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/ uuringu objekt:
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Aadress (uuringu objekti asukoht): 
Hiiu maakond, Pihla küla, Reigi pastoraat, Reigi pastoraadi peahoone

Koordinaadid: 

58°58′54.1″, 22°30′54.88″

Uuringute eesmärk ja kokkuvõte:
Reigi  pastoraadi  peahoone eeluuringute  eesmärk  oli  selgitada  enne pinnasetööde algust  välja
võimalike  struktuuride  ning  kultuurkihi  olemasolu  ning  fikseerida  ruumide
vundeerimissügavused.  Kaevati  kolm  šurfi,  fikseeriti  kolm  profiili  ja  puhastati  osalt  juba
avanenud kivipinda.  Šurfiga 1 selgitati välja välis- ja siseseina vundeerimissügavus (vastavalt -
00.28 ja -00.25). Samuti selgus, et õhuvahe välisseina all on põhjustanud ilmselt 19. sajandi lõpus
– 20. sajandi alguses rajatud drenaaži  sissekaeve – leiumaterjal  jäi  šurfis 19. sajandisse,  vaid
kõige  peal  leidus  elektrijuhtmeid  ja  muud  prahti.  Šurfiga  2  oli  võimalik  fikseerida  põhja-
lõunasuunalise  siseseina  vundeerimissügavus  (-00.15;  seina  toetaval  raudkivil  -00.50),  lääne-
idaseinaline  sisesein  on  keskosas  vundeeritud  sügavamale  (polnud  võimalik  fikseerida).
Leiumaterjal betoonpõranda aluses pinnases kuulus 19. sajandisse. Toetudes leidudele, on hoone
keskne kehand tõenäoliselt rajatud hoonega samaaegselt.  Šurfis 3 selgus, et kivipinna näol on
tegemist  peale  hoone  valmimist  laotud  munakivipõrandaga  (pealispind  -00.10).  Tõenäoliselt
valmis põrand 19. sajandi alguses peale keldriseinte esialgset lupjamist, sest sellest hilisem kiht
sisaldab vaid 19. sajandiga seostavaid leide. Näib, et hoone antud osas on elutegevus toimunud
enne tänase hoone rajamist (põhja-lõunasuunalise seina vundeerimissügavus -00.25), kuna hoone
all  paikneb tume kultuurkihi  viirg. Aluspinnaks jäi  šurfis 3 paekivitasand (pealispind -00.29).
Pole  täiesti  selge,  kas  tegu  on loodusliku  aluspinnaga  või  väga  suure  paekiviplaadiga,  mille
servad ei jäänud šurfi piiridesse. Tulevaste tööde puhul vajab see aspekt kindlasti fikseerimist. 

Tehtud/tellitud analüüsid ja dateeringud:
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23144
Välitööde juhataja ja asutus:
 Monika Reppo, Agu EMS OÜ; 
Toimumisaeg:  
  26.10.2019 
Tööde tellija:  
EELK Reigi Jeesuse Kogudus 
Kaevandi või uuritud ala pindala:
 ~3 m2

Leiud (peanumber):
 HKM 6514  

Märkused:
 Ruumis B on edasistel töödel vajalik munakivipinnase puhastamine ning 
paekivitasandi täpse iseloomu selgeks tegemine.    

08.11.2019     /Allkirjastatud digitaalselt/
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1. SISSEJUHATUS

Seoses planeeritud pinnasetöödega Reigi pastoraadi peahoone (reg. nr 234701) keldrikorrusel kahes

ruumis oli töödele eelnevalt ette nähtud arheoloogiliste eeluuringute läbiviimine. Eeluuringuteks oli

planeeritud  kolm šurfi  ja  juba  paljandunud  kivipinna  puhastamine,  et  selgitada  välja  võimalike

struktuuride  ning  kultuurkihi  olemasolu  ja  iseloom  (vt  täpsemalt  allpool).  Arheoloogilist

eeluuringut  teostas  Agu  EMS  OÜ  arheoloog  Monika  Reppo  juhtimisel  uuringuloa  nr  23144.

