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Mälestise nimetus
/ uuringu objekt:

Laiusevälja küla, asulakoht, kaitsevöönd

Registrinumber: 9225

Laiuse oja, Laiusevälja küla asulakoha kaitsevööndis paiknev
lõik (süvendustööde projektil tähistatud pikettide 4,36-4,60 vahel)
Aadress (uuringu objekti asukoht):

Uuringute eesmärk ja kokkuvõte: Arheoloogilise

järelevalve eesmärgiks oli kindlaks teha oja
kaldatsoonis (varasema paisjärve servas) võimalike rajatiste jäänuste olemasolu või puudumine,
samuti arheoloogiliselt huvipakkuva leiuainese olemasolu või puudumine ojast eemaldatavas
settes. Uurimistööd osutusid võimalikuks sette eemaldamise järel. Sete oli ladestatud oja
linnusepoolsele küljele 4-5 m laiusele alale õhukese (keskmiselt 20 cm) kihine, milles leidus
muda ja liiva, samuti veetaimede osi. Sette eemaldamise järel olid vihmad välja kaevatud kihist
välja pesnud kivikesi, teokarpe jmt, mistõttu oli kihi seire võimalike leidude tuvastamiseks üsna
mugav. Kaitsevööndis paikneval lõigul teostati uuringud ka metallidetektori abil. Visuaalsel
vaatlusel arheoloogiliselt huvipakkuvat leiuainest ei tuvastatud. Samuti ei leitud metallist
esemeid, mis oleksid arheoloogiliselt olulised ja huvipakkuvad. Oja kaldal ei olnud näha
varasemate rajatiste konstruktsioonide jälgi.
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Allkiri
(Rünno Vissak)

Arheoloogiline järelevalve
Laiusevälja küla asulakoha kaitsevööndis
Laiuse oja kaldal
Tööde käik
Arheoloogiline järelevalve Laiuse oja lõigul, mis paikneb Laiseküla asulakoha kaitsevööndis (vt Lisa
Plaan), teostati 21. novembril 2016 aastal. Nimetatud ajaks oli ojast mehhanismi abil eemaldatud
mudane ja kohati liivane ning kruusane, 3-5 cm läbimõõduga veerisega kiht, mis oli tõstetud oja
linnusepoolsele kaldale ning laiali planeeritud 4-5 m laiusele alale (vt fotod 1-6).
Kaevetööde ajal viibis objektil piiratud aja jooksul Muinsuskaitseameti Tartu büroost saabunud
inspektor. Alljärgnevalt kirjeldatavad tööd teostati välja kaevatud settega alal seiret tehes ning kihi
kontrollimisel metallidetektoriga. Kohati kaevati kaldale ladestatud 15-30 cm paksust kihti labida ja
kühvli abil.
Leiuaines
Vihmade ning lume sulaveed olid eemaldatud ja oja kaldale ladestatud kihi ülaosast välja uhtunud
teokarpe, kivikesi jmt lisandeid, mistõttu oli kihi seire muutunud lihtsamaks.
Seire tulemusena, mille käigus vaadeldi kogu kaitsevööndis paiknevat ojakalda lõiku, kihis
arheoloogilist leiuainest ei tuvastatud. Samuti ei tuvastatud kaldatsoonis puitposte, kive vmt, mis
võinuks pärineda arheoloogilist huvi pakkuvatest rajatistest. Nimetatud lõigul paikneva sette
uurimiseks kasutati ka metallidetektorit. Metalli asukohtades tehtud šurfides tuvastati mõned hilised
(vabrikutoodanguna valmistatud) naelad ning roostjälgedega väiksemad puidutükid, samuti üks
lähiminevikust või tänapäevast pärinev Saku õlletehase õllepurk (fotod 7-8). Lisaks nimetatuile oli
kihis üks kaasaegne klaaspudel ning lähiminevikust pärinev jalats.
Enne kaevetööde algust MTÜ AEG arheoloogide poolt metallidetektoriga teostatud uuring kirjeldatud
ojakalda põhjapoolses otsas näitas, et oja linnusepoolsel kaldal on mitmesuguseid metallist esemeid
(naelu, traaditükke, poolik hobuseraud, XX sajandi esimesest poolest pärinev traadiga õllepudeli kork
jmt). Käesolevas aruandes kirjeldatud tööde tulemuste alusel võib järeldada, et kaldale ladestatud kiht,
mis uurimistööde ajal oli väga niiske, on varjestanud nendelt metallist esemetelt detektori abil saadava
signaali.

Laiuse oja järelevalve
FOTOD

Foto 1. Uuritud ala põhjapoolne ots; vaade kagust.

Foto 2. Uuritud ala põhjapoolne osa, oja kaldale planeeritud sete; vaade loodest.

Foto 3. Uuritud ala keskosa, mudase settega ojakallas; vaade kagust.

Foto 4. Eemaldatud ja tasaseks planeeritud sete oja kaldal uuritud ala lõunapoolses osas; vaade kagust.

Foto 5. Kohati liivane ja valdavalt mudane sete, uuritud ala lõunaosa; vaade loodest.

Foto 6. Uuringute ala lõunapoolne piir; vaade põhjast.

Foto 7. Uuritud ala lõunaotsast leitud nael; vaade põhjast.

Foto 8. Samas, settest leitud õllepurk.
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