järgneva nädala jooksul õhiti miinid ülejäänud bastionidel ja 8. aprillil lahkuti Saaremaalt.
Eelnevalt süüdati loss ja garnisonihooned.29
Pärast Põhjasõda jäi Kuressaare kindlus aastakümneteks varemetesse. Kuigi esimesed
suuremad mõõdistused ja projektid tehti juba sajandi esimesel poolel, jõuti kindlustuste
tegelike taastamistöödeni alles 1788. aastal. 19. sajandil toimusid kindluses vaid regulaarsed
hooldus- ja remonttööd. 1806. aastaks jõuti lõpuks niikaugele, et ehitati üles konvendihoone
varisenud müürid ja võlvid ning terve hoone kaeti uuesti katusega.

22. jaanuaril 1834 (vkj) tegi tsaaririigi valitsus otsuse Kuressaare kindlus kui militaarne
tugipunkt likvideerida. Relvastus ja muu varustus viidi üle Rootsi piiri lähistele Ålandi
saarestikku rajatud Bomarsundi kindlusesse. Kuressaare kindlus müüdi 1836. aastal Saaremaa
rüütelkonnale.30
20. sajandil on kindlust korduvalt restaureeritud. 1904–12 remonditi Saaremaa rüütelkonna
eestvedamisel põhjalikult konvendihoone. Sellest sai rüütelkonna esindus- ja ametihoone,
kuhu 1913. a sügisel kolis ka muuseum. 1970.–90. aastatel restaureeriti kindluse esikülg
27

Samas, lk 243–244.
Samas, lk 190–191.
29 Samas, lk 197.
30
Samas, lk 244–245.
28
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Idabastionist kuni Põhjabastionini ning osa müürilõike kindluse hoovis. Viimane ja kõige
mahukam restaureerimistööde periood toimus aastatel 2010–15, kui puhastati välja ja
konserveeriti / restaureeriti enamus senini rusukihti maetud kindluse müüre (vt Lisa 2, jn 9).

3.1.2. Kuressaare keskaegne asula
Nagu eespool mainitud eksisteeris Kuressaares sadamakoht tõenäoliselt juba enne
piiskopilinnuse rajamist. Esimesed kirjalikud teated Kuressaare linnusest pärinevad 1380.
aastate algusest ning see kujunes Saare–Lääne piiskopkonna keskuseks põhiliselt kohapeal
resideeruma hakanud piiskop Winrich von Kniprode (1383–1419) ajal. Linnuse ette tekkis
käsitööliste ning väikekaupmeeste asula, mida on teadaolevalt esimest korda mainitud 1427.
aastal31. Seni puuduvad andmed keskaegse asula täpse asukoha, suuruse ja võimalike
kaitserajatiste kohta. Arvatakse, et see paiknes Pika, Tolli ja Lossi tänavate pargipoolsete
kvartalite kohal ja pargi territooriumil, kus asus ka linna vanim teadaolev kirik ja kalmistu32.
Linn areneski peamiselt mööda Pikka ja Tolli tänavat, mis olid põhiliseks liikumissuundadeks
sisemaalt linnusesse ja sadamasse.
Vanimateks turukohtadeks linnas on pakutud Tolli, Suur-Põllu, Väike-Sadama ja Lasteaia
tänavate ristumiskohta ehk nn Sõrve turgu ning Pika, Põik ja Turu tänavate vahelist ala kui
sisemaalt, sadamast ja linnusest tulevate teede ristumiskohta.33 Need oletatavad turuplatsid on
märgistatud 1681. a linnaplaanil, kus on turuna tähistatud ka Tallinna tänava äärne, raekojast
linnuse poole jääv plats (vt Lisa 1, jn 2 ja Lisa 2, jn 10).
Kui palju võis keskajal Kuressaares elanikke olla, saab ainult oletada. Keila kohta säilinud
andmetel oli seal hiliskeskajal 20–30 maja ning elanikke hinnanguliselt umbes 100. Inna
Põltsam-Jürjo arvates võis 15.–16. sajandil umbes sama suur olla ka Kuressaare, mille
elanikkonna põhiosa moodustasid käsitöölised, väikekaubitsejad, kõrtsipidajad. Alevirahvale
lisandusid piiskopilinnuse minimaalselt 60–80 asukat.34 16. sajandi teisel poolel võis

Tarvel, Enn. 2007. Piiskopi- ja orduaeg 1227–1572. – Saaremaa 2. Ajalugu. Majandus. Kultuur. Toim. Kärt
Jänes-Kapp, Enn Randma, Malle Soosaar. Tallinn (lk 77–142), lk 101.
32
Kuressaare Linnaatlas. 1999. Linna kujunemise, linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste ülevaade.
Koostanud Basihhina, E.-M., Hansar, L. Kuressaare, lk. 10.
33
Samas.
34
Põltsam-Jürjo, Inna. 2015. Kuressaare elanike õiguslikust seisundist enne ja pärast Riia õiguse omandamist. –
Kuressaare vanem ajalugu. Koostaja Kalle Kesküla. Kuressaare. Lk 43–53 (lk 48).
31
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Kuressaare elanikkond (kodanikud ja elanikud) olla umbes 500–600. Lisades juurde linnuse
asukad, võis see arv kohati (koos palgasõduritega) küündida 800–1000 inimeseni.35
Tõenäoliselt oli Kuressaares keskajal tegu hõreda hoonestusega ja ilma linnamüürita
väikeasulaga, mille elanikkond leidis hädaolukorras peavarju eeslinnustes. Arvatavasti
paiknesid elamud piiskopilinnuse lähiümbruse madalat ja ebaühtlast looduslikku reljeefi
silmas pidades mõnevõrra kaootilisemalt ning üksteisest kaugemal kui me üldiselt
vanalinnades harjunud oleme. Puithoonestus põles korduvalt maha, rusu lükati lähiümbruses
laiali, võimalik, et veeti ka kaugemale täiteks. Kuressaares puudub vanematele ja suurematele
Eesti linnadele omane arvestatava paksusega ja küllaltki leiurohke kesk- ning varauusaegne
kultuurkiht. Keskaegsed keraamikaleiud jäid haruldaseks isegi kolm aastat (2010–12)
väldanud mahukatel piiskopilinnuse väliuuringutel. Pigem kujunesid linnuses keskaja puhul
arvukamaks leiugrupiks hoopis 15.–16. sajandi mündid, mida ilma metalliotsijata on
praktiliselt võimatu avastada. Leiurohkem periood linnus-kindluses algas 17.–18. sajandiga,
mis on iseloomulik ka Kuressaare linna leiumaterjalile. Veel üheks probleemiks on varasem
(ümber)ehitustegevus vanalinnas ja just pargi piirkonnas, kus veel 1980. aastate lõpus valmis
ilma igasuguste arheoloogiliste uuringuteta rida eluhooneid (näiteks Pargi tn 4, Pargi tn 3).
Hoovid lükati buldooseriga siledaks, sinna maeti ehitusprahti ning veeti peale uusi täitekihte.
Täiendavat materjali keskaegse Kuressaare kohta pole leitud ka arhiiviuuringute käigus ning
üksikuid infokilde pakuvad vaid 17.–19. sajandi plaanid. Näiteks iseloomustas Rootsi
kartograaf ja fortifikatsiooniinsener Georg von Schwengeln (ka Schwengell) oma 1641.
aastast pärineval kindluseplaanil Kuressaare asulat järgnevalt: „300 sammu kaugusel linnusest
asuv alev on ebakorrapäraselt ehitatud, on ainult tulepesa ja laialivalguv“.36
Kõige vanema tänapäevani säilinud Kuressaare kindluse ja selle lähiümbruse skemaatilise
plaani on koostanud Schleswigist pärit taani kartograaf Johannes Mejer (1606–1674)
oletatavalt umbes 1630.–1640. aastatel.37 Joonis hõlmab ilmselt Veski tänava ja Väike-Sadama
tänavaga piiritletud ala tulevase sadamaaida ümbruses, kus on kujutatud mitmeid krunte (vt
Lisa 1, jn 1). Nagu ka esimeselt teadaolevalt (1681) linnaplaanilt38 (vt Lisa 1, jn 2 ja Lisa 2, jn

35

Samas, lk 53.
KrA 0406:28:002:001 (1641).
37
Taani Kuninglik Raamatukogu, käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond, sisaldub käsikirjas „GKS 711 in
folio“ – „Das Casteel ARENSBORG mit den umbligenden orthern und wasser, auff ÖESEL“
38
KrA 0406:28:002:015.
36
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10) näha, on aadlike ja tähtsamate linnakodanike krundid (eksplikatsioonis nr 8 ja nr 10)
koondunud Veski ja Väike-Sadama tänava piirkonda. Näiteks viimane Põhjasõja aegne
Kuressaare kindluse rootslasest komandant (1709–1710) Johan Appelbom elas teadaolevalt
aadressil Väike-Sadama tänav 3.

3.1.3. Keskaegne Laurentiuse kirik ja kalmistu

Villem Raami oletuste kohaselt paiknes keskaegne kirik praeguse Lossipargi põhjapoolsel
küljel ning tähistas linnalise asula vanima hoonestatud piirkonna tuumikut. Kiriku piirkonnas
oli veel 19. sajandil säilinud üksikuid hauakive, millest ehitati kunagise kiriku asukoha
tähistamiseks tänaseni säilinud mälestusmärk (vt Lisa 3, fotod 1–4, 19).39 Teise arvamuse
kohaselt markeerib hauaplaatidest monument hoopis kunagise kiriku juures asunud
surnuaeda.40 Kui 1861. aastal hakati rajama linnapargi põhjapoolsemat osa praeguse Pargi tn
ja Tolli tn piirkonnas (vt Lisa 1, joonis 7), satuti pinnase ettevalmistamisel41 vana kalmistu
matmispaikadele. Luud korjati kokku ja leitud hauaplaatidest püstitati surnuaia kohale lihtne
monument.42

Millal esimene linnakirik asutati ei ole täpselt teada, kuid Kopenhaageni arhiivist pärinevad
vanimad andmed ulatuvad aastasse 1522.43 Sealt selgub, et kirik on pühitsetud pühale
Laurentiusele (mitte evangelist Johannesele nagu Kuressaare piiskopilinnuse kaitsepühakut
arvestades oletati veel 19. sajandi algul). Võimalik, et mainitud daatum (1522) viitabki
algkiriku valmimisajale. Kiriku kavatise kohta puuduvad lähemad andmed, kuid arvatavasti

39

Villem Raam. 1975. Aruanne Kingissepa linnas asuva Laurentsiuse kiriku inspekteerimisest 25. ning 26.
juunil 1974. a. ja mõningatest sellest tulenenud ehitusloolistest probleemidest. Tallinn. Lk 8. Aruanne
Muinsuskaitseameti arhiivis.
40
Künnapu, Liivi. 1983. Kingissepa linnapark. Ajalooline õiend. Tallinn. Lk 8. Aruanne Muinsuskaitseameti
arhiivis (A-934).
41
Park on istutatud täitepinnasele, mis veeti kohale hobujõul.
42
Künnapu, Liivi. 1983. Kingissepa linnapark. Ajalooline õiend. Tallinn. Lk 7–8. Aruanne Muinsuskaitseameti
arhiivis (A-934).
43
Raam, Villem. 1975. Aruanne Kingissepa linnas asuva Laurentsiuse kiriku inspekteerimisest 25. ning 26.
juunil 1974. a. ja mõningatest sellest tulenenud ehitusloolistest probleemidest. Tallinn. Lk 8. Aruanne
Muinsuskaitseameti arhiivis.
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oli tegu puitehitisega. Saaremaa sakraalarhitektuuri traditsioone arvestades oli see
ühelööviline lihtne hoone.44

Kirikuloolisest aspektist vaadatuna on märkimisväärne, et just selles kirikus deklareeris SaareLääne enam kui 300-aastase piiskopkonna viimane piiskop Johann(es) V Münchhausen 1560.
aastal oma tagasiastumisest kõrgelt ametikohalt. Mainitud sündmusest ilmneb, et kirik täitis
(vähemalt formaalses mõttes) ka toomkiriku funktsioone. Alles pärast jumalateenistust
linnakirikus läks piiskop linnuse kabelisse, et seal teistkordselt oma loobumisest teatada.
Ajalooline otsus oli tehtud 13. mail 1560. aastal – 27 päeva pärast seda kui Saaremaa uus
peremees hertsog Magnus oli 16. aprillil 400 palgasõduriga maabunud Kuressaare sadamas.45

Keskaegne kirik hävis 1612. aastal kogu linna haaranud suures tulekahjus, mis puhkes
rootslaste rünnaku tagajärjel. Viimased olid hõivanud Taanile kuulunud Lääne-Eesti ning
üritasid tagajärjetult ka Saaremaa vallutamist. 1612. aastal hävinenud kiriku taastamist ei
taotletud, mis üsna ilmselt viitab asjaolule, et tegu polnud kiviehitisega.46

Võib öelda, et laias laastus 17. sajandi algusest kuni 19. sajandi keskpaigani oli keskaegse
kiriku ja praeguse Linnapargi alal tegu esplanaadiga (kindluse kõige välimisest kaitsevööndist
ehk glassiist väljapoole jääv lage ala), kus hoonestus praktiliselt puudus (vt Lisa 1, jn 2–6).
Veel 1786. ja 1797. aastast pärinevatel Kuressaare linnaplaanidel (vt Lisa 1, jn 5–6) on
praeguse linnapargi Tolli tänava poolses otsas näidatud ristidega tähistatud keskaegse
Laurentiuse kiriku juurde rajatud surnuaeda. Joonise eksplikatsioonis on see lahti seletatud
kui alte Kirchhofsstelle.

Samas. Vt ka Salumäe, Ivar–Jaak. 1976. Püha Laurentiuse kirik Kuressaares läbi sajandite. – EELK Saarte
praostkonna kroonika 1976, lk. 20. Koopia Saare Arhiivraamatukogus (SM 10237: 27).
45
Samas, lk 9.
46
Samas.
44
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3.2. Arheoloogilised uuringud keskaegse asula ning Laurentiuse kiriku ja kalmistu
arvatavas asukohas

3.2.1. Uuringud Lossipargis ja selle lähiümbruses
Kuressaare tänavavalgustuse rekonstrueerimise47 tõttu 2015. a Lossipargi territooriumil
toimunud mahukate kaevetööde48 käigus (vt Lisa 2, jn 3) pargist ühtegi ehituskonstruktsiooni
ega 19. sajandi lõpust varasemat kultuurkihti ei leitud (vt Lisa 3, fotod 1–23). Sama tulemuse
andsid 2011. ja 2013.–14. aastal toimunud arheoloogilised uuringud Kuressaare kuurhoone
põhjaküljel49 ja Lossipargi soojustrassi 276,2 meetri pikkuse lõigu kaevetöödel50.
Kaugküttetrass algas Pargi tänav 4a paikneva hoone tagaküljelt ning lõppes kuurhoone kõrvalt
üle vallikraavi Kuressaare kindlusesse viiva jalakäijate sillaga.
Tänane maapinna kõrgus Lossipargis jääb enam-vähem vahemikku 2,3–4,4 meetrit üle
merepinna (ümp) ning maapind langeb sujuvalt mere suunas. Kaevetööde käigus selgus, et
enne puude istutamist (1860. aastatel) on looduslikele pinnasekihtidele (paas, õhuke savikiht)
ning glassiivallile (kindluse vallikraavist välja kaevatud savi) peale veetud kuni poole meetri
paksune haljastuskiht, mis on praeguseks täielikult juurtest läbi kasvanud. Savisegune
täitekiht sisaldas paetükke, liiva, kruusa ja üksikuid katusekivitükke. Pargi tänava ja Kalda
puiestee ristmiku lähedal leidus trassi lõpuosas täitepinnases ka kerisekive ning valdavalt
pargi rajamise aegseid ehk 19. sajandi lõpust pärinevaid keraamikakatkeid.51
Aluspaas, millel oli säilinud kuni paarikümne sentimeetri paksune looduslik savikiht, tuli
välja Lossi tänava äärse suveniirikioski ja pargi mänguväljaku vahele jäävalt alalt (vt Lisa 3,
fotod 11–18). Paas jäi praegusest maapinnast kõigest 60–70 cm (2,2–3,3 m ümp) sügavamale.
Pargi rajamisele eelnenud kultuurkihti (ka põlengukihte), hauakive ega matuseid kaevetööde

Vt Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve tänavavalgustuse rekonstrueerimisel Kuressaare vanalinna
muinsuskaitsealal 03.–09. 2015. a. Kuressaare. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
48
Kogu Lossipargi vanemat osa hõlmava trassilõigu pikkuseks kujunes üle 900 meetri.
49
Vt Püüa, Garel. 2011. Arheoloogiline järelevalve veetrassi paigaldamisel Kuressaare kuurhoone põhjaküljele.
Kuressaare. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
50
Vt Püüa, Garel. 2014. Arheoloogiline järelevalve Kuressaare lossipargi soojustorustiku uuendamisel 2013.–
2014. aastal. Kuressaare. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
51
Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve tänavavalgustuse rekonstrueerimisel Kuressaare vanalinna
muinsuskaitsealal 03.–09. 2015. a. Kuressaare. Lk 50–51. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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käigus ei leitud. Seega julgeks endise kindluse esplanaadi ehk praeguse Lossipargi Kuressaare
keskaegse asula tuumikalana välistada.
Seoses tänavavalgustuse rekonstrueerimisega 2015. a Lossipargis toimunud kaevetööd
hõlmasid ka hauaplaatidest laotud monumendi lähiümbrust (vt Lisa 2, jn 3 ja Lisa 3, fotod 1–
8, 19), mida V. Raam on pidanud keskaegse kiriku asukohaks. Paraku ei leitud antud
piirkonnast (nagu ka ülejäänud pargist) ühtegi vundamenti, põlengukihti ega matust. Tundub,
et kõik Laurentiuse kiriku surnuaiaga seotud skeletid on 19. sajandil toimunud haljastustööde
käigus välja kaevatud ja hauakividest monumendi alla ümber maetud. Mälestusmärk ise
markeerib kunagise kiriku asemel hoopis kalmistu ühte intensiivsemat matuseala. Pigem asus
keskaegne Laurentiuse kirik veidi kaugemal, jäädes arvatavasti praeguse Tolli tänava alguses
paikneva Tolli tn 1 hoone piirkonda (vaata Lisa 1, jn 2, 5, 6).