Uuringud viidi läbi 26. oktoobril 2019.

Aruanne koosneb tekstiosast ning lisadest. Lisadena on esitatud joonised (lisa 1) ja fotod (lisa 2)

ning leiunimekiri (lisa 3). Kõikide autor on Monika Reppo. Alusplaanina on kasutatud Maa-ameti

kultuurimälestiste kaartide rakendust (M 1:5000) ja Dagopen OÜ Reigi pastoraadi peahoone (nr

23470) restaureerimise põhiprojekti plaani koopiat (töö nr 09-20, mai 2009).

1 23470  Reigi  pastoraadi  peahoone.  https://register.muinas.ee/public.php?
menuID=monument&action=view&id=23470 (29.09.2019).
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2. AJALOOLISEST TAUSTAST

Reigi pastoraat paikneb Hiiumaal, Pihla külas 18. sajandi lõpus ehitatud Reigi kirikust2 umbes 200

meetrit idas (joonis 1). Tänane pastoraadi peahoone on ehitatud 1775. aasta paiku ning tegemist on

sarnaselt kirikule teadaolevalt kolmanda hoonega antud asukohal. Hoonet on korduvalt sisemiselt

ümber ehitatud,  mistõttu  esialgne substants on kahjustunud või varjatud.  Hoone kelder koosneb

ligikaudu 12 ruumist (joonis 2; mantelkorstna all asub 13. ruum, kuhu puudub ligipääs); mõned

ruumid on võlvitud. Usutavasti on Reigi kirikumõis ehk pastoraat rajatud 17. sajandi alguses, kuid

tõenäoliselt paiknes esimene kirikla eemal, kuid liikus tänasele asukohale hiljemalt 1640. aastateks.

Samuti pole teada, kas varasemad kaks hoonet tänasel asukohal paiknesid täpselt samal kohal. 1690.

aastani siin paiknenud hoone on olnud vundamendita palkhoone, samas kui sellele järgnenud hoone

puhul  on  märgitud  head  keldrit3.  Paraku  pole  uurijatel  õnnestunud  leida  pastoraadist  vanemat

plaani, kui see, mille koostanud 1879.–1885. aastal maamõõtja F. Eurich (joonis 3).

2 23468  Reigi  kirik.  https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23468
(29.09.2019).

3 Nurga,  A.  &  T.  Erilt.  1983.  Reigi  pastoraat.  Ajalooline  õiend.  Köide  I.  ERA.T-76.1.11267,  lk  7–14.
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-76_001_0011267.pdf (29.09.2019).
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3. EELUURINGU TULEMUSED

Käesoleva eeluuringu eesmärk oli seoses Reigi pastoraadi peahoone kahes keldriruumis planeeritud

pinnasetöödega  kultuurkihi  ning  struktuuride  fikseerimine  ning  dokumenteerimine  fotode,

profiilide,  jooniste  ja  kirjelduste  näol  kolmes  šurfis  ning  juba  paljandunud  kivipinna  osaline

puhastus (joonis 4). Erinevalt uuringukavast, ei kasutatud eeluuringu käigus sõelu, sest tagatud sai

keldriruumide  valgus,  mistõttu  sõela  kasutamine  polnud  enam  vajalik.  Tööde  alguseks  oli

keldrikorrusel osaliselt eemaldatud betoon, valmistamaks ruume ette planeeritavaks näituseks, mille

jaoks on planeeritud betoonpõranda alune pinnas osaliselt  eemaldada ning katta  liiva ja lahtiste

tellistega.  Saadud  andmed  on  vajalikud  tulevikus  planeeritud  keldriremondi  juures.