Varasema Laurentiuse kiriku ümber asunud kalmistu piire pole tänaseni täpselt lokaliseerida
suudetud. 1990. a Pargi tänaval toimunud kanalisatsioonitrassi rajamise käigus nägi
järelevalvet teostanud arheoloog Tõnu Sepp ühte lõhutud matust Pargi tn 4 hoone juures ning
teist, kaeviku profiili jäänud matust, Tolli ja Pargi tn ristmiku kandis asuva Pargi tn 2a hoone
ees (vt Lisa 2, jn 3).52
T. Sepa aruande tekstiosa ja jooniste põhjal selgub, et trassi alguses ehk Pargi tn 4 hoone ees
paiknes looduslik savikiht 1,3 m sügavusel. Seda kattis u 0,8 m paksune üksikuid väiksemaid
kive sisaldav mullakiht, õhukesele liivapadjale laotud munakivisillutis ja asfalt. Pargi 4 hoone
juures purustas ekskavaator ühe matuse, mis asus vahetult savikihi peal. Matus tundus olevat
ida-läänesuunaline, kuid mingeid jälgi kirstust ega esemetest ei leitud.
Pargi tn 4 ja Pargi tn 2a hoonete vahelisest trassilõigust leiti vaid üksikuid segatud luid. Tolli
tänava kandis asendus looduslik savikiht aluspaega, mis jäi praegusest teekattest umbes 1 m
sügavamale. Paekihti kattis ca 40 cm paksune kruusa- ja liivasegune mullakiht, liivapadjal
munakivisillutis ning hilisem asfaltkate. Pargi tn 2a asuva hoone ees jäi kaeviku pargi- ehk
kagupoolsesse profiili tervena säilinud matus, millest oli näha vaid kolpa, paari ribi ja
rangluud. Matus tundus olevat ida-läänesuunaline ning asus tänasest asfaltkattest ca 1 m

Vt Sepp, Tõnu. 1990. Kuressaare vanalinna trasside rajamise arheoloogiline järelevalve. Kuressaare (Agu
EMS OÜ). Lk. 6–7, joonised 6, 7 ja 16. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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sügavamal algavale looduslikule aluspaele ladestunud tumedas 50 cm paksuses mullakihis.
Praktiliselt aluspaele maetud skeleti juures oli näha kirstule viitavaid kõdunenud puidu
jäänuseid.53 T. Sepa aruande põhjal Pargi tänava ülejäänud osas ehk Tolli tänava ja Lossi
tänava ristmike vahelises lõigus (vt Lisa 2, jn 3) matustele või lõhutud inimluudele ei satutud.
Neid andmeid kinnitavad 2015. a seoses tänavavalgustuse rekonstrueerimisega Pargi ja Tolli
tänavale kaevatud kaablitrassid, kus matuseid ei leidunud.54 Ka Tolli tn ja Pargi tn ristmikul
toimunud teeületuse käigus, kus 110 cm sügavuse tranšeega saadi läbilõige kõigist
pinnasekihtidest (vt Lisa 2, jn 2, 3), matustele ei satutud. Kaevikus paaris kohas lõiguti
säilinud looduslik savikiht jäi praegusest asfaltkattest (u 3,75 m ümp) 80 cm sügavamale.
Selle peal lasus 20–30 cm paksune tumenenud segatud saviviirg, mis sisaldas lisaks liivale ja
kruusale ka üksikuid tellisetükke. Kõrgemale jäid juba 20. sajandi lõpust pärinevad täited, mis
moodustasid ligikaudu 50 cm paksuse vahetult asfaldi alla jääva kihi55.

Arvatavasti hõlmas hiliskeskaegne Laurentiuse kiriku kalmistu tänases Lossipargis Pargi
tänava äärset piirkonda, mida markeerib hauaplaatidest monument. Praeguste andmete
kohaselt jääb matuseala Pargi tänaval (ja selle ümbruses) Tolli tn ristmiku ja Veski tn ristmiku
vahelisse lõiku, ulatudes edelas vähemalt Pargi tn 4 asuva hooneni.

3.2.2. Uuringud Pargi tänav 1, Tolli tänav 3 ja Tolli tänav 9 asuvatel kinnistutel

3.2.2.1. Pargi tänav 1

28. juulil 2014 käisid arheoloogid Garel Püüa ja Tõnu Sepp mõõdistamas peatöövõtja OÜ
Esruco poolt Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala piiridesse jäävale Pargi tänav 1
kinnistule kaevatud vundamendisüvendit (vt Lisa 2, jn 2, 3, 12 ja Lisa 3, fotod 26–29). Kuna
kaevand oli Kuressaare arvatava keskaegse asula tuumikala piirkonda rajatud ilma arheolooge
Sepp, Tõnu. 1990. Kuressaare vanalinna trasside rajamise arheoloogiline järelevalve. Kuressaare (Agu EMS
OÜ). Lk 6–7, joonised 6, 7 ja 16. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
54
Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve tänavavalgustuse rekonstrueerimisel Kuressaare vanalinna
muinsuskaitsealal 03.–09. 2015. a. Kuressaare. Lk 29–31. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
55
Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve tänavavalgustuse rekonstrueerimisel Kuressaare vanalinna
muinsuskaitsealal 03.–09. 2015. a. Kuressaare. Lk 30. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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kaasamata, üritati sõna otseses mõttes päästa, mida päästa annab. Töö käigus mõõdeti sisse
kaevandi piirid ning dokumenteeriti selle kagupoolse seinaprofiili paremini säilinud 8,8
meetri pikkune lõik. Fondeeritavaid leide kaevandist profiili puhastamisel ei saadud.56

Kaevandi põhja (kõrgus 1,44 m ümp.) jäi kõikjal looduslik kollakas savikiht, mis küündis
kaevandi fikseeritud seinaprofiilis 2,36–2,48 meetrini üle merepinna (vaata Lisa 2, jn 12 – nr
1). Võib öelda, et looduslik maapind moodustas kaevandis ühtlase horisontaalse pealispinnaga
kihi ning selle kõrgused säilinud seinaprofiilides oluliselt ei kõikunud. Samuti ei toimunud
suuri muutusi vundamendisüvendi hilisemate ladestuste stratigraafias.57

Savipinnasel võis eristada 10–25 sentimeetri paksust hallikat ja leiumaterjalita leetmulla kihti
(vaata Lisa 2, jn 12 – nr 2), mille kõrgus jäi vahemikku 2,36–2,62 meetri üle merepinna. Selle
peal joonistus välja 10–15 sentimeetri paksune (kõrgus vahemikus 2,56–2,68 m ümp.)
intensiivne ja põlenguga segunenud kultuurkiht (vaata Lisa 2, jn 12 – nr 3). Esemeleide
profiili puhastamisel küll ei saadud, kuid võimalik, et söekihi näol oli tegemist keskaegse
Kuressaare puitalevi mõne järjekordse põlenguga. Näiteks 1612. aastal põles suurema
tulekahju käigus maha ilmselt Tolli tänava alguses asunud algne Laurentiuse kirik, mis jääb
kaevandist vaid umbes 70 meetri kaugusele.58

Arvatavast keskaegsest kultuurkihist kõrgemal oli pinnas juba hilisemate kaevetöödega
lõhutud (vaata Lisa 2, jn 12 – nr 4). Tegu oli valdavalt 20. sajandil toimunud ehitustööde
käigus segatud pinnasega, millest annab tunnistust profiilis leidunud keraamiline
kanalisatsioonitoru. Ainsate esemeleidudena oli ehitajatel ette näidata kaks šlakitükki, mis
oma kujult ja koostiselt meenutasid sepikojale iseloomulikku ääsišlakki.59

Püüa, Garel. 2014. Vundamendisüvendi ja selle kagupoolse seinaprofiili fikseerimine Kuressaares Pargi tn. 1
asuval krundil 2014. a. juulis. Kuressaare. Lk 3. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
57
Samas, lk 7.
58
Samas.
59
Samas.
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3.2.2.2. Tolli tänav 3

2015. a tänavavalgustuse rekonstrueerimise kaevetöödel kasutati Tolli tänaval avatud
kaevikut peamiselt Pargi tänava ja Tolli põik tänava ristmike vahelisel lõigul (vt Lisa 2, jn 2,
3) ehk arvatava keskaegse kiriku ja kalmistu piirkonnas. Tolli tn 1 asuva hoone lõuna- ja
idaküljele rajatud kaevikus oli tegu siiski varasematel kaevetöödel segatud pinnase ja trassi
liivatäidetega.

Seevastu Tolli 3 hoone idaküljel tuli kaeviku põhjast välja hoone valmimise (ümberehitamise)
järel laotud viimane munakivisillutis, mis jäi praegusest maapinnast 50–60 cm sügavamale.
Arvatavalt 19. sajandil laotud kivisillutist katsid 20. sajandi teisest poolest pärinevad
täitekihid. Kaevetöödega sügavamale ei mindud.60 Tolli 3 asuva krundi põhjaküljel tuli
praegusest maapinnast umbes 60–70 cm sügavamal välja tumedam söene kiht (vt Lisa 3,
fotod nr 24–25). Dateerivaid leide kihist ei saadud, kuid piirkond vajaks tulevikus kindlasti
põhjalikumaid uuringuid.61 Nimelt satuti 1989. aastal toimunud restaureerimistööde käigus
Tolli 3 hoone (vt Lisa 2, jn 2, 3 – nr 8) ühes keldris (pargi poolt teine ruum) raudesemete
peitleiule, mis sisaldas tabasid-võtmeid, pistoda ja musketitoru ning meisli, vasara ja mitmete
väiksemate raudesemete fragmente62. Kuigi kokkuoksüdeerunud leid pole teadaolevalt
säilinud, võib sellega tutvunud spetsialistide hinnangute põhjal öelda, et tegu on Kuressaare
linnast leitud esimese ja seni ainsa hiliskeskaegse leiumaterjaliga. Tõenäoliselt ulatub
praeguse Tolli 3 hoone varasem ehitusjärk vähemalt 16. sajandi algusesse ning maja võis
hävida 1612. aasta suure tulekahju käigus, mis haaras ka kõrvalasunud keskaegse Laurentiuse
kiriku.63

Tänavavalgustuse rekonstrueerimisel Tolli tänava kaevandites kesk- või uusaegset
kultuurkihti ei tuvastatud, kuid kaablite paigaldamine toimus peamiselt kinnisel meetodil, mis
Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve tänavavalgustuse rekonstrueerimisel Kuressaare vanalinna
muinsuskaitsealal 03.–09. 2015. a. Kuressaare. Lk 30. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
61
Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve tänavavalgustuse rekonstrueerimisel Kuressaare vanalinna
muinsuskaitsealal 03.–09. 2015. a. Kuressaare. Lk 54. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
62
Sepp, Tõnu. 1990. Kuressaare vanalinna trasside rajamise arheoloogiline järelevalve. Kuressaare. Lk 13–14,
joonis 11 ja foto nr 4. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
63
Sepp, Tõnu. 1990. Kuressaare vanalinna trasside rajamise arheoloogiline järelevalve. Kuressaare. Lk 11.
Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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erilist infot ei pakkunud. Tööde käigus kaevati väiksemaid šurfe vaid hoonete ja kiviaedade
vahetusse lähedusse, kus pinnas vundamentide rajamisel juba niigi segatud. Kuna tegemist on
Kuressaare keskaegse asula arvatava tuumikalaga ning kiriku ja kalmistu piirkonnaga, siis
vajaks Tolli tänav koos nn Sõrve turuga (Tolli, Lasteaia, Suur-Põllu ja Suur-Sadama tänava
ristmik, vt Lisa 2, jn 2, 3) tulevikus kindlasti täiendavaid arheoloogilisi uuringuid.

3.2.2.3. Tolli tänav 9

2013. aasta sügisel teostas arheoloog Garel Püüa arheoloogilist järelevalvet Kuressaare
vanalinna muinsuskaitseala piiridesse jääval Tolli tänav 9 asuval kinnistul (vt Lisa 2, jn 2, 3 –
nr 2 ja Lisa 3, foto 30). Sõrve turu kõrvale jääval Tolli tänav 9 krundil kujunes kaevandi
suuruseks ligikaudu 703 ruutmeetrit. Sellele lisandusid erinevad välistrassid.64
Loodusliku maapinna kõrgus kaevandis jäi vahemikku 2,2–2,6 meetrit üle merepinna.
Vahetult loodusliku tekkega pinnasekihtide peal oli kogu kaevandi ulatuses jälgitav
väiksemaid söetükikesi ning loomaluid sisaldanud ning hästi tihenenud huumuserikas
kultuurkiht, mis osutus kaevandis 10–50 cm paksuseks. Kogu varasem leiumaterjal pärines
reeglina 17. sajandist. Ilmselt osutus looduslikult küllaltki madal paepealne krunt üsna
niiskeks ja väheväärtuslikuks elupaigaks, sest ta on ajaloolistele linnaplaanidele tuginedes
hoonestatud alles 19. sajandi teisel poolel. Selleks ajaks oli maapind erinevate täitekihtide
lisandumisel kerkinud krundil laias laastus pea kolme meetrini üle merepinna.65

3.2.3. Uuringud Lossi tänav 4a ja 11 ning Raekoja tänav 10 asuvatel kinnistutel

3.2.3.1. Lossi tänav 4a

Lossi tänav oli algselt jõukate linnakodanike, kaupmeeste ja aadlike elamute piirkonnaks ning
jäi koos Tallinna ja Kitsa tänavaga kuni 19. sajandi lõpukümnenditeni linna idapoolseimaks

Püüa, Garel. 2014. Arheoloogiline järelevalve Kuressaares Tolli tn 9 ja Kohtu tn 27 asuvatel kinnistutel 2013.
aastal. Kuressaare. Lk 5. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
65
Samas, lk 14, 30.
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tänavaks. Lossi tänava arhitektuurne üldilme pärineb valdavalt 18. sajandist ning ajalooline
tänavaäärne hoonestus on enamikus säilinud.66 2012. a mais teostas arheoloog Garel Püüa
seoses kaugkütte torustiku paigaldamisega arheoloogilist järelevalvet Kuressaares Lossi tn 4a
asuva ärihoone hoovis (vt Lisa 2, jn 2, 3 – nr 4 ja Lisa 3, fotod 32–33). 20. sajandi II poolel
asus Lossi tn 2, 4 ja 4a hoonetega piirneval alal nõukogude sõjaväehaigla, mis tegutses seal
kuni Eesti taasiseseisvumiseni 1990. aastate alguses.

Kaugkütte torustiku kaeviku pikkuseks kujunes ligikaudu 40 meetrit ja sügavuseks 80–100
cm. Kuigi ülemised pinnasekihid olid varasemate kaevetöödega valdavalt (eriti trassi
keskosas) lõhutud, satuti trassi põhja- ja lõunaosas kahele, arvatavalt 18. sajandil ehitatud
kõrvalhoone vundamendile. Vundamentide ladumisel oli kasutatud suuri maakive ning savi.
Ehituskonstruktsioonid olid säilinud praktiliselt tänase maapinna kõrguselt, jäädes sellest vaid
30 cm allapoole.

Trassi lõunaosas leiti lisaks hoonele kaks sillutisetasandit, mis võiksid pärineda 18. sajandi
erinevatest perioodidest. Kahe hoovisillutise kõrguste vahe on umbes 30 sentimeetrit, neist
ülemine jäi tänasest maapinnast 50–60 cm sügavamale. Vahetult alumise sillutise alt leiti
järelevalve käigus dolomiitplokkidest lubimördiga laotud lampkast (vt Lisa 3, fotod 32–33),
mis võiks kuuluda 17. sajandi hoone juurde. Lampkasti kõrgemalt säilinud kivid jäid
praegusest maapinnast 70–80 cm madalamale.67
Trassi põhjaosast leiti vähemalt 25 cm paksune 17. sajandi kultuurkiht, mis jäi asfaltkattest
vaid 70–80 cm sügavamale.68 Tõenäoliselt on antud piirkonnas säilinud ka varasemaid
ladestusi ning igasugustesse kaevetöödesse Kuressaare vanalinna kinnistutel tuleks suhtuda
erilise tähelepanuga.

Kuressaare Linnaatlas. Linna kujunemise, linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste ülevaade 1999.
Koostanud Basihhina, E.-M., Hansar, L. OÜ TormiKiri. Kuressaare. Lk 20–21.
67
Samas.
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Püüa, Garel. 2012. Arheoloogiline järelevalve Kuressaares Lossi tn 4a hoovis 2012. a. kevadel. Kuressaare. Lk
14. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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3.2.3.2. Lossi tänav 11

2016. aasta kevadel toimusid kaevetööd Lossi tänav 11 asuval kinnistul (vt Lisa 2, jn 2, 3 – nr
3 ja Lisa 3, foto 31). Lossi 11 kinnistul asuva hoone lõunatiiva pikendusena rajatud
juurdeehituse vundamendisüvendi pindalaks kujunes ligikaudu 39 ruutmeetrit. Kaevetööde
käigus selgus, et kõrgemalt säilinud looduslik maapind krundil jäi praegusest hoovipinnast
kõigest 40–50 cm sügavamale. Vahetult loodusliku savikihi peale oli ladestunud 20. sajandi
fajansstaldrikute kilde sisaldav segatud pinnasekiht ning varasemat kultuurkihti ei leitud.
Vundamendikraavi kaguosas oli looduslik maapind sügavamalt maha kaevatud ning kogu
pinnas koosnes 20. sajandi lõpust pärinevast ehitusprahist. Hoovi oli maetud ja laiali lükatud
telliseid, armeeritud betoonkonstruktsioone, keraamiliste torude ja põrandaplaatide jääke,
klaasikilde jms.69 Kuigi kogu vundamendisüvendi alale jäänud varasem kultuurkiht oli
tõenäoliselt 20. sajandi teisel poolel hävitatud, võib kesk- ja varauusaegne kultuurkiht ning
ehituskonstruktsioonid olla säilinud krundi teistes piirkondades.

3.2.3.3. Raekoja tänav 10

Ka 2003. aastal arheoloog Tõnu Sepa juhtimisel Raekoja tänav 10 uue kaubanduskeskuse
ehitamisel toimunud arheoloogilised uuringud70 (vt Lisa 2, jn 2, 4 – nr 9) kesk- ja
varauusaegset kultuurkihti päevavalgele ei toonud. Raekoja taha jäänud krunt oli teadaolevalt
kasutusel koplina, kus hoiti vajadusel raeliikmete hobuseid. Kui kaevandi raekoja poolses
osas oli mullasegune kiht suhteliselt hele ning rohkelt kivide ja kruusaga segunenud, siis
kaevandi tagumises osas muutus mullakiht sujuvalt järjest tumedamaks. Seda kinnistu osa
kasutati oluliselt kauem karja- ja nn kapsamaana (ka pärast kaubaladude valmimist 18. sajandi
lõpus). Kaevamised ei andnud huvipakkuvat leiuainest, mida saaks kindlalt dateerida
vähemalt 17. sajandisse.71

Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve Kuressaares Lossi tn 11 asuval kinnistul 2016. a. Kuressaare.
Lk 7. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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Vt Sepp, Tõnu. 2003. Rae kaubanduskeskuse ehitustööde arheoloogiline järelevalve. Kuressaare. Aruanne
Muinsuskaitseameti arhiivis.
71 Sepp, Tõnu. 2003. Rae kaubanduskeskuse ehitustööde arheoloogiline järelevalve. Kuressaare. Lk 2–3.
Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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4. Uusaeg. Kuressaare linn 17.–20. sajandil. Mida näitavad arheoloogilised
uuringud?

4.1. Kuressaare areng ja tänavate sillutamine

Liivi sõja ajal ja pärast seda arenes Kuressaare jõudsalt, sest põgenikevool tõi mandrilt hulga
käsitöölisi ja kaupmehi. Samal perioodil (1563) sai Kuressaare Riia linnaõiguse. 17. sajandi
esimesel poolel liikus administratiivne ja kaubanduslik linnakeskus Tallinna ning Lossi
tänavat ühendava uue peaväljaku äärde, kus valmisid raekoda (1654–70) ja vaekoda (1664).
Samal perioodil (1663) rajati viljaaidad tolleaegse sadama juurde praegusel Veski tänaval
(Veski 9).72

Asustus haaras 17. sajandi viimaseks veerandiks enda alla tänase vanalinna ala (läänest) SuurSadama tänavast kuni Kitsa tänavani (idas) ning praegune tänavatevõrk Kuressaare
vanalinnas oli selleks ajaks juba enam-vähem välja kujunenud. Kui 1612. aastal põles maha
Tolli tänava alguses asunud algne Laurentiuse kirik (vt Lisa 1, joonis 2, roheline nool), anti
kogudusele uus krunt juba nihkunud linnakeskusesse, kuhu rajatud kivikirik (Tallinna tänav
13) püsib vaatamata vahepealsetele tulekahjudele tänaseni (vt Lisa 1, joonis 2, punane nool).

Väidetavalt olid Kuressaare tänavad Taani ajal (1559–1645) veel sillutamata ja muutusid igal
kevadel ja sügisel väga raskesti läbitavateks73. Alles Rootsi perioodil (1645–1710/1721)
hakati kodanikelt nõudma tänavate sillutamist. Iga majaomanik pidi sillutama ja korras
hoidma tänavaid kogu temale kuuluva krundi välisperimeetril. Algul seda korraldust
nähtavasti ka täideti, aga hiljem jäi see unarusse, sest Rootsi aja lõpul kurdeti jällegi
Kuressaare tänavate halva olukorra üle. Karmid määrused, mis tegid sillutamise
krundiomanikele kohustuslikuks ei andnud tagajärgi.74 Võib arvata, et endiselt oli linnas

Kuressaare Linnaatlas. 1999. Linna kujunemise, linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste ülevaade.
Koostanud Basihhina, E.-M., Hansar, L. Kuressaare, lk 61.
73
Blumfeldt, Evald. 1934. Kuressaare. Ajalugu. (lk 810–827) – Saaremaa. Maateaduslik, majanduslik ja
ajalooline kirjeldus . Tartu, lk 816.
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valdavalt puithoonestus, sest veel esimesel teadaoleval 1681. aastast pärineval linnaplaanil on
kujutatud vaid üksikuid kivist hooneid (vt Lisa 1, jn 2).

Aastatel 2010–2012 Kuressaare piiskopilinnuses läbi viidud mahukad arheoloogilised
väliuuringud näitasid, et klassikaline liivapadjale laotud kivisillutis puudus isegi esindusliku
konvendihoone

vahetus

ümbruses,

suurematest

eeslinnustest

rääkimata.

Suhteliselt

ebakorrapärane kivikate ehk nn prügituskiht oli ladestunud otse konvendihoone (14. sajandi II
pool) ehitusmördile. Aukude tekkides täideti need käepärase materjaliga (väiksemad
maakivid, pae-, katusekivi- ja tellisetükid). Sageli asendas kivisillutist praegust peeneteralist
killustikku meenutav kõvaks tambitud looduslik paerähk, mida saadi näiteks vallikraavi
kaevamisel. Sestap on üsna loogiline, et keskaegse asula teed olid samuti korraliku
kivisillutiseta. Munakivisillutis Kuressaare linnuse- ja kindlusehoovis seostub pigem
rootslaste ja venelaste tegevusega 17.–19. sajandil.

Pärast Põhjasõda oli linn maha põlenud ja elanike arv kokku kuivanud. Laastatud olid ka linna
tagamaad. Uute elanike Kuressaarde meelitamiseks oakuti neile rida soodustusi, millest oli
aga vähe abi. Alanud ülesehitustöid takistasid korduvad tulekahjud aastatel 1746, 1748,
1773.75 Suuremaid muudatusi linna siseellu tõi Liivimaa viitsekuberneri Balthasar von
Campenhauseni Kuressaares viibimine (1783–1797), kes saadeti juhtima Saaremaa
revisjonikomisjoni tööd. See nn „Campenhauseni ajastu“ märgib üht tõusuaega Kuressaare
ajaloos Vene perioodil. Algas ulatuslik tänavate sillutamine (A. W. Hupeli andmetel olid
Kuressaares 1774. a kivikatte all vaid turuplats ja paar tänavat) ja õgvendamine. Tänavatele
anti nimed ja neid hakati valgustama. Samuti puhastati Põhjasõja perioodist tühjalt seisnud ja
risustatud platse ja ehitati uusi maju (vt Lisa 1, jn 5–6). Järjekindlalt viidi ellu õlg- ja
rookatuste asendamine tulekindlamatega.76

18. ja 19. sajandil linnalähedaste mõisamaade vahele surutud Kuressaare linna tänavatevõrk
oluliselt ei laienenud (vt Lisa 1, joonised 3–7). 19. sajandi lõpul rajati endisele karjamaale

Kuressaare Linnaatlas. 1999. Linna kujunemise, linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste ülevaade.
Koostanud Basihhina, E.-M., Hansar, L. Kuressaare, lk 12.
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ajalooline kirjeldus. Tartu, lk 821.
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linna idaosas Uus tänav, kust edasi algasid Saaremaa Rüütelkonnale kuuluva KaarmaSuuremõisa valdused.77 20. sajandi alguses on linna lääneküljele rajatud rida uusi tänavaid
eesotsas Aia tänavaga, mis ulatus praktiliselt Tori jõest praeguse Pika ja Martin Körberi
tänava ristmikuni. Linna idaküljele on lisaks Uuele tänavale tekkinud Pärna ning Vana- ja
Uus-Roomassaare tänavad (vt Lisa 1, joonis 8).

Veel 1930. aastate algusest pärineva kirjelduse põhjal78 on enamus Kuressaare tänavaid
„prügitatud munakatega“ ning „liivatud uule“ leidub rohkesti äärelinnas. Samuti on „liivatud“
kõlakoja esine väli. Sama artiklit tsiteerides: „Munakatega prügitatud on ka linna väljad:
turuväli, nn puuturg ja heinaturg. Nimetatud väljad on kolmnurgakujulised; suurim neist on
turuväli, mis aset Raekoja, Lossi, Pruuli (praegu Lasteaia – G. P.), Turu ja Kohtu uuli
lõikumiskohal. Pikal uulil Kauba uuli suubumiskohal asub muistne puuturg; praegusel ajal
müüakse siin puid harva. Tolli, Pruuli (praegu Lasteaia – G. P.) ja Väike-Sadama uuli
lõikekohal asub muistne heinaturg (nn Sõrve turg – G. P.); väljakul on tähelepandav pumbaga
kaev. Linna teine kaev on aset Lossi ja Kauba uuli lõikekohal.“79 Artikli kohaselt esinevad
äärelinnas üksikud „niidu- ja põllu-uulid“ ning üldiselt liigeldakse linnas vähe. Tänavate
keskmine laius on 10 m, sellest jalgtee laius keskmiselt 1,5 m. Laiem on vaid Lossi tänav,
mille üldlaius ulatub 20 meetrini. Äärelinna tänavatel kaob sageli vahe sõidu- ja kõnnitee
vahel.80

Lõpetuseks võib lisada, et kohalike ajalehtede teatel algas Kuressaare linnas esimene tänavate
asfalteerimine alles 9. septembril 1938. Esialgu asfalteeriti tänavate ülekäigud raekoja nurgalt
Vabadusplatsi (Vabadussõja ausammast ümbritsev väljak) esise kõnniteeni ja Tallinna tn
ülekäik algkooli (hävis 1944. a, praegune Ferrumi kaubamaja) ja postkontori (Tallinna tn 11)
vahel.81

Kuressaare Linnaatlas. 1999. Linna kujunemise, linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste ülevaade.
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4.1.1. Uuringud Kuressaare tänavatel

2015. aastal Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal tänavavalgustustrasside kaevetöödel läbi
viidud mahukad arheoloogilised uuringud andsid uut informatsiooni nii tänavate varasemate
kõrguste kui sillutiste kohta. Tööde käigus kaevati reeglina kõnnitee piirkonda kuni 70
sentimeetri laiune ja 1 meetri sügavune tranšee, mille põhi küündis sageli juba looduslike
pinnasekihtideni. Tänavatrasside kogupikkuseks kujunes üle 7160 meetri, sealhulgas enam
kui 900 meetrit Lossipargi vanimas osas, keskaegse Laurentiuse kiriku kalmistu piirkonnas
(vt Lisa 2, joonised 2–6).82 Võib öelda, et käesoleva töö autor on erinevaid kaevetöid (ka
lihtsalt uudishimust) kontrollinud kõigil Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala piiridesse
jäävatel tänavatel ja kaugemalgi.

Kaevetöödel vanalinna tänavate asfaltkatte alt leitud sillutiste, üksikute piirdeaedade ja
drenaažirennide fragmendid pärinevad 19.–20. sajandist ning keskaegne (15.–16. sajand)
leiumaterjal puudub täielikult. Valdavalt on asfaltkatte all osaliselt säilinud viimane,
tõenäoliselt veel 20. sajandist pärinev munakivisillutis ning arvatavalt 19. sajandist pärinev
ilma liivapadjata prügituskiht.

Näiteks Kuressaare üheks vanimaks liikumissuunaks peetaval Pikal tänaval leidus asfaldi all
kuni 50 cm paksune täiteline kruusakiht. Selle all oli säilinud viimane munakivisillutis või
paeplaatidest kõnnitee. Neist sügavamale jäid juba segatud savised pinnasekihid, kust samuti
reeglina 19.–20. sajandist varasemat leiumaterjali ei saadud. Vanemate kohalike elanikega
vesteldes selgus, et viimane munakivisillutis laoti Pikal tänaval 1950. aastate keskel ning
1970. aastate teisel poolel tõsteti teepinda enne asfalteerimist kruusatäidetega. 83 Sama võib
öelda ka ajaloolise Tolli tänava kohta. Näiteks Tolli 3 hoone ees, mille keldrist on leitud seni
Kuressaare vanim leiukompleks (vt ptk 3.2.1.), kattis arvatavalt 19. sajandil laotud kivisillutist
50–60 cm paksune täitekiht.84

Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve tänavavalgustuse rekonstrueerimisel Kuressaare vanalinna
muinsuskaitsealal 03.–09. 2015. a. Kuressaare. Lk 71. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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Alates 1990. aastatest on Kuressaare linna tänavatel läbi viidud terve rida arheoloogilisi
uuringuid (vt ptk 2.2. ja Lisa 2, jn 2–6), mille käigus pole kordagi arheoloogilist huvi
pakkuvale kultuurkihile satutud. Keskaegse kivisillutise ja kultuurkihi olemasolu Kuressaare
tänavate all ei saa küll välistada, kuid senikogetu põhjal tundub see äärmiselt vähetõenäoline.
Arheoloog Tõnu Sepp on aastakümneid tagasi Sõrve turul näinud 30–50 cm paksust
kultuurkihti, mis tema sõnul leiumaterjali poolest seostub küll pigem 17.–18. sajandiga.
Samuti on töömehed rääkinud 2–3 kordsest munakivisillutisest Pika ja Turu tänava ristmiku
piirkonnas. Viimane sillutisekiht asunud suisa 1,5 m sügavusel olemasolevast asfaltkattest.
Ajaloolisi plaane silmas pidades on siingi tegemist pigem uusaegse teekattega.
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4.2. Uusaegne Laurentiuse kirik

4.2.1. Ülevaade Laurentiuse kiriku ajaloost

Kuressaare Laurentiuse kiriku ehitusloo senini kõige põhjalikum käsitlus pärineb Villem
Raamilt, kelle 1974. aasta aruandes remondi käigus kooris paljandunud maalingufragmentide
inspekteerimisest on puudutatud kogu kiriku ehitusloolist problemaatikat.85 Hilisemad
põgusad teemakäsitlused86 toetuvad nii dateeringute kui ka ehitusetappide eristamise osas
Raami aruandele. Laurentiuse kiriku ajalugu on uurinud ka mitmed Kuressaare koguduse
õpetajad, keskendudes peamiselt siiski 20. sajandi sündmustele.87

Kuressaare Laurentiuse kirik ehitati oma praegusele asukohale arvatavalt 1620.–30. aastatel.
Tänagi on näha nn vana käärkambri välisseina müüritud kivi kahe vapikujutisega ning
aastaarvuga 1637, mida võib tinglikult pidada kiriku valmimisaastaks. Selle pühakoja
eelkäija, keskaegne Laurentiuse kirik, asus Kuressaare piiskopilinnuse vahetus läheduses,
toonases asula tuumikus. Kiriku asukoht muutus pärast 1612. aastal linna tabanud tulekahju,
milles hävis ka kirik. Selleks ajaks oli Kuressaare tuumikala nihkunud praegusele asukohale
ja linna elanikkond taotles kiriku ehituseks uut krunti, mis selleks otstarbeks raekoja ja
turuplatsi vahetusse lähedusse ka eraldati.88
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Raam, Villem. 1974. Aruanne Kingissepa linnas asuva Laurentsiuse kiriku inspekteerimisest 25. ning 26.
juunil 1974. a. ja mõningatest sellest tulenenud ehitusloolistest probleemidest. Aruanne Muinsuskaitseameti
arhiivis.
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Saare Arhiivraamatukogus (SM 10237: 47).
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Raam, Villem. 1974. Aruanne Kingissepa linnas asuva Laurentsiuse kiriku inspekteerimisest 25. ning 26.
juunil 1974. a. ja mõningatest sellest tulenenud ehitusloolistest probleemidest. Lk 10. Aruanne
Muinsuskaitseameti arhiivis.
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Algkirik oli tõenäoliselt lihtne käärkambriga saalkirik. 1708. aastast pärineb teade, mille
kohaselt oli kirikul ka torn, kuid pole teada, kas tegemist oli massiivse läänetorni või
haritorniga. Põhjasõja käigus, 4. märtsil 1710, hävis kirik koos linnaga sõjatules. Kaks aastat
pärast tulekahju pärinevast märkusest (1712) ilmneb, et algse kiriku näol oli tegu tõepoolest
kiviehitisega. Teates öeldakse, et kirik olevat ajutise varikatusega kaetud ja tolles vares olevat
mõnda aega jumalateenistusi peetud.89

Kuna 1710. aastal Kuressaaret laastanud katk viis hauda enamiku linnakodanikest, olevat
koguduses 1714. aastal olnud vaid 12 liiget. Koguduseliikmed asusid kohe kiriku
taastamiseks

ettevalmistusi

tegema,

alustades

korjanduse

korraldamisest.