Vundeerimissügavused mõõdeti uksepiitadest lähtuvalt, mis seostati keerdtrepiga ruumide A ja B

vahel (joonis 4).

3.1. Ruum A

3.1.1. Šurf 1

Šurf 1 asukoht (foto 1, joonis 4, 5) oli  valitud hoone põhjaküljele,  võlvitud ruumi A, kus juba

töödele eelnevalt oli jälgitav selge vahe ruumi siseseina ja põranda vahel. Antud šurfi puhul oli

eesmärgiks  selgitada  välja  välis-  ja  siseseina  vundeerimissügavus  ja  vahe  põhjus.  Šurfi

maksimaalseks  sügavuseks  sai  55  cm  ja  šurfi  pindala  oli  0.76  m2.  Selgus,  et  välisseina

vundeerimissügavus  (-00.28,  foto  2)  ongi  sama juba  varasema vahega,  st  vundeering  on olnud

teadmata perioodi lahtiselt. Siseseina vundeerimissügavus on sama (-00.25), kuid see oli enne šurfi

kaevamist  pinnasega  kaetud.  Lahtise  prahi  (betoonitükid,  juhtmed,  ehituspraht)  ja  tihenemata

pinnase  (klaasikillud,  raudesemed)  esmasel  eemaldamisel  paljandusid  siseseina  ääres  suuremad

(diameetriga  kuni  30  cm)  ja  väiksemad  raudkivid  ja  paekivitükid  (diameetriga  kuni  10  cm),

sealhulgas mõningad munakivid, mis paiknesid tihkel sinakal savitasandil (foto 3). Viimane osutus

looduslikuks aluspinnaks. Tasand paljandus 35 cm sügavusel olemasolevast keldripinnast.

Savitasandi puhastamisel ilmnes märkimisväärne kalle hoovi suunas, mis oli tasandatud suuremate

kividega.  Nimetatud  kivide  eemaldamisel  avanes  15  cm  läbimõõduga  malmist  drenaažitoru

sissekaeve (foto 4). See on ka vundeeringu ja pinnase vahele tekkinud vahe põhjuseks. Ummistunud

drenaažitoru  lõpeb  avatult  ruumis  A,  ulatudes  ruumi  30  cm  ulatuses  (foto  5).  Drenaažitoru

paiknemisest siin polnud varem teada, kuid hoone teistes osades on hiljuti sarnased, küll suuremad

torud (diameetriga 30 cm) läbi lõigatud, et vältida pinnavee kogunemist keldrisse. Oletatavasti on

torud  paigaldatud  just  viimase  vältimiseks,  kuid  ka  eeluuringute  läbiviimise  ajal  täitus  šurf
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pinnaveega, mistõttu tuleb edasistel töödel seda kindlasti silmas pidada.

Drenaažitoru asukohal fikseeriti profiil 1 (foto 4), kus on selgelt jälgitav looduslikku aluspõhja (SÜ

N) ja  seda  osalt  katva  sõmerat  leiuvaba  pruuni  liiva  (SÜ 1a)  läbiv  suurem sissekaeve  ja  selle

huumusrikas segatud täide mõningate klaasi- ja raualeidudega (ei magasineeritud) ning toruga (SÜ

10). Viimase kohale jääb hoone (SÜ 2) ja sissekaeve vahele õhuvahe (SÜ 11). Kuna leiumaterjal

esines vaid täite ülaosas (pinnali laiali), ei ole täpselt selge toru rajamisaeg, kuid usutavasti on toru

sissekaeve kaevatud 20. sajandi alguses või 19. sajandi lõpus.