Tegelike

taastamistöödeni jõuti alles 16 aastat pärast katku (1726). 1729. aastal jõuti kiriku
taaspühitsemiseni, kuid ehitustööd lõppesid alles 1735. aastal.90
Taastamistööde käigus lisati algkavatisele mõnevõrra kitsam kooriruum ning tõenäoliselt ka
lõunaeeskoda. Hoolimata uue koori ehitamisest jäid käärkambri ülesanded esialgu juba
algkiriku juures selleks määratud väikesele ruumile pikihoone põhjaküljel. Koori põhjaseinas
asuv kinnimüüritud aknaava välistab uue käärkambri kooriga üheaegselt ehitamise võimaluse.
Tõenäoliselt ehitati õige peatselt uus käärkamber koos eeskojaga vastu koori põhjaseina
väliskülge, vahetult vana käärkambri idapoolsele küljele. Mõlemad juurdeehitised kaeti ühise
katusega. Vana käärkambrit hakati nüüd nähtavasti kasutama matmisriitust ootavate
puusärkide hoiukohana. 18. sajandil lisandus kirikule massiivne läänetorn.91
1828. aasta 10. juulil süütas välk kiriku taas põlema. 1835. aastal alustati arhitekt Heinrich
Löweneri juhtimisel taastamistöid ning juba järgmisel aastal kirik taaspühitseti. Sellest
ehitusetapist pärineb Kuressaare Laurentiuse kiriku tänaseni püsinud klassitsistlik välisilme ja
interjöörikujundus. Eksterjööri ilmestab torn, mis krooniti Peterburi eeskujudel põhineva
ampiirstiilis tornikiivriga. Siseilmes on tooniandvaks kogu pikihoonet ümbritsev sammasrõdu
ning imposantsed kohalikust dolomiidist valmistatud altarisein ja kantsel. Kiriku
klassitsistliku kujundusega vastuolus on 1870. aastal põhjaseina ette selle väljavajumise
89
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juunil 1974. a. ja mõningatest sellest tulenenud ehitusloolistest probleemidest. Lk 12–13. Aruanne
Muinsuskaitseameti arhiivis.
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takistamiseks ehitatud tugipiilarite neogooti stiilis ehisviil, millesse paigutati ka ühe ahju
korsten. Peale pikihoone põhjaseina vastu ehitatud ahju olid ahjud ka lõunalöövis ja
altariruumis.92

Kiriku hilisemad suuremad remondid toimusid aastatel 1870, 1881, 1901, 1922, 1933, 1960,
1967 ja 1974/76.93 Viimastest ehitustöödest võiks ära märkida 1980. aastal toimunud torni- ja
välisremonti. 1981. aastal paigaldati lokaalne õlikeskküttesüsteem, veevarustus ja
kanalisatsioon. 1991. aastal remonditi kapitaalselt käärkamber, 1993. a. vahetati pikihoone
aknad ja paigaldati elektrikütteradiaatorid. Aastatel 2011–13 toimus kirikus põrandavahetus,
millega seoses viidi kiriku küttetorustik uue dolomiitplaatidest põranda alla.

4.2.2. Uuringud Laurentiuse kirikus

Aastatel 2012–2016 teostas arheoloog Garel Püüa seoses Kuressaare Laurentiuse kiriku
viimaste renoveerimistöödega mitmeid arheoloogilisi järelevalveid ja eeluuringuid nii kirikus
kui kirikuaias.94 Antud töödele eelnesid arheoloog Villu Kadaka poolt juhitud eeluuringud
Laurentiuse kirikus.95
2012. aasta jaanuaris tuli kiriku viimasest laudpõrandast 40–60 cm sügavamal rusutäitest välja
peamiselt hauaplaatidest koosnev dolomiitpõrand, mis rajati ilmselt 1710. aasta põlengule
järgnenud taastamistööde ajal. Matuseid hauaplaatide alt ei leitud. Edasiste tööde käigus satuti
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Kadakas, Villu. 2012. Arheoloogilised eeluuringud Kuressaare Laurentiuse kirikus. Tallinn. Lk 5–6. Aruanne
Muinsuskaitseameti arhiivis.
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Salumäe, Ivar-Jaak. 1976. Püha Laurentiuse kirik Kuressaares läbi sajandite. – EELK Saarte praostkonna
kroonika 1976. Koostaja T. Paul. Väljavõte originaalist, lk 33. Koopia Saare Arhiivraamatukogus (SM
10237:27).
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Vt Püüa, Garel. 2012. Arheoloogiline järelevalve Kuressaare Laurentiuse kirikus 2012. Kuressaare. Aruanne
Muinsuskaitseameti arhiivis.
Püüa, Garel. 2013. Arheoloogiline järelevalve Kuressaare Laurentiuse kirikus 2013. Kuressaare. Aruanne
Muinsuskaitseameti arhiivis.
Püüa, Garel. 2014. Arheoloogilised eeluuringud Kuressaare Laurentiuse kiriku vanas käärkambris 2014. a.
märtsis. Kuressaare. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve Kuressaares Tallinna tn 13 asuval Laurentiuse kiriku krundil
2016. a. Kuressaare. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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Vt Kadakas, Villu. 2012. Arheoloogilised eeluuringud Kuressaare Laurentiuse kirikus. Tallinn. Aruanne
Muinsuskaitseameti arhiivis.
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kolmes piirkonnas veelgi varasema (algse) kivipõranda fragmentidele ja kolmele rusuga
täidetud hauakambrile, mida tühjaks kaevama ei hakatud.96

2013. aastal Kuressaare Laurentiuse kiriku lääneosas jätkunud põrandavahetustööd suuri
üllatusi kaasa ei toonud. Puhastati välja eelmisel aastal avastatud kivipõranda jätk, kus leidus
vaid üks raidtekstiga hauaplaat. Samuti dokumenteeriti neljas leitud hauakamber.97

2014. aastal järgnesid arheoloogilised eeluuringud paar aastat varem (2012) nn vana
käärkambri põranda alt leitud põhja-lõunasuunalise keldri põhjaosas. Kuna keldriruum oli
pikihoone seinaga ehituslikult seotud, rajati see tõenäoliselt kiriku esimese ehitusetapi käigus
ehk 17. sajandi esimesel poolel. Võimalik, et ruumi kasutati kabelilaadse surnukambrina, kus
lahkunuid enne ärasaatmist hoiti ja mälestati. Keldri lammutamist dateerivaid esemeleide
rusukihist ei saadud. Võib arvata, et nn vana käärkamber on rajatud alles pärast keldri
silindervõlvi lammutamist ja selle rusuga täitmist.98

4.2.3. Uuringud Tallinna tänav 13, 15 ja 19 asuvatel kinnistutel

4.2.3.1. Tallinna tänav 13 (Laurentiuse kirikuaed) ja 15 kinnistud

1681. aasta esimesel teadaoleval Kuressaare linnaplaanil ulatub numbriga 1 tähistatud
Laurentiuse kiriku krunt (praegu Tallinna tn 13) läbi terve kvartali (vt Lisa 1, jn 2 ja Lisa 2, jn
10). Kinnistu on kolmelt küljelt piiratud tänaste Komandandi, Torni ja Tallinna tänavatega.
Krunt on ümbritsetud (kivi) aiaga, kus on näidatud kolme väravat: üks lääneküljel tänase
Kiriku tänava joonel ning kaks lõunaküljel Tallinna tänava poolse piirdeaia edela- ja
kagunurgas.

Püüa, Garel. 2012. Arheoloogiline järelevalve Kuressaare Laurentiuse kirikus 2012. Kuressaare. Lk 4, 35.
Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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Püüa, Garel. 2013. Arheoloogiline järelevalve Kuressaare Laurentiuse kirikus 2013. Kuressaare. Lk 12.
Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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Püüa, Garel. 2014. Arheoloogilised eeluuringud Kuressaare Laurentiuse kiriku vanas käärkambris 2014. a.
märtsis. Kuressaare. Lk 7–9. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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Kiriku lääneküljel on juba 17. sajandil kujutatud algset pikihoonest eenduvat torni ja idaosas
nelinurkset kooriruumi, mis tundub tänasest veidi väiksem. Lõunaeeskoda ning vana
käärkamber kiriku põhjaküljel puuduvad. Arvestades ülejäänud detailide täpsust, kus kiriku
krundil on välja joonistatud isegi väravakohad, tundub käärkambri „unustamine“ kummaline.
Seda enam, et küllaltki üksikasjalikult on samal linnaplaanil välja toodud kogu Kuressaare
kindluse toonane hoonestus ja linna tänavatevõrk koos taaniaegsete muldkindlustustega.

1797. aasta Kuressaare plaanil enam kiriku suurt krunti ei eksisteeri. Kinnistu on umbes
tänase Kiriku tänava joonel poolitatud (vt Lisa 1, jn 6 – nr 14). Umbes sama suur on kiriku
krunt praegu. 1910. aasta linnaplaanil ulatub kiriku kinnistu taas Komandandi tänavani (vt
Lisa 1, jn 8 – nr 3). Krundi keskele on tekkinud väiksem puidust abihoone, mis jääb kirikust
veidi põhja poole.
Seega täidavad Laurentiuse kirikuaeda sängitatud matused ilmselt kogu Tallinna ja
Komandandi tänava vahelise ala, kuna algne krunt on alles hiljem poolitatud. 1960. aastatel
ehitati sinna kaks silikaattellistest korterelamut (Komandandi 10 ja Torni 2), kuid kaevetööde
käigus leitud matuste kohta informatsioon puudub. Siiski nõuab kogu piirkond (vt Lisa 2, jn
4) arheoloogide tähelepanu.

2006. aastal satuti matustele Laurentiuse kiriku ja selle naaberkrundi (Tallinna tn 15) piiril (vt
Lisa 2, jn 2 ja jn 4 – nr 10) Grand Rose Spa Hotelli ehitustööde käigus. Kaevetöödel kinnistu
lääneservas dokumenteeritud skeletid jäid olemasolevast maapinnast 120–140 cm
sügavamale.99 2009. a leiti Laurentiuse kiriku lõunaküljelt vahetult vundamendi kõrvalt 1650.
aastatest pärinev hauaplaat ja selle alt kaks matust100, mis jäid praegusest maapinnast samuti
ligikaudu 110–120 cm sügavamale. (vt Lisa 3, fotod 38–41).

Sarnane mulje jäi 2016. a talvel kui arheoloogilise järelevalve korras paigaldati Laurentiuse
kiriku lõuna-, ida- ja põhjaküljele 145 m pikkune sademeveetrass (vt Lisa 2, jn 2 ja jn 4 – nr 7
ning Lisa 3, fotod 42–50). Kaeviku sügavuseks kujunes 40–110 cm. Lisaks sademeveetrassi

Tvauri, Andres. 2006. Arheoloogiline järelevalve Kuressaares Tallinna mnt 15 krundil 2006. aasta märtsis.
Tartu. Jn 1–2. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
100
Vt Sepp, Tõnu. 2009. Kuressaare Laurentiuse kirik arhitektuurimälestis nr. 27261 Tallinna tn. 13, Kuressaare,
Saare mk. Arheoloogiliste uuringute aruanne. Kuressaare. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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kaevetöödele kooriti uue autoparkla rajamisel kiriku põhjaküljel maha 50–65 cm paksune
pinnasekiht. Kooritud ala suuruseks kujunes pea 550 ruutmeetrit.

2016. a kirikuaias toimunud kaevetöid resümeerides võib öelda, et lõhutud matuseid leidub
kogu kiriku ümbruses, kuid in situ säilinud skeletid jäävad praegusest maapinnast vähemalt
110–120 cm sügavamale (vt Lisa 3, fotod 46–50). Samuti ei satutud mahukate pinnasetööde
käigus ühelegi tervele hauaplaadile (vt Lisa 3, fotod 42–43). Kiriku lõunaeeskoja kagupoolse
nurga ees satuti lubimördi ja saviga laotud paekivivundamendile, mis jäi praegusest
maapinnast 25–40 cm sügavamale (vt Lisa 3, fotod 44–45). Müüri paksuseks mõõdeti 60 cm.
Tundus, et tegu on pikihoonest eenduva osaliselt maasse süvendatud väikese ruumiga, mille
interjööri suuruseks võis hinnanguliselt olla umbes 390 x 280 cm. Ruum oli seest lubimördiga
krohvitud ning pärast lammutamist rususe pinnasega täidetud. Ruum lammutati ilmselt seoses
lõunapoolse eeskoja ehitamisega 18. sajandi alguses. Ajaloolistele plaanidele ehitist kantud
pole.101

4.2.3.2. Tallinna tänav 19 kinnistu

2013. a toimusid mahukad arheoloogilised uuringud Laurentiuse kirikust paar kinnistut ida
poole jääval Tallinna tänav 19 asuval krundil (vt Lisa 2, jn 2, jn 4 – nr 6 ja Lisa 3, fotod 36–
37), kus asub 1790. a valminud kohtuhoone. TTÜ Kuressaare kolledži väikelaevaehituse
kompetentsikeskuse katsebasseini ja laborite hoone vundamendisüvendi suuruseks kujunes
1300 m2 ja välistrasside pikkuseks ligikaudu 330 m. Selgus, et krundi tagahoovi kasutati
ilmselt põllumaana ja haljasalana ning maapinda on pärast Teist maailmasõda rusutäidetega
tõstetud. Osaliselt õnnestus fikseerida ilmselt 19.–20. sajandil eksisteerinud kivist hoovimaja
kontuur, kaev ning juurdeehitus peahoone edelaküljel. Kesk- ja varauusaegset kultuurkihti ei
leitud.102

Püüa, G. 2016. Arheoloogiline järelevalve Kuressaares Tallinna tn 13 asuval Laurentiuse kiriku krundil 2016.
a. Kuressaare. Lk 2. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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Püüa, Garel. 2013. Arheoloogiline järelevalve Kuressaares Tallinna tn 19 asuval kinnistul 2013. aastal
Kuressaare. Lk 2. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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4.3. Uuringud Kohtu tänav 27a asuval kinnistul

2014. aastal Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhjaossa jäävale Kohtu tn 27a krundile
rajatud kaevandi suuruseks kujunes ligikaudu 330 ruutmeetrit (vt Lisa 2, jn 2, jn 6 – nr 5 ja
Lisa 3, fotod 34–35). Vundamendisüvendi põhja moodustas ühtlane looduslik paekiht, mille
kõrgus kaevandis jäi vahemikku 4,2–4,6 meetrit üle merepinna.103 Vahetult Kohtu tänava
äärsest kultuurkihist pärinev varasem leiumaterjal jäi 17. sajandisse ning koosnes eranditult
kaoliinsavist piibuvarte katketest. Kultuurkiht osutus kaevandis 5–30 cm paksuseks ning
haakus vahetult Kohtu tänavaga. Tagahoovi, kus leidus peamiselt erinevaid hilisema tekkega
täitekihte, 17. sajandi leidudega kiht ei ulatunud.104

Otse Kohtu tänava ääres satuti saviga laotud müüridele (vt Lisa 3, foto 35), mille näol oli tegu
arvatava puidust eluhoone maa- ja paekividest laotud vundamendiga. Kaevandisse jäänud
ning kohati väga halvasti säilinud hoone koosnes kahest ruumist, mille vundamendi paksus jäi
vahemikku 40–75 cm.105 Ajalooliste plaanide ja leiumaterjali põhjal ehitati hoone 18. sajandi
II poolel.106

4.4. Vaestemaja, kalmistu ja väidetav hukkamiskoht muinsuskaitseala põhjaosas

Esimesel teadaoleval 1681. aastast pärineval linnaplaanil on kujutatud hospitali ehk
vaestemaja asukohta (vt Lisa 1, jn 2 – nr 4, sinine nool), mis jääb hilisema Martin Körberi
tänava piirkonda (vt Lisa 1, jn 6 – nr 20, roheline nool ja Lisa 2, jn 10 – nr 4). Teadaolevalt oli
vaestemajal oma kalmistu ning arheoloog Tõnu Sepa andmetel on varasemate trassitööde
käigus Aia tänavalt leitud matuseid. Kalmistu ulatust pole seni täpsemalt fikseerida suudetud
ning piirkond on joonisel (vt Lisa 2, jn 6) markeeritud tinglikult. Ilmselt jääb kalmistu ka
Martin Körberi ja Aia tänava vahelisele alale, kuhu ehitati 1980. aastatel terve rida
korrusmaju ning võimalikud matused lõhuti.