3.1.2. Šurf 2

Šurf 2 oli valitud ruumis A pastoraadi peahoone keskse kehandi põhjaserva (foto 6, joonis 4, 6),

mille juures on olnud põhjust pidada seda hoone üheks vanimaks osaks4. Šurfiga sooviti selgitada

välja võimalusel vundeerimissügavus ja kehandi võimalik vanus. Šurfi 2 maksimaalne sügavus oli

50  cm ning  selle  pindala  0.91  m2.  Siin  fikseeriti  ka  profiil  2  (foto  7).  20–30 cm diameetriga

kividega pikitud, äärmiselt tihke loodusliku hallikassinise savitasandi peal (SÜ N) paiknes  tihedalt

lahtiste raud- ja paekividega täidetud tumehall pinnas (SÜ 1b), mis oli valdavalt leidudeta. Vaid

hoone nurga alt saadi siit pudeli juurde kuuluv küljekatke (HKM 6514:5), mis on antud kontekstis

dateeritav 18. sajandi II poolde. Sellele oli rajatud hoone vundeering (SÜ 2). Hoone põhja-lõuna

siseseina vundeerimissügavuseks saadi (-00.16, foto 8), selgus, et selles osas toetub paekivist sein

üksikule suuremale raudkivile (paekivi alumine serv -00.15; raudkivi alumine serv, avati osaliselt: -

00.50). Uksepiidast šurfi põhjani saavutati šurfi sügavuseks 71 cm, kuid vundeerimissügavust siin

ei saavutatud.

Uksepiit (SÜ 9) paiknes ebakorrapäraselt laotud pae- ja raudkividel (SÜ 7), aga pinnavee tõttu ning

kivide  ebakorrapärase  lao  tõttu  ei  olnud otstarbekas  neid  eemaldada,  mistõttu  polnud  võimalik

vundeerimissügavust fikseerida. Kivide vahelt saadi 17.–18. sajandi I poole tahulise pudeli katke

(HKM 6514:6). Puidust uksepiit oli siiski hilisem kui juba eemaldatud betoonpõrand. Viimase alla

jäi lahtine, tihenemata tumedam sõmer pinnase (SÜ 8), mis sisaldas metallesemeid ja klaasi. Tuleb

märkida, et lisaks nimetatud leidudele, saadi ruumist A betoonpõranda eemaldamisel põranda alt ka

19. sajandi hollandi õllekraan (HKM 6514:3), pastoraadi siseukse lukuavaplaat (HKM 6514:4) ning

2 18. sajandi  pudelikaela  (HKM 6514:7–8).  Nimetatud  leidude kontekst  on puudulik,  sest  need

avastati enne eeluuringute algust (SÜ 100, võimalik, et sama SÜ 8-ga).

4 Hoone valdajaja ja ajaloolise õiendi koostajate järgi.
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3.2. Ruum B

3.2.1. Šurf 3

Šurf 3 oli planeeritud ruumi B betoonpõranda eemaldamisel paljandunud kivipinna/struktuuri äärde

hoone keskse kehandi lõunaserva (foto 9, joonis 4, 7). Šurf 3 kaevetööde käigus puhastati osaliselt

ka  paljandunud  kivitasand.  Selle  puhastamisel  selgus,  et  tegu  on  munakividest  põrandaga

(pealispind  -00.10).  Šurfi  sügavuseks  jäi  põhjaosas  30  cm ning  pindalaks  1.14  m2.  Lõunaosas

pinnast ei eemaldatud – puhastati vaid kivipind.

Šurfis 3 fikseeriti ka kaks profiili. Profiil 3 fikseeriti hoone põhja-lõunasuunalise siseseina/kehandi

ääres  nurgaga  lääne  suunas.  Siin  jäi  paekivitasandile  (SÜ  N;  pealispind  -00.29)  tume,

orgaanikarikas  pinnas  (SÜ  1c),  millest  paraku  leide  ei  saadud.  Küll  aga  oli  kiht  selgelt

inimtekkeline, sisaldades sütt ja kivipurdu. Paraku ei selgunud, kas paekivipinna näol on tegemist

loodusliku  aluspinnaga  või  väga  suure  paekiviplaadiga,  mille  servad  ei  jäänud  šurfi  piiridesse.