Püüa, Garel. 2014. Arheoloogiline järelevalve Kuressaares Tolli tn 9 ja Kohtu tn 27 asuvatel kinnistutel 2013.
aastal. Kuressaare. Lk 31. Aruanne Muinsuskaitseameti arhiivis.
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Samas, lk 31–32.
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Samas.
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Teine, rohkem küll linnalegendide alla kuuluv matmispaik, asuvat Juhan Smuuli ja Kohtu
tänava ristmiku kõrval (Tooma poe ette jääval) haljasalal (vt Lisa 2, jn 6). Kohtu tänav
kujunes teadaolevalt välja 17. sajandil seoses uue linnakeskuse tekkimisega. Tänava nimi
viitab seotusele kohtupidamisega. Legendi kohaselt asunud tänaval kohtumaja ja selle lõpus
kaagiga

hukkamispaik.107

Nii

viidud

vange

mööda

Kohtu

tänavat

kaagikohtust

hukkamispaigale, mis asunud tänava lõpus, linnaväravate taga.
Kuuldavasti oli praeguse haljasala piirkond ühel ajaloolisel linnaplaanil tähistatud
hukkamiskohana, kuid ei Tõnu Sepp ega Garel Püüa ole tänaseni mainitud plaani leida
suutnud. Samuti pole kuulda haljasala piirkonnas toimunud kaevetöödel leitud inimluudest
või ehituskonstruktsioonidest. 2015. a sügisel kui Kohtu, Pika, Juhan Smuuli tänava ja
Kihelkonna maantee lõikumiskohta rajati uus ringristmik, laiendustööde käigus mingeid
hukkamiskohale viitavaid leide ei esinenud. Teadaolevalt asus hukkamispaik oluliselt
kaugemal üle Suuresilla ning ei ole hilisemate ehitustööde tõttu säilinud. Siiski tasub haljasala
piirkonnas kaevetöid kontrollida.

4.5. Püha Nikolai kirik (1750–90 ja alates 1790)

1710. aasta septembris andis katkust laastatud Rootsi garnison Kuressaare kindluse
vastupanuta Vene vägedele üle, kuigi juriidiliselt toimus see alles 1721. aastal sõlmitud
Uusikaupunki rahu tulemusel.108 Sellega seoses kolisid lisaks vene ohvitseridele ja sõduritele
Kuressaarde ka mõningad õigeusulised kaupmeheperekonnad ja ametnikud oma peredega.

Kuni 1747. aastani ei olnud Saaremaal elavatel õigeusklikel oma preestrit ning siia sõitsid
aeg-ajalt polgu vaimulikud. Sageli pöörduti polgu preestrite puudumisel oma laste ristimiseks
kohalike luteri pastorite poole. Õigeuskliku koguduse loomiseni jõuti 1747. aastal ning
esimeseks Kuressaare koguduse preestriks (1747–52) sai Semjon (Simeon) Zaklinski. Samal
aastal anti välja määrused Saaremaale väikese puukiriku ehitamise kohta. Kuni kiriku
valmimiseni pidi sõjaline kolleegium Saaremaale saatma mõne polgust üle jäänud sõjaväe
Kuressaare Linnaatlas. Linna kujunemise, linnaehituse arengu ja arhitektuuriväärtuste ülevaade 1999.
Koostanud Basihhina, E.-M., Hansar, L. OÜ TormiKiri. Kuressaare, lk. 26.
108
Püüa, Garel; Nurk, Ragnar; Sepp, Tõnu. 2016. Kastellist kindluseks. Kuressaare linnus-kindluse ehituslugu
uute väliuuringute valguses. Tallinn. Lk 15.
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välikiriku, kus saaks teenistustega algust teha. Siia saadetigi sobiv kirik Moskva 2.
jalaväepolgust ning kiriku töötegijad suundusid 1748. a alguses Saaremale. Välikiriku asupaik
on teadmata, kuid see võis asuda ehitatava uue puukiriku kõrval ja hävis tulekahjus mõni
aasta hiljem, võimalik, et süütamise läbi.109

1750. a maikuus pühitseti uus pühakoda pühaku ja imetegija, meresõitjate kaitsja, endise
Myra linna piiskopi Nikolai nimele. Kirik asus linnast väljas (vt Lisa 1, jn 4, kiriku asukohta
markeeritud musta noolega) ja arvatavasti maa-alal, kus praegu asub kohvik Veski (nüüd
Saaremaa Veski). Hiljem sinna ehitatud majade omanikud on leidnud mullatööde käigus
rohkesti luid, mis viitavad surnuaia olemasolule.110 Kiriku asukohta kinnitavad ka G. Püüa
poolt koostatud 1762. a linnaplaani kokkutõste tänase geoalusega (vt Lisa 2, jn 11) ning
kohalike elanike jutud kohvik Veski hoovilt trassitööde käigus leitud hästi säilinud kirstudest
ja skelettidest.
2013. a kevadel Pärna tänaval toimunud tänavatorustike rekonstrueerimisel kohvik Veski
kandis ehk Pärna ja Kaevu tänavate ristmiku piirkonnas (vt Lisa 2, jn 4) ühelegi matusele ei
satutud. 20. sajandi alguses Saaremaa Rüütelkonnale kuulunud Kaarma-Suuremõisa
maavaldustele rajatud Pärna (endine Landrati) tänava kindluse poolne piirkond oli kuni selle
ajani hoonestamata. Mingeid varasemaid ehituskonstruktsioone või kultuurkihti ei leitud ka
Pärna tänava Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala piiridesse jäävast lühikesest trassilõigust
(vt Lisa 2, jn 2–3).111

Nikolai puukiriku pikkuseks hinnati sajandivahetusel vundamendiaugu järgi 3–4 sülda (1 süld
= 2,134 m), laiust u 2,5 sülda (ca 35 m2 põrandapinda) 112. Kirikus peeti teenistusi 40 aastat
(1750–90), kuigi juba 1765. a teati Riia Piiskoplikus Valitsuses tema lagunemisest. 1783
väitis preester Joann (Ivan) Lukin kiriku olevat nii lagunenud, et pea iga tuulehooga võib
oodata selle kokkukukkumist. Sellises olukorras kavatses Pihkva ja Riia peapiiskop Innokenti
1784. a paluda Riia kindralkubernerilt nõusolekut muutmaks Kuressaare linnuse (katoliku)
kirikut õigeusuliste pühamuks. Asjade käiku muutis oluliselt Liivimaa (Riia) asekuberneri
Toon, Martin. 1997. EAÕK Kuressaare Püha Nikolai koguduse ajalugu. Kuressaare. Lk 4–5.
Toon, Martin. 1997. EAÕK Kuressaare Püha Nikolai koguduse ajalugu. Kuressaare. Lk 6.
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Püüa, Garel. 2013. Arheoloogiline järelevalve Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala piiridesse jäävate
tänavatorustike (Allee, Kitsas ja Pärna tn.) rekonstrueerimisel 2013. aastal. Lk
112
Toon, Martin. 1997. EAÕK Kuressaare Püha Nikolai koguduse ajalugu. Kuressaare. Lk 6.
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Balthasar von Campenhauseni Kuressaarde saabumine (tegutses Saaremaal 1783–1797)
teatega, et keisrinna Katariina II otsustas saare ainsasse linna (1782. a 1205 elanikku) rajada
11 600 rubla eest uus kirik.113

Uus hilisklassitsistlikus stiilis kolmelööviline paekivist kirik valmis Lossi tänaval
rahapuudusel alles 1790. aastal ja pühitseti sisse 22. septembril (vana kalendri järgi). Eeskoda
ja kõrvaltiivad ehitati ilmselt veidi hiljem juurde. Kiriku väravad ehitati ajavahemikul 1837–
42 kaupmehest kirikuvanema Sofoni Holostovi eestvõttel. See uus 215,3 m2 põrandapinnaga
kivikirik oli kuni 1866. aastani ainsaks õigeusu kirikuks Saaremaal, sest ülejäänud 13
kogudust asusid ajutistes hoonetes. 1868. aastaks valmisid kirikud kolmel kogudusel: MuhuHellamaa, Lümanda ja Mõnnuste.

114

Teadaolevalt Nikolai kirikuaeda kedagi maetud ei ole

ning koguduse liikmeid hakati sängitama 1780. a rajatud Kudjape kalmistule, mis jääb
Kuressaare linnakeskusest ligikaudu 3 kilomeetri kaugusele.

4.6. Kuressaare uusaegsed linnakindlustused

1563. aastal sai Kuressaare linn hertsog Magnuselt linnaõiguse. Juba Liivi sõja ajal ohustasid
linna Saaremaad korduvalt rüüstanud rootslased ja venelased. Kahjuks pole linna tollastest
kaitseehitistest ega nende ulatusest midagi täpsemat teada, kuigi teatud kujul pidid need
eksisteerima (nt palissaadina, võib-olla koos madala valli ja kraaviga). Võimalik, et see linna
mingil moel kindlustatud osa jäi kindluse lähedusse.115

Alates 17. sajandi lõpust kuni 19. sajandi lõpuni on mitmel linnaplaanil (vt Lisa 1, jn 2, 4, 5)
kujutatud linna põhjaosas bastionaalkindlustuste fragmenti koos kahe bastioniga. 1681. aastal
Esseni koostatud esimese meile teadaoleva Kuressaare linnaplaani116 (vt Lisa 1, jn 2 – nr 11)
eksplikatsioonis on öeldud, et tegu on „vanade Taani ajal rajatud kindlustustega, millest
midagi on veel näha“ (Alte wärcke in dänischer zeit angeleget, und noch etwas daran
113

Samas.
Toon, Martin. 1997. EAÕK Kuressaare Püha Nikolai koguduse ajalugu. Kuressaare. Lk 6–7.
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zusehen). Kujutatud on kahte põhiplaanis kindluse omadega võrreldes küllaltki suurt bastioni,
mille flangid kohtuvad kurtiinidega täisnurga all, esindades seega nn vana-hollandi süsteemi.

Esseni linnaplaani praegusele linnaplaanile tõstmisel selgus, et praegusel linnamaastikul
jäävad bastionid lõunas Karl Ojassoo tänava, põhjas Rohu ja läänes Kohtu tänava vahelisele
alale ning et idas ulatusid need pisut teisele poole Rootsi tänavat (vt Lisa 2, jn 10). Paraku ei
ole kaevetöödel selles piirkonnas tänini nende muldkindlustuste jälgi dokumenteeritud, ehkki
tõenäoliselt oleksid need seal hea tahtmise juures tuvastatavad.

Põhjasõja-järgsed aastakümned kujunesid tollase Kuressaare linna jaoks väga raskeks.
Majanduse taastumine võttis aega ning ulatuslike linnakindlustuste rajamine ei olnud
majanduslikult reaalne.
1776. a koostatud revisjonikomisjoni ametlikus aruandes iseloomustatakse Kuressaaret räpase
paigana. Vaesus ja majanduslikud raskused tulenevat peamiselt asjaolust, et kogu Vene
perioodi vältel on linnaelu äärmiselt halvasti korraldatud. Hulk majaplatse olevat veel tühjad
ja varemeis. Üldse olevat lisaks avalikele hoonetele linnas 53 aadlikele ja linnaametnikele
kuuluvat kivimaja. Ülejäänud hooned on ehitatud kehvast puidust ning kaetud õlg- või
rookatusega. Seetõttu kannatas linn ka 18. sajandil (aastatel 1746, 1748, 1773) laastavate
tulekahjude all. Sama aruande põhjal ümbritses linna palkidest palissaad, mille ehitamiseks
kulus umbes 8000 sülda (vene süld u 2,134 m) palke. Palissaadi tuli pea igal aastal uuendada,
sest talve saabudes varastasid kodanikud puitmaterjali endale ahjukütteks. Revisjonikomisjon
tegi ettepaneku lammutada kõik seespool palkaeda asuvad saunikute majad ja lubada need
üles ehitada väljaspool palissaadi.117
Osa uurijaid on linna ümbritsenud palkidest palissaadi interpreteerinud kaitserajatisena.118
Ajaloolase Evald Blumfeldti hinnangul ei olnud sel palissaadil sõjalist otstarvet. See oli pigem
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oluline linlaste kaubandussuhete kontrolli all hoidmiseks.119 Linna pääses vaid läbi väravate ja
tänu sellele säilis ülevaade, kes mida linna tõi ja mida sealt välja viis. Võimalik, et palissaadil
oli ka teatav põllumajandusega seotud funktsioon: linn oli ümbritsetud mõisapõldudest ja tara
aitas linnakodanike loomi mõisapõldudelt eemal hoida.

Hiljemalt 18. sajandi viimasel veerandil hakati palissaadi likvideerima. Otto Samuel Engelli
1786. aastal koostatud linnaplaanil on palissaadi kujutatud vaid osaliselt 120 (vt Lisa 1, jn 5 –
markeeritud punaste nooltega). See ümbritses sadama lahesoppi looderaveliinist sadamaaidani
ja sealt mõnisada meetrit edasi Tori poole. Palissaadis oli kaks väravat: looderaveliini juures
Sadama värav (Haafen Pforte) ja palissaadi Tori-poolses otsas Rannavärav (Strand Pforte).
Kaardi tingmärkide järgi otsustades paiknes teine palissaadilõik linna kirdepiiril Riia väravast
(Rigisch Thor) Suuremõisa hoovini, mis asus tol ajal veel praeguse Karja tänava ääres. Pika
tänava otsas olnud Kaarma värava (Carmels Thor) juurde ei ole kaardile palissaadi
joonistatud. Samuti ei ole palissaadi märgitud nn Kaluri värava (Fischer Thor) juurde, mis
asus umbes idabastioni vastas. Mõlemal juhul võib tingmärkide järgi siiski oletada, et mingid
piirdeaiad olid linna ümbritsevate põldude ja heinamaade serval olemas. Siinjuures ei saa
nõustuda Liivi Künnapu väitega, et palissaadiga olid piiratud terve linna idapoolne külg.121
Kaardi tingmärgid on siiski mõnevõrra erinevad. Jääb üle vaid nõustuda Evald Blumfeldtiga,
et sõjalist otstarvet sellisel palissaadil tõesti ei olnud ja see tähendab, et Kuressaare kui terviku
kindlustamiseni 18. sajandil ei jõutudki.122
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5. Eksperdihinnang
5.1. Keskaegse asula ja tulevaste arheoloogiliste uuringute alade piiritlemine

5.1.1. Lossipark
Seni on arvatud, et Kuressaare keskaegne asula ulatus osaliselt praeguse Lossipargi põhjaossa,
kus asus ka linna vanim kirik ja kalmistu (vt lähemalt alapeatükid 3.1.2. ja 3.1.3.). Ajalooliste
linnaplaanide põhjal jääb kirik pigem Tolli tänava alguses paikneva praeguse Tolli 1 hoone
piirkonda, kuid selle ümber asunud kalmistu piire pole tänaseni täpselt lokaliseerida suudetud.
Kui 1861. aastal hakati rajama pargi põhjapoolsemat osa, satuti pinnase ettevalmistamisel
vana kalmistu matmispaikadele. Pinnasetöödel avastatud inimluud korjati kokku ja surnuaia
kohale püstitati lähikonnast leitud hauaplaatidest lihtne monument. Tänaseni oldi
veendumusel, et matuseala on oluliselt laiem ning enamus skelette jäi toona ümber matmata.
2015. aastal toimunud tänavavalgustustrasside kaevetöödel Lossipargist kesk- või
varauusaegset kultuurkihti, hoonete vundamente, matuseid ega hauakive ei leitud. Kogu täiteja leiumaterjal kunagise kindluse esplanaadi alal kuulub valdavalt 19.–20. sajandisse ehk
pargi rajamisaega ning sellest hilisemasse perioodi. Mahukate kaevetööde (üle 900 meetri!)
käigus selgus, et enne puude istutamist on looduslikele pinnasekihtidele (paas, õhuke savikiht)
ning glassiivallile (vallikraavist välja kaevatud savi) 19. sajandil peale veetud kuni poole
meetri paksune haljastuskiht.

Seega tundub, et pargi põhjaossa ulatunud kalmistust pole tänaseks midagi säilinud. Ilmselt
koguti kõik skeletid kokku ja maeti ümber juba 1860. aastate alguses. Arvatavasti hõlmas
hiliskeskaegne Laurentiuse kiriku kalmistu tänases Lossipargis Pargi tänava äärset piirkonda,
mida markeerib hauaplaatidest monument. Praeguste andmete kohaselt jääb matuseala Pargi
tänaval (ja selle ümbruses) Tolli tn ristmiku ja Veski tn ristmiku vahelisse lõiku, ulatudes
Tolli tänavast vähemalt Pargi tn 4 asuva hooneni (vt Lisa 2, jn 3).
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Erinevate arheoloogiliste järelevalvetööde käigus nähtu põhjal võiks Lossipargis väiksemate
ja praegusest maapinnast kuni 60–70 cm sügavuseni ulatuvate kaevetööde puhul (puude ja
põõsaste istutamine jne) loobuda arheoloogiliste uuringute nõudest. Kuna tegemist on siiski
tundliku

piirkonnaga,

tuleks

mahukamate pinnasetööde (hooned, rajatised) juures

arheoloogilise järelevalve nõue säilitada.

5.1.2. Keskaegse asula piiritlemine
Kuressaare keskaegse asula piiritlemisel arheoloogiliste uuringute tulemuste näol hetkel käega
katsutavad pidepunktid puuduvad. Reeglina arvatakse, et see paiknes Pika, Tolli ja Lossi
tänavate pargipoolsete kvartalite kohal ja pargi territooriumil, kus asus ka linna vanim kirik ja
kalmistu. Seniste küllaltki mahukate arheoloogiliste uuringute käigus Lossipargist (vt Lisa 2,
jn 3) selle rajamiseelset (1861) kultuurkihti ja ehituskonstruktsioone leitud ei ole. Tõenäoline
ei tundu ka keskaegse kultuurkihi äravedu enne pargi haljastamist. Eriti kui arvestada, et
looduslik savikiht on Lossipargis valdavalt säilinud. Seetõttu julgeks endise kindluse
esplanaadi ehk praeguse Lossipargi põhjapoolse osa Kuressaare keskaegse asula tuumikalana
välistada. Erinevate kaevetööde käigus pole varasemat kultuurkihti välja tulnud ka pargi
teistest osadest.
Mõningat lootust on andnud uuringud Pargi tänav 1, Lossi tänav 4a, Tolli tänav 9 ja Tolli
tänav 3 asuvatel kinnistutel (vt Lisa 2, jn 3 ja ptk 3.2.2. ning 3.2.3.). Tolli 3 hoone (vt Lisa 2,
jn 2, 3 – nr 8) keldrist tuli välja ka raudesemete peitleid, mille näol on tegu Kuressaare linnast
leitud esimese ja seni ainsa hiliskeskaegse leiumaterjaliga. Olemasoleva informatsiooni põhjal
jääbki võimaliku kesk- ja varauusaegse kultuurkihiga piirkond 17. sajandiks välja kujunenud
linnasüdame (raekoda, vaekoda, turuplats) ja esplanaadi (Lossipargi) vahelisele alale.
Tõnu Sepaga konsulteerides sai piiritletud ala, kus võiks olla säilinud Kuressaare kesk- ja
varauusaegse asulaga seotud kultuurkiht (vt Lisa 2, jn 14 – punane viirutus). Loomulikult
vajaks täiendavaid arheoloogilisi uuringuid oluliselt laiem piirkond, seda eeskätt
tänavaäärsete kinnistute osas (vt Lisa 2, jn 14 – roheline viirutus). Nagu öeldud, on
Kuressaare linnas arheoloogilised uuringuid toimunud erinevate ehitus- ja trassitööde
järelevalve vormis peamiselt linnatänavatel. Kinnistuid on uuritud väga tagasihoidlikult, eriti
just piiskopilinnuse ja Lossipargi lähiümbruses (vt Lisa 2, jn 2).
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5.1.3. Kuressaare tänavate edasised uuringud

Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal pole tänavatrasside kontroll positiivseid avastusi
kaasa toonud. Kuigi arheoloogiliste uuringute mahud on muljetavaldavad (vt Lisa 2, jn 2).
Ainuüksi 2015. aastal toimunud tänavavalgustustrasside kaevetöödel kujunes Kuressaare
vanalinna muinsuskaitsealal kontrollitud kaevikute kogupikkuseks üle 7160 meetri, sealhulgas
enam kui 900 meetrit Lossipargi vanimas osas, keskaegse Laurentiuse kiriku kalmistu ja
arvatava asula alal.

Paraku toimus kaablite paigaldamine Lossipargi lähiümbruse tänavatel osaliselt kinnisel
meetodil, mis võimaliku kultuurkihi kohta antud piirkonnas täielikku informatsiooni ei
pakkunud. Kuna tegemist on Kuressaare keskaegse asula arvatava tuumikalaga ning kiriku ja
kalmistu piirkonnaga, vajaksid vanemad liikumissuunad tulevikus täiendavaid arheoloogilisi
uuringuid (vt Lisa 2, jn 14). Eraldi tuleks välja tuua keskaegse kirikuga seotud teadaolev
kalmistu piirkond Pargi tänaval (vt ptk 3.2.1. ja Lisa 2, jn 3 – Pargi t matused / T. Sepp,
1989). Silma tasuks peal hoida ka muinsuskaitseala põhjaosas Kihelkonna maantee, Kohtu,
Pika ja Juhan Smuuli tänava ristmiku kõrval asuval väidetaval hukkamiskohal (vt Lisa 2, jn 6
ja jn 14 – nr 3). Väljaspool Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala piire vajavad tähelepanu
vaestemaja kalmistu piirkond Aia tänaval (vt ptk 4.4. ja Lisa 2, jn 6, jn 14 – nr 2) ja algse
Nikolai kirikuga seotud kalmistu (vt ptk 4.5.) piirkond Kaevu ja Pärna tänaval (vt Lisa 2, jn 4
ja jn 14 – nr 1).

Kuressaares seni läbi viidud arheoloogilised uuringud võimaldavad edaspidi vanalinna
muinsuskaitsealal arheoloogiliste uuringute mahtu vähendada. Eeskätt just vanalinna tänavate
osas, kus erinevate trasside rajamisega seotud kaevetööd on kõige sagedasemad. Ettepanek
arheoloogiliste uuringute mahtude vähendamiseks Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
piiridesse jäävate tänavate osas on kantud joonisele number 13 (vt Lisa 2). Tervet Kuressaare
vanalinna muinsuskaitseala hõlmaval joonisel on rohelise joonega markeeritud teaduslikku
huvi pakkuva kesk- ja uusaegse kultuurkihita tänavalõigud 2016. aasta lõpu seisuga.
Täiendavad arheoloogilised uuringud nendel, veel 19. sajandi mõistes äärelinna tänavatel, ei
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ole vajalikud. Tänavaäärsete kruntide puhul sellest reeglist muidugi lähtuda ei saa. Edasiste
uuringute käigus on võimalik arheoloogiliste uuringute mahtu Kuressaare vanalinna
muinsuskaitseala piiridesse jäävate tänavate ja kinnistute osas veelgi vähendada.

Tulevikus võiks joonisel number 13 rohelise värviga markeeritud tänavatel piisata lihtsalt
kaevetööde kooskõlastamisest Muinsuskaitseametiga. Igasuguste ootamatute üllatuste puhul,
mida ei saa paraku välistada, rakenduks Muinsuskaitseseaduse § 443. Riikliku järelevalve
erisused:
(1) Kui mälestisel, muinsuskaitsealal või mis tahes muus paigas tööd tehes avastatakse
inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või
kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha
muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile ja valla- või
linnavalitsusele.
Vähemalt kohalike saarlastest ettevõtjate puhul on selline lähenemine ennast seni õigustanud
ning Saaremaa Muuseumi arheoloogi on leitud ehituskonstruktsioonidest informeeritud.
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6. Illustratsioonide nimekiri
Lisa 1. Ajaloolised joonised (1–8)

Leht Nimetus

1.

Joonis 1. Taani kartograafi Johannes Mejeri Kuressaare kindluse skemaatiline plaan,
umbes 1630.–40. aastad. Esimene teadaolev skemaatiline joonis Kuressaare linnast,
mis hõlmab ilmselt Veski tänava ja Väike-Sadama tänavaga piiritletud piirkonda
tulevase sadamaaida ümbruses. Allikas: Taani Kuninglik Raamatukogu, käsikirjade ja
haruldaste raamatute osakond, sisaldub käsikirjas „GKS 711 in folio“.

2.

Joonis 2. Esimene teadaolev Kuressaare linna plaan aastast 1681. Nagu näha on
praegune tänavatevõrk Kuressaare vanalinnas selleks ajaks üldjoontes välja
kujunenud. Kindluse lähiümbruses esplanaadi alal tihedam hoonestus puudub. Parema
ülevaate saamiseks on plaanil musta noolega tähistatud raekoda (number 2) ja punase
noolega Laurentiuse kirik (number 1). Laurentiuse kiriku krunt ulatus toona
Komandandi tänavani. Sinine nool osutab hospitali (vaestemaja, number 4) asukohale,
mille ümber paiknenud kalmistu jääb teadaolevalt praeguse Martin Körberi ja Aia
tänava piirkonda. Roheline nool osutab 1612. aastal hävinud keskaegse Laurentiuse
kiriku arvatavale asukohale, mis oli samuti kalmistuga ümbritsetud. Praeguse Rohu tn
ja Karl Ojassoo tn vahel on näidatud linnakindlustusi (number 11), kust sai oma nime
hilisem Vallimaa tänav. Eksplikatsioon: 3 – turuplatsid, 5 – maamärk, 6 – lubjaahi, 7 –
mõis Grossenhoff, 8 – mõis Schultzenhoff, 9 – inspektor Steglingi maja ja aed, 10 –
linnapea Brobergi maja ja aed, 12 – lagedad maatükid, 13 – 1681. a suvel ehitatud
uued majad, W – kuberneri aed, X – kividest laotud tamm / lainemurdja, Y – Suur
Holm / kivine laid meres, Z – laevasild. Allikas: Rootsi Sõjaarhiiv Stockholmis (KrA)
0406:28:002:015.
Nagu esimeselt linnaplaanilt näha on aadlike ja tähtsamate linnakodanike krundid
koondunud Veski ja Väike-Sadama tänava piirkonda. Näiteks viimane Põhjasõja
aegne Kuressaare kindluse rootslasest komandant (1709–1710) Johan Appelbom elas
teadaolevalt aadressil Väike-Sadama tänav 3.
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3.

Joonis 3. Kuressaare linna „ümber pööratud“ plaan aastast 1740. Nagu plaanilt näha
ulatub merelaht praktiliselt Põhjabastioni tipuni ning krundid paiknevad linnas
küllaltki kaootiliselt. Parema ülevaate saamiseks on plaanil musta noolega tähistatud
raekoda (F) ja punase noolega Laurentiuse kirik (H). Eksplikatsioon: A – kindlus, B –
lainemurdja, O – elukohad / elurajoonid , P – tühjad krundid, L – mõis Schultzenhoff,
M – mõis Grossenhoff, I – kool (Laurentiuse kiriku kõrval), K – soine lodumaa, mis
kuumuses kuivab (praegune nn koertepark), C – toll, G – kuberneri hoone, N – väljak,
R – tuulikud, Q – sild, D – linna lubjaahi.
Allikas: Saaremaa Muuseumi fotokogu (SMF 3816:15).

4.

Joonis 4. Väljavõte Kuressaare linna ja kindluse plaanist, mis pärineb aastast 1762.
Endiselt on linna kagupoolsemateks tänavateks Lossi ja Kitsas tänav, mille kindluse
poolset lõiku on kujutatud küllaltki ebamääraselt. Ilmselt puudus seal korralik tee. Uue
ja Pärna tänava kandis laiuvad endiselt põllumaad, mille keskele on selleks ajaks
tekkinud algne vene (Nikolai) kirik (tähistatud musta noolega). Tänasel linnamaastikul
jääb kirik Saaremaa Veski (kohvik Veski) kanti, umbes Pärna ja Kaevu tänava
ristmikule. Punase noolega on tähistatud Laurentiuse kirik. Allikas: (Saaremaa
Muuseumi fotokogu) SMF 3816:24.

5.

Joonis 5. Kuressaare linnaplaan. Koostanud Otto Samuel Engell 1786. aastal. Kaardile
on kantud ka kõik linna ümbritsenud palissaadi lõigud (tähistatud punaste nooltega) ja
muud tarad ning väravakohad. Allikas: EAA 308:6:409 (leht 2).

6.

Joonis 6. Kuressaare linna plaan aastast 1797. Parema ülevaate saamiseks on plaanil
musta noolega tähistatud raekoda ja punase noolega Laurentiuse kirik. Sinine nool
osutab keskaegse Laurentiuse kiriku juures paiknenud kalmistule (eksplikatsioonis
täht „V“ – alte Kirchhofsstelle), mis jääb praeguse Tolli ja Pargi tänava ristmiku
piirkonda. Linna läänepoolne piir markeerib suuresti tulevase Aia tänava asukohta ja
idapoolne piir tulevast Uut tänavat. Rohelise noolega on tähistatud hospital ehk
vaestemaja, mille läheduses paiknes teadaolevalt kalmistu. Plaani koopia autori
valduses.

7.

Joonis 7. Kuressaare linna plaan aastast 1862. Keskaegse Laurentiuse kiriku ja
kalmistu piirkonda on rajatud lossipargi vanem osa koos Pargi tänavaga, kuid linna
ülejäänud tänavatevõrgus pole varasemaga võrreldes suuri muudatusi toimunud.
Allikas: Eesti Ajalooarhiiv (EAA) 0298:002:0000034:00000:k.
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8.

Joonis 8. Kuressaare linna plaan umbes aastast 1910. Linna lääneküljele on rajatud
rida uusi tänavaid eesotsas Aia tänavaga. Linna idaküljele on tekkinud Uus ja Pärna
tänav ning Vana- ja Uus-Roomassaare tänavad. Plaani koopia autori valduses.
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Lisa 2. Joonised (1–19)

Leht Nimetus

1.

Joonis 1. Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piir. M 1:8000.

2.

Joonis 2. Arheoloogilised uuringud Kuressaares 1989–2016. Kaevandite skeem
(suuremad / olulisemad nr 1–10). M 1:8000.

3.

Joonis 3. Arheoloogilised uuringud Kuressaares 1989–2016. Kaevandite skeem
muinsuskaitseala lõunaosas (suuremad / olulisemad nr 1–4, 8). M 1:4000.

4.

Joonis 4. Arheoloogilised uuringud Kuressaares 1989–2016. Kaevandite skeem
muinsuskaitseala idaosas (suuremad / olulisemad nr 4, 6, 7, 9, 10). M 1:4000.

5.

Joonis 5. Arheoloogilised uuringud Kuressaares 1989–2016. Kaevandite skeem
muinsuskaitseala lääneosas (suuremad / olulisemad nr 1, 4, 8). M 1:4000.

6.

Joonis 6. Arheoloogilised uuringud Kuressaares 1989–2016. Kaevandite skeem
muinsuskaitseala põhjaosas (suuremad / olulisemad nr 5). M 1:4000.

7.

Joonis 7. Arheoloogilised uuringud Kuressaare piiskopilinnuses 1969–1995.
Kaevandite skeem. M 1:2000.

8.

Joonis 8. Arheoloogilised uuringud Kuressaare piiskopilinnuses ja muldkindlustustel
2010–2014. Kaevandite skeem. M 1:2000.

9.

Joonis 9. Kuressaare linnus-kindluses säilinud eriaegsete ehitusetappide (14.–19.
sajand) skeem. M 1:2000.

10.

Joonis 10. Kuressaare linn ja kindlus aastal 1681. Esimese teadaoleva linnaplaani
ülejoonistatud

kokkutõste

tänase

geoalusega.

Ajalooline

alusplaan:

KrA

0406:28:002:015 (vt Lisa 1, jn 2). M 1:8000.
11.

Joonis 11. Kuressaare algse Nikolai kiriku (1750–1790) arvatav asukoht. 1762. a
plaani (SMF 3816:24/1, vt Lisa 1, jn 4) kokkutõste tänase geoalusega. M 1:5000.
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12.

Joonis 12. Vundamendisüvendi ja selle kagupoolse seinaprofiili fikseerimine
Kuressaares Pargi t 1 asuval krundil 2014. a. Profiiliskeem. M ca 1:50.

13.

Joonis 13. Ettepanek arheoloogiliste uuringute mahtude vähendamiseks Kuressaare
vanalinna muinsuskaitseala piiridesse jäävate tänavate osas. M 1:8000.

14.

Joonis 14. Keskaegse asula ja tulevaste arheoloogiliste uuringute alade piiritlemine. M
1:8000.

15.

Joonis 15. Kuressaare piiskopilinnus umbes aastal 1340.
Rekonstruktsioon: Kristo Kooskora.

16.

Joonis 16. Kuressaare piiskopilinnus umbes aastal 1400.
Rekonstruktsioon: Kristo Kooskora.

17.

Joonis 17. Kuressaare piiskopilinnus umbes aastal 1550.
Rekonstruktsioon: Kristo Kooskora.

18.

Joonis 18. Kuressaare linnus-kindlus umbes aastal 1612.
Rekonstruktsioon: Kristo Kooskora.

19.

Joonis 19. Kuressaare linnus-kindlus umbes aastal 1710.
Rekonstruktsioon: Kristo Kooskora.
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Lisa 3. Fotod (1–50)

Leht Nimetus

1.

Foto 1. Lossipark. Tänavavalgustusega seotud kaevetööd pargi rajamisel (1860.
aastatel) leitud hauaplaatidest püstitatud monumendi juures. Tagaplaanil kuursaal ja
kõlakoda.
Foto 2. Lossipark. Juurtest läbi kasvanud täiteline pargi rajamise aegne mullapinnas
hauaplaatidest monumendi juures.

2.

Foto 3. Lossipark. Vaade Pargi t äärsele kaevikule. Paremal hauaplaatidest monument.
Inimluudele kunagise Laurentiuse kiriku kalmistu piirkonnas ei satutud.
Foto 4. Lossipark. Kaevik Pargi t ääres. 1860. aastatel pargi rajamise ajal maeti ilmselt
kõik skeletid ümber.

3.

Foto 5. Lossipark. Vaade tänavavalgustuse kaevikule edelast. Tagaplaanil Pargi t ja
Tolli t ristmik. Ehituskonstruktsioone ega 19. sajandist varasemaid esemeleide
täitepinnases ei leidunud.
Foto 6. Lossipark. Pargi rajamise käigus kohale veetud haljastuskiht ja puujuured.

4.

Foto 7. Lossipark. Vaade kaevikule Pargi t ja Tolli t ristmiku lähedal ehk keskaegse
kalmistu piirkonnas.
Foto 8. Lossipark. Vaade Pargi tn äärsele kaevikule ja pinnasekihtidele. Tagaplaanil
Lossi t ja Pargi t ristmik.

5.

Foto 9. Lossipark. Pinnasekihid Lossi t (üleval) ja Pargi t ristmiku lähistel. Pargi
põhjapoolset osa on seni peetud Kuressaare keskaegse asula üheks asukohaks.
Foto 10. Lossipark. Pinnasekihid Lossi t (vasakul) ääres. Ehituskonstruktsioone ja
kesk- või varauusaegset kultuurkihti ei leitud.

6.

Foto 11. Lossipark. Vaade tänavavalgustuse kaevikule ja väljatõstetud täitepinnasele
kirdest. Kaeviku põhjas tuli välja looduslik paekiht. Vasakul kuursaal ja WC, paremal
pargi mänguväljak.
Foto 12. Lossipark. Mänguväljaku kaguküljel jäi looduslik paas praegusest maapinnast
vaid 65 cm sügavamale. Seda kattis 10–15 cm paksune nähtavate elutegevusjälgedeta
saviviirg ja täitepinnas.
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7.

Foto 13. Lossipark. Pargi mänguväljaku kõrval kaeviku põhjas on näha looduslikku
paekihti, mille peal on säilinud õhukene saviviirg.
Foto 14. Lossipark. Kopa ees on kaeviku põhjas näha looduslikku paekihti. Paremal
Lossi t äärne müügikiosk.

8.

Foto 15. Lossipark. Looduslik paekiht kioski (paremal) edelaküljel jäi praegusest
maapinnast vaid 60–65 cm sügavamale.
Foto 16. Lossipark. Vaade kioski edelaküljelt välja tulnud looduslikule paekihile
kaeviku põhjas.

9.

Foto 17. Lossipark. Kaeviku põhjas on näha looduslikku paekihti, mida katab
täitepinnas.
Foto 18. Lossipark. Vaade kaevikule kirdest, tagaplaanile jääb kuursaal. Paas ja
segatud täitekihid tänavavalgustustrassis.

10.

Foto 19. Lossipark. Kaevik 1860. aastatel rajatud hauakividest monumendi kaguküljel.
Inimluid kaevikus ei esinenud. Tagaplaanil Pargi tänav.
Foto 20. Lossipark. Vaade täitelistele pinnasekihtidele kuursaali esisel väljakul.

11.

Foto 21. Lossipark. Trassilõik kuursaali põhjaküljel.
Foto 22. Lossipark. Pinnasekihid kõlakoja ees.

12.

Foto 23. Lossipark. Trassilõik tenniseväljaku kõrval. Paremale jäävad spahotellid.
Foto 24. Tänavavalgustuskaabli trass Tolli põik tänaval. Pinnasekihid Tolli t 3 hoone
põhjaküljel. Täitekihtide alt tuli välja tumedam söene mullaviirg, kust esemeleide
kahjuks ei saadud. Tagaplaanil Tolli tänav.

13.

Foto 25. Tänavavalgustuskaabli trass Tolli põik tänaval. Vaade Tolli t 3 hoone
põhjaküljel paljastunud söesele pinnasekihile.
Foto 26. Vundamendisüvendi ja selle kagupoolse seinaprofiili fikseerimine Pargi t 1.
Vaade Pargi tänav 1 asuvale krundile põhjast mööda Pikka tänavat. Tagaplaanil
lossipark.

14.

Foto 27. Vundamendisüvendi ja selle kagupoolse seinaprofiili fikseerimine Pargi t 1.
Vaade rajatud vundamendiaugu kirdepoolsele seinaprofiilile. Vasakul Pikk tänav.
Foto 28. Vundamendisüvendi ja selle kagupoolse seinaprofiili fikseerimine Pargi t 1.
Vaade lõunasse. Loodusliku savipinnase peal on mõõtelati taga näha heledamat
mullaviirgu, mida katab 10–15 cm paksune söene kultuurkiht (võimalik keskaeg).
Sellest kõrgemal valdavalt hilisemate kaevetöödega segatud pinnas.
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15.

Foto 29. Vundamendisüvendi ja selle kagupoolse seinaprofiili fikseerimine Pargi t 1.
Vaade edelasse, tagaplaanil lossipark. Loodusliku savikihi ja kultuurkihi kõrgused
kaevandi erinevates piirkondades oluliselt ei erinenud.
Foto 30. Vaade loodest Tolli tn 9 krundile kaevatud Kuressaare Lastekodu peremaja
vundamendisüvendile (700m2), kus keskaegset kultuurkihti ei esinenud. Varasemad
esemeleiud pärinesid 17. sajandist. Tagaplaanil Tolli tänav ja paremale jääb nn Sõrve
turg. Kogu kaevandi põhja moodustas looduslik sile aluspaas.

16.

Foto 31. Juurdeehituse vundamendisüvend Lossi t 11 hoovis. Nõukogudeaegne
ehituspraht ja tellised moodustasid lõviosa kaevandis leidnud pinnasest. Võimalik, et
kesk- ja varauusaegne kultuurkiht on säilinud krundi teistes piirkondades. Üleval
vasakul on näha Kitsas t 9 asuvat silikaattellistest korterelamut.

17.

Foto 32. Arheoloogiline järelevalve Lossi t 4a krundil. Mõõtelati all on näha hoone
lampkasti, mis on pärast ehitise lammutamist ilmselt 18. sajandi alguses
munakivisillutisega kaetud. Lampkasti kõrgemalt säilinud kivid jäid praegusest
maapinnast vaid 70–80 cm madalamale.

18.

Foto 33. Arheoloogiline järelevalve Lossi t 4a krundil. Foto alumises servas
lammutatud hoone lampkast ning ilmselt 18. sajandi algusest pärinev munakivisillutis
kaevandi põhjas. Umbes 70–80 cm sügavusel tänasest asfaltkattest asus trassi
põhjaosas vähemalt 25 cm paksune 17. sajandi kultuurkiht, millest sügavamale antud
kaevetööde käigus ei mindud.

Foto 34. Vaade loodest Kohtu tn 27a krundile kaevatud Kuressaare Lastekodu peremaja
vundamendisüvendile (330m2), kus keskaegset kultuurkihti ei esinenud. Varasemad
esemeleiud pärinesid 17. sajandist. Kogu kaevandi põhja moodustas looduslik sile
aluspaas. Tagaplaanil Kohtu tänav.
19.

Foto 35. Vaade Kohtu tn 27a kaevandi kirdenurgast leitud saviga laotud hoone
vundamendile, mis on rajatud arvatavasti 18. sajandil. Tagaplaanil Sepa tänava
(vasakul) ja Kohtu tänava ristmik.
Foto 36. Vaade idast (Rootsi t poolt) Tallinna t 19 krundile kaevatud
vundamendisüvendile (1300 m2). Selgus, et tagahoovi on kasutatud peamiselt aia- või
põllumaana, sest mingeid jälgi 19. sajandist varasematest ehituskonstruktsioonidest
või kultuurkihist ei leitud. Kogu kaevandi põhja moodustas looduslik sile aluspaas.
Paremal Komandandi tänav.

20.

Foto 37. Vaade Komandandi tänava poolt Tallinna t 19 krundile kaevatud
vundamendisüvendi lõunapoolsele seinaprofiilile. Loodusliku pae ja savikihi peale on
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ladestunud valdavalt 20. sajandi leide sisaldanud mullakiht ja rusutäited. Tagaplaanil
Tallinna tänav ja nn veetornelamu.
21.

Foto 38. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Vaade 2009. a kevadel
Laurentiuse kiriku lõunaküljelt pikihoone (üleval) ja kooriruumi (paremal) liitekohalt
leitud 17. sajandi hauaplaadile in situ. Kivi paiknes vahetult mättakihi all. Foto: Tõnu
Sepp.

22.

Foto 39. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Vaade 2009. a Laurentiuse
kiriku lõunaküljelt leitud hauaplaadi all asunud ida-läänesuunalisele naise ja lapse
matusele in situ. Naisematuse ümber on näha kirstu rauast käepidemeid. Foto: Tõnu
Sepp.

23.

Foto 40. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Mõlemad 2009. a matused
jäid praegusest maapinnast ligikaudu 110–120 cm madalamale. Foto: Tõnu Sepp.
Foto 41. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Vaade pikihoone seinale
kinnitatud 128 x 217 cm suurusele ja 28 cm paksusele hauaplaadile, mis leiti koos
naise ja lapse matustega samast pikihoone kagunurgast.

24.

Foto 42. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. 2016. a veebruaris
paigaldati kiriku põhja-, lõuna- ja idaküljele sademeveedrenaaž (u 145 m). Kiriku
põhjaküljel kooriti autoparkla tarbeks pinnas u 550 m2 suuruselt alalt. Fotol
sademeveekanalisatsiooni rajamine kiriku lõunaküljel, kus selle sügavuseks kujunes
40–50 cm.
Foto 43. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Kaeviku põhjas on näha
üksteise kõrvale laotud erinevate hauaplaatide fragmente, mis jätsid mulje, et tegemist
võiks olla kunagise teeraja kattega. Paremal lõunaeeskoda.

25.

Foto 44. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Kaevik lõunaeeskoja
idaküljel. Mõõtelatt markeerib mättakihi alt leitud vundamendi sisenurka.
Foto 45. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Kiriku lõunaeeskoja
kagupoolse nurga ees satuti lubimördi ja saviga laotud paekivivundamendile, mis jäi
praegusest maapinnast 25–40 cm sügavamale. Müüri paksuseks mõõdeti 60 cm.
Tundus, et tegu on pikihoonest eenduva osaliselt maasse süvendatud väikese ruumiga,
mille interjööri suuruseks võis hinnanguliselt olla umbes 390 x 280 cm. Ruum oli
seest lubimördiga üle krohvitud ning pärast lammutamist rususe pinnasega täidetud.
Ruum lammutati ilmselt seoses lõunapoolse eeskoja ehitamisega 18. sajandi alguses.
Ajaloolistele plaanidele ehitist kantud pole. Võimalik, et pikihoonega liituvat (pool)
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keldrit kasutati kabeli või surnukambrina, kus lahkunuid enne ärasaatmist hoiti ja
mälestati. Vaade leitud paekivivundamendile läänest.
26.

Foto 46. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Parkla aluse pinnase
koorimine kiriku põhjaküljel. Vaade garaažidele ja nõukogude ajal segatud-täidetud
hoovile. Labidas toetub vastu kõrvalasuva Tallinna t 15 krundi kiviaeda, mille joonelt
leiti 2006. aastal (A. Tvauri) rida matuseid.
Foto 47. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Kiriku põhjaküljel kooriti
pinnas maha 50–65 cm paksuse kihina, kuid 20. sajandi ehitus- ja trassitööde käigus
oli enamus hoovi pealmistest kihtidest juba kannatada saanud.

27.

Foto 48. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Vana kanalisatsioonikaevu
ümbruse koorimine pikihoone põhjaküljel. Vaade läänest ehk Torni tänava poolt.
Foto 49. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Sügavamale rajatud
ehituskonstruktsioonide vahetus ümbruses oli lõhutud inimluude kontsentratsioon
kõige suurem. Tundus, et in situ säilinud matused jäid hoovipinnast u 120–140 cm
sügavamale.

28.

Foto 50. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Vaade kiriku põhjaküljel
toimunud koorimistööde käigus leitud veoauto veljele, õllepudelile, tindipotile ja
teistele suurematele leidudele.
Kirikuaias toimunud kaevetöid resümeerides võib öelda, et lõhutud matuseid leidub
kogu kiriku ümbruses, kuid in situ säilinud skeletid jäävad praegusest maapinnast
vähemalt 110–120 cm sügavamale. Samuti ei satutud mahukate pinnasetööde käigus
ühelegi tervele hauaplaadile.
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7. Lisad
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Joonis 1. Taani kartograafi Johannes Mejeri Kuressaare kindluse skemaatiline plaan, umbes 1630.–40. aastad.
Esimene teadaolev skemaatiline joonis Kuressaare linnast, mis hõlmab ilmselt Veski tänava ja Väike-Sadama
tänavaga piiritletud piirkonda tulevase sadamaaida ümbruses. Allikas: Taani Kuninglik Raamatukogu,
käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond, sisaldub käsikirjas „GKS 711 in folio“.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 1. Ajaloolised joonised.

Leht 1

Joonis 2. Esimene teadaolev Kuressaare linna plaan aastast 1681. Nagu näha on praegune tänavatevõrk
Kuressaare vanalinnas selleks ajaks üldjoontes välja kujunenud. Kindluse lähiümbruses esplanaadi alal tihedam
hoonestus puudub. Parema ülevaate saamiseks on plaanil musta noolega tähistatud raekoda (number 2) ja punase
noolega Laurentiuse kirik (number 1). Laurentiuse kiriku krunt ulatus toona Komandandi tänavani. Sinine nool
osutab hospitali (vaestemaja, number 4) asukohale, mille ümber paiknenud kalmistu jääb teadaolevalt praeguse
Martin Körberi ja Aia tänava piirkonda. Roheline nool osutab 1612. aastal hävinud keskaegse Laurentiuse kiriku
arvatavale asukohale, mis oli samuti kalmistuga ümbritsetud. Praeguse Rohu tn ja Karl Ojassoo tn vahel on
näidatud linnakindlustusi (number 11), kust sai oma nime hilisem Vallimaa tänav. Eksplikatsioon: 3 –
turuplatsid, 5 – maamärk, 6 – lubjaahi, 7 – mõis Grossenhoff, 8 – mõis Schultzenhoff, 9 – inspektor Steglingi
maja ja aed, 10 – linnapea Brobergi maja ja aed, 12 – lagedad maatükid, 13 – 1681. a suvel ehitatud uued majad,
W – kuberneri aed, X – kividest laotud tamm / lainemurdja, Y – Suur Holm / kivine laid meres, Z – laevasild.
Allikas: Rootsi Sõjaarhiiv Stockholmis (KrA) 0406:28:002:015.
Nagu esimeselt linnaplaanilt näha on aadlike ja tähtsamate linnakodanike krundid koondunud Veski ja VäikeSadama tänava piirkonda. Näiteks viimane Põhjasõja aegne Kuressaare kindluse rootslasest komandant (1709–
1710) Johan Appelbom elas teadaolevalt aadressil Väike-Sadama tänav 3.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 1. Ajaloolised joonised.

Leht 2

Joonis 3. Kuressaare linna „ümber pööratud“ plaan aastast 1740. Nagu plaanilt näha ulatub merelaht praktiliselt
Põhjabastioni tipuni ning krundid paiknevad linnas küllaltki kaootiliselt. Parema ülevaate saamiseks on plaanil
musta noolega tähistatud raekoda (F) ja punase noolega Laurentiuse kirik (H). Eksplikatsioon: A – kindlus, B –
lainemurdja, O – elukohad / elurajoonid , P – tühjad krundid, L – mõis Schultzenhoff, M – mõis Grossenhoff, I –
kool (Laurentiuse kiriku kõrval), K – soine lodumaa, mis kuumuses kuivab (praegune nn koertepark), C – toll, G
– kuberneri hoone, N – väljak, R – tuulikud, Q – sild, D – linna lubjaahi.
Allikas: Saaremaa Muuseumi fotokogu (SMF 3816:15).

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 1. Ajaloolised joonised.

Leht 3

Joonis 4. Väljavõte Kuressaare linna ja kindluse plaanist, mis pärineb aastast 1762. Endiselt on linna
kagupoolsemateks tänavateks Lossi ja Kitsas tänav, mille kindluse poolset lõiku on kujutatud küllaltki
ebamääraselt. Ilmselt puudus seal korralik tee. Uue ja Pärna tänava kandis laiuvad endiselt põllumaad, mille
keskele on selleks ajaks tekkinud algne vene (Nikolai) kirik (tähistatud musta noolega). Tänasel linnamaastikul
jääb kirik Saaremaa Veski (kohvik Veski) kanti, umbes Pärna ja Kaevu tänava ristmikule. Punase noolega on
tähistatud Laurentiuse kirik. Allikas: (Saaremaa Muuseumi fotokogu) SMF 3816:24.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 1. Ajaloolised joonised.

Leht 4

Joonis 5. Kuressaare linnaplaan. Koostanud Otto Samuel Engell 1786. aastal. Kaardile on kantud ka kõik linna
ümbritsenud palissaadi lõigud (tähistatud punaste nooltega) ja muud tarad ning väravakohad. Allikas: EAA
308:6:409 (leht 2).

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 1. Ajaloolised joonised.

Leht 5

Joonis 6. Kuressaare linna plaan aastast 1797. Parema ülevaate saamiseks on plaanil musta noolega tähistatud
raekoda ja punase noolega Laurentiuse kirik. Sinine nool osutab keskaegse Laurentiuse kiriku juures paiknenud
kalmistule (eksplikatsioonis täht „V“ – alte Kirchhofsstelle), mis jääb praeguse Tolli ja Pargi tänava ristmiku
piirkonda. Linna läänepoolne piir markeerib suuresti tulevase Aia tänava asukohta ja idapoolne piir tulevast Uut
tänavat. Rohelise noolega on tähistatud hospital ehk vaestemaja, mille läheduses paiknes teadaolevalt kalmistu.
Plaani koopia autori valduses.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 1. Ajaloolised joonised.

Leht 6

Joonis 7. Kuressaare linna plaan aastast 1862. Keskaegse Laurentiuse kiriku ja kalmistu piirkonda on rajatud
lossipargi vanem osa koos Pargi tänavaga, kuid linna ülejäänud tänavatevõrgus pole varasemaga võrreldes suuri
muudatusi toimunud. Allikas: Eesti Ajalooarhiiv (EAA) 0298:002:0000034:00000:k.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 1. Ajaloolised joonised.

Leht 7

Joonis 8. Kuressaare linna plaan umbes aastast 1910. Linna lääneküljele on rajatud rida uusi tänavaid eesotsas
Aia tänavaga. Linna idaküljele on tekkinud Uus ja Pärna tänav ning Vana- ja Uus-Roomassaare tänavad. Plaani
koopia autori valduses.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 1. Ajaloolised joonised.

Leht 8

Joonis 15. Kuressaare piiskopilinnus umbes aastal 1340. Rekonstruktsioon: Kristo Kooskora.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 2. Joonised.

Joonis 16. Kuressaare piiskopilinnus umbes aastal 1400. Rekonstruktsioon: Kristo Kooskora.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 2. Joonised.

Joonis 17. Kuressaare piiskopilinnus umbes aastal 1550. Rekonstruktsioon: Kristo Kooskora.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 2. Joonised.

Joonis 18. Kuressaare linnus-kindlus umbes aastal 1612. Rekonstruktsioon: Kristo Kooskora.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 2. Joonised.

Joonis 19. Kuressaare linnus-kindlus umbes aastal 1710. Rekonstruktsioon: Kristo Kooskora.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 2. Joonised.

Foto 1. Lossipark. Tänavavalgustusega seotud kaevetööd pargi rajamisel (1860. aastatel) leitud hauaplaatidest
püstitatud monumendi juures. Tagaplaanil kuursaal ja kõlakoda.

Foto 2. Lossipark. Juurtest läbi kasvanud täiteline pargi rajamise aegne mullapinnas hauaplaatidest monumendi
juures.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.

Leht 1

Foto 3. Lossipark. Vaade Pargi t äärsele kaevikule. Paremal hauaplaatidest monument. Inimluudele kunagise
Laurentiuse kiriku kalmistu piirkonnas ei satutud.

Foto 4. Lossipark. Kaevik Pargi t ääres. 1860. aastatel pargi rajamise ajal maeti ilmselt kõik skeletid ümber.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.

Leht 2

Foto 5. Lossipark. Vaade tänavavalgustuse kaevikule edelast. Tagaplaanil Pargi t ja Tolli t ristmik.
Ehituskonstruktsioone ega 19. sajandist varasemaid esemeleide täitepinnases ei leidunud.

Foto 6. Lossipark. Pargi rajamise käigus kohale veetud haljastuskiht ja puujuured.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 7. Lossipark. Vaade kaevikule Pargi t ja Tolli t ristmiku lähedal ehk keskaegse kalmistu piirkonnas.

Foto 8. Lossipark. Vaade Pargi tn äärsele kaevikule ja pinnasekihtidele. Tagaplaanil Lossi t ja Pargi t ristmik.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 9. Lossipark. Pinnasekihid Lossi t (üleval) ja Pargi t ristmiku lähistel. Pargi põhjapoolset osa on seni peetud
Kuressaare keskaegse asula üheks asukohaks.

Foto 10. Lossipark. Pinnasekihid Lossi t (vasakul) ääres. Ehituskonstruktsioone ja kesk- või varauusaegset
kultuurkihti ei leitud.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 11. Lossipark. Vaade tänavavalgustuse kaevikule ja väljatõstetud täitepinnasele kirdest. Kaeviku põhjas tuli
välja looduslik paekiht. Vasakul kuursaal ja WC, paremal pargi mänguväljak.

Foto 12. Lossipark. Mänguväljaku kaguküljel jäi looduslik paas praegusest maapinnast vaid 65 cm sügavamale.
Seda kattis 10–15 cm paksune nähtavate elutegevusjälgedeta saviviirg ja täitepinnas.
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Foto 13. Lossipark. Pargi mänguväljaku kõrval kaeviku põhjas on näha looduslikku paekihti, mille peal on
säilinud õhukene saviviirg.

Foto 14. Lossipark. Kopa ees on kaeviku põhjas näha looduslikku paekihti. Paremal Lossi t äärne müügikiosk.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 15. Lossipark. Looduslik paekiht kioski (paremal) edelaküljel jäi praegusest maapinnast vaid 60–65 cm
sügavamale.

Foto 16. Lossipark. Vaade kioski edelaküljelt välja tulnud looduslikule paekihile kaeviku põhjas.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 17. Lossipark. Kaeviku põhjas on näha looduslikku paekihti, mida katab täitepinnas.

Foto 18. Lossipark. Vaade kaevikule kirdest, tagaplaanile jääb kuursaal. Paas ja segatud täitekihid
tänavavalgustustrassis.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.

Leht 9

Foto 19. Lossipark. Kaevik 1860. aastatel rajatud hauakividest monumendi kaguküljel. Inimluid kaevikus ei
esinenud. Tagaplaanil Pargi tänav.

Foto 20. Lossipark. Vaade täitelistele pinnasekihtidele kuursaali esisel väljakul.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.

Leht 10

Foto 21. Lossipark. Trassilõik kuursaali põhjaküljel.

Foto 22. Lossipark. Pinnasekihid kõlakoja ees.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 23. Lossipark. Trassilõik tenniseväljaku kõrval. Paremale jäävad spahotellid.

Foto 24. Tänavavalgustuskaabli trass Tolli põik tänaval. Pinnasekihid Tolli t 3 hoone põhjaküljel. Täitekihtide alt
tuli välja tumedam söene mullaviirg, kust esemeleide kahjuks ei saadud. Tagaplaanil Tolli tänav.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 25. Tänavavalgustuskaabli trass Tolli põik tänaval. Vaade Tolli t 3 hoone põhjaküljel paljastunud söesele
pinnasekihile.

Foto 26. Vundamendisüvendi ja selle kagupoolse seinaprofiili fikseerimine Pargi t 1. Vaade Pargi tänav 1
asuvale krundile põhjast mööda Pikka tänavat. Tagaplaanil lossipark.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 27. Vundamendisüvendi ja selle kagupoolse seinaprofiili fikseerimine Pargi t 1. Vaade rajatud
vundamendiaugu kirdepoolsele seinaprofiilile. Vasakul Pikk tänav.

Foto 28. Vundamendisüvendi ja selle kagupoolse seinaprofiili fikseerimine Pargi t 1. Vaade lõunasse.
Loodusliku savipinnase peal on mõõtelati taga näha heledamat mullaviirgu, mida katab 10–15 cm paksune söene
kultuurkiht (võimalik keskaeg). Sellest kõrgemal valdavalt hilisemate kaevetöödega segatud pinnas.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 29. Vundamendisüvendi ja selle kagupoolse seinaprofiili fikseerimine Pargi t 1. Vaade edelasse, tagaplaanil
lossipark. Loodusliku savikihi ja kultuurkihi kõrgused kaevandi erinevates piirkondades oluliselt ei erinenud.

Foto 30. Vaade loodest Tolli tn 9 krundile kaevatud Kuressaare Lastekodu peremaja vundamendisüvendile
(700m2), kus keskaegset kultuurkihti ei esinenud. Varasemad esemeleiud pärinesid 17. sajandist. Tagaplaanil
Tolli tänav ja paremale jääb nn Sõrve turg. Kogu kaevandi põhja moodustas looduslik sile aluspaas.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 31. Juurdeehituse vundamendisüvend Lossi t 11 hoovis. Nõukogudeaegne ehituspraht ja tellised
moodustasid lõviosa kaevandis leidnud pinnasest. Võimalik, et kesk- ja varauusaegne kultuurkiht on säilinud
krundi teistes piirkondades. Üleval vasakul on näha Kitsas t 9 asuvat silikaattellistest korterelamut.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 32. Arheoloogiline järelevalve Lossi t 4a krundil. Mõõtelati all on näha hoone lampkasti, mis on pärast
ehitise lammutamist ilmselt 18. sajandi alguses munakivisillutisega kaetud. Lampkasti kõrgemalt säilinud kivid
jäid praegusest maapinnast vaid 70–80 cm madalamale.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 33. Arheoloogiline järelevalve Lossi t 4a krundil. Foto alumises servas lammutatud hoone lampkast ning
ilmselt 18. sajandi algusest pärinev munakivisillutis kaevandi põhjas. Umbes 70–80 cm sügavusel tänasest
asfaltkattest asus trassi põhjaosas vähemalt 25 cm paksune 17. sajandi kultuurkiht, millest sügavamale antud
kaevetööde käigus ei mindud.

Foto 34. Vaade loodest Kohtu tn 27a krundile kaevatud Kuressaare Lastekodu peremaja vundamendisüvendile
(330m2), kus keskaegset kultuurkihti ei esinenud. Varasemad esemeleiud pärinesid 17. sajandist. Kogu kaevandi
põhja moodustas looduslik sile aluspaas. Tagaplaanil Kohtu tänav.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 35. Vaade Kohtu tn 27a kaevandi kirdenurgast leitud saviga laotud hoone vundamendile, mis on rajatud
arvatavasti 18. sajandil. Tagaplaanil Sepa tänava (vasakul) ja Kohtu tänava ristmik.

Foto 36. Vaade idast (Rootsi t poolt) Tallinna t 19 krundile kaevatud vundamendisüvendile (1300 m2). Selgus, et
tagahoovi on kasutatud peamiselt aia- või põllumaana, sest mingeid jälgi 19. sajandist varasematest
ehituskonstruktsioonidest või kultuurkihist ei leitud. Kogu kaevandi põhja moodustas looduslik sile aluspaas.
Paremal Komandandi tänav.
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Foto 37. Vaade Komandandi tänava poolt Tallinna t 19 krundile kaevatud vundamendisüvendi lõunapoolsele
seinaprofiilile. Loodusliku pae ja savikihi peale on ladestunud valdavalt 20. sajandi leide sisaldanud mullakiht ja
rusutäited. Tagaplaanil Tallinna tänav ja nn veetornelamu.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 38. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Vaade 2009. a kevadel Laurentiuse kiriku
lõunaküljelt pikihoone (üleval) ja kooriruumi (paremal) liitekohalt leitud 17. sajandi hauaplaadile in situ. Kivi
paiknes vahetult mättakihi all. Foto: Tõnu Sepp.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 39. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Vaade 2009. a Laurentiuse kiriku lõunaküljelt leitud
hauaplaadi all asunud ida-läänesuunalisele naise ja lapse matusele in situ. Naisematuse ümber on näha kirstu
rauast käepidemeid. Foto: Tõnu Sepp.

Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala.
Lisa 3. Fotod.
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Foto 40. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Mõlemad 2009. a matused jäid praegusest
maapinnast ligikaudu 110–120 cm madalamale. Foto: Tõnu Sepp.

Foto 41. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Vaade pikihoone seinale kinnitatud 128 x 217 cm
suurusele ja 28 cm paksusele hauaplaadile, mis leiti koos naise ja lapse matustega samast pikihoone kagunurgast.
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Foto 42. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. 2016. a veebruaris paigaldati kiriku põhja-, lõuna- ja
idaküljele sademeveedrenaaž (u 145 m). Kiriku põhjaküljel kooriti autoparkla tarbeks pinnas u 550 m2 suuruselt
alalt. Fotol sademeveekanalisatsiooni rajamine kiriku lõunaküljel, kus selle sügavuseks kujunes 40–50 cm.

Foto 43. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Kaeviku põhjas on näha üksteise kõrvale laotud
erinevate hauaplaatide fragmente, mis jätsid mulje, et tegemist võiks olla kunagise teeraja kattega. Paremal
lõunaeeskoda.
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Foto 44. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Kaevik lõunaeeskoja idaküljel. Mõõtelatt markeerib
mättakihi alt leitud vundamendi sisenurka.

Foto 45. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Kiriku lõunaeeskoja kagupoolse nurga ees satuti
lubimördi ja saviga laotud paekivivundamendile, mis jäi praegusest maapinnast 25–40 cm sügavamale. Müüri
paksuseks mõõdeti 60 cm. Tundus, et tegu on pikihoonest eenduva osaliselt maasse süvendatud väikese ruumiga,
mille interjööri suuruseks võis hinnanguliselt olla umbes 390 x 280 cm. Ruum oli seest lubimördiga üle
krohvitud ning pärast lammutamist rususe pinnasega täidetud. Ruum lammutati ilmselt seoses lõunapoolse
eeskoja ehitamisega 18. sajandi alguses. Ajaloolistele plaanidele ehitist kantud pole. Võimalik, et pikihoonega
liituvat (pool) keldrit kasutati kabeli või surnukambrina, kus lahkunuid enne ärasaatmist hoiti ja mälestati. Vaade
leitud paekivivundamendile läänest.
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Foto 46. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Parkla aluse pinnase koorimine kiriku põhjaküljel.
Vaade garaažidele ja nõukogude ajal segatud-täidetud hoovile. Labidas toetub vastu kõrvalasuva Tallinna t 15
krundi kiviaeda, mille joonelt leiti 2006. aastal (A. Tvauri) rida matuseid.

Foto 47. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Kiriku põhjaküljel kooriti pinnas maha 50–65 cm
paksuse kihina, kuid 20. sajandi ehitus- ja trassitööde käigus oli enamus hoovi pealmistest kihtidest juba
kannatada saanud.
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Foto 48. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Vana kanalisatsioonikaevu ümbruse koorimine
pikihoone põhjaküljel. Vaade läänest ehk Torni tänava poolt.

Foto 49. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Sügavamale rajatud ehituskonstruktsioonide vahetus
ümbruses oli lõhutud inimluude kontsentratsioon kõige suurem. Tundus, et in situ säilinud matused jäid
hoovipinnast u 120–140 cm sügavamale.
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Lisa 3. Fotod.
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Foto 50. Uuringud Laurentiuse kiriku krundil Tallinna t 13. Vaade kiriku põhjaküljel toimunud koorimistööde
käigus leitud veoauto veljele, õllepudelile, tindipotile ja teistele suurematele leidudele.
Kirikuaias toimunud kaevetöid resümeerides võib öelda, et lõhutud matuseid leidub kogu kiriku ümbruses, kuid
in situ säilinud skeletid jäävad praegusest maapinnast vähemalt 110–120 cm sügavamale. Samuti ei satutud
mahukate pinnasetööde käigus ühelegi tervele hauaplaadile.
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