Usutavasti on tegemist siiski esimesega. Tumedale kihile oli rajatud hoone põhja-lõunasuunaline

sein (SÜ 2;  vundeerimissügavus  -00.25),  kusjuures osa laost  oli  alaosas  küllalt  ebakorrapärane.

Seina  vastu  toetus  umbes  7  cm  paksune  lubjamördikiht  (SÜ  3),  mis  seondub  keldriseinte

lupjamisega tõenäoliselt vahetult peale ehitamist arvestades selle kontekstilist kuulumist (vt profiil

4). Sellele jäi hall liivane kiht rauast leidega ja 19. sajandi alguse pudelikatked (SÜ 8). Samas kihist

saadi kõige pinna pealt  kaks 19. sajandi pudelit  – HKM 6514:1 ja HKM 6514:2. Viimasele oli

rajatud betoonpõrand.

Täpsemalt  aitas  šurfis  3  ehitusjärke  määrata  munakivide  alla  jäänud  pinnas.  Ka  siin  fikseeriti

paekivist  aluspind (SÜ N, pealispind  -00.29).  Selle  peal  oli  võimalik  dokumenteerida  tumedat,

orgaanikarikast pinnast (SÜ 1c), mis jätkus ka hoone all. Sellele jäi lubimördine tasand (SÜ 5), mis

seostub keldriruumide lupjamisega tõenäoliselt vahetult peale hoone (SÜ 2) ehitamist 18. sajandi

lõpus.  Erinevalt  profiilist  3  jäi  mördikihile  siin  õhuke,  paari  cm  paksune  tume,  leiuvaba

huumusrikas  viirg  (SÜ  4),  millel  paiknes  roostepruun  liivapadi  (SÜ  5),  mis  oli  rajatud

munakivisillutise tarbeks (SÜ 6, pealispind -00.10). Liivapadi sisaldas hulgaliselt rauast ehitusprahti

(naelad, müüriankrud jms). Munakivid olid ebaühtlase suurusega ning pinnases suhteliselt lahtiselt,

kuid moodustasid selgelt tasapinna. Selle tasapinna peale jäi sarnaselt profiilile 3 betoonpõrand. 
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4. KOKKUVÕTE

Šurfiga 1 selgitati välja välis- ja siseseina vundeerimissügavus (vastavalt -00.28 ja -00.25).  Samuti

selgus,  et  õhuvahe välisseina all  on põhjustanud ilmselt  19.  sajandi  lõpus – 20.  sajandi  alguses

rajatud  drenaaži  sissekaeve  –  leiumaterjal  jäi  šurfis  19.  sajandisse,  vaid  kõige  peal  leidus

elektrijuhtmeid  ja  muud  prahti.  Leiumaterjal  jäi  šurfis  valdavalt  19.  sajandisse.  Šurfiga  2  oli

võimalik  fikseerida  põhja-lõunasuunalise  siseseina  vundeerimissügavus  (-00.15;  seina  toetaval

raudkivil -00.50), lääne-idaseinaline sisesein on keskosas vundeeritud sügavamale (polnud võimalik

fikseerida). Leiumaterjal betoonpõranda aluses pinnases kuulus 19. sajandisse. Toetudes leidudele,

on hoone keskne kehand tõenäoliselt rajatud hoonega samaaegselt. Šurfis 3 selgus, et kivipinna näol

on tegemist  peale  hoone valmimist  laotud  munakivipõrandaga  (pealispind  -00.10).  Tõenäoliselt

valmis põrand 19. sajandi alguses peale  keldriseinte esialgset lupjamist,  sest sellest  hilisem kiht

sisaldab vaid 19. sajandiga seostavaid leide. Näib, et hoone antud osas on elutegevus toimunud enne

tänase  hoone  rajamist  (põhja-lõunasuunalise  seina  vundeerimissügavus  -00.25),  kuna  hoone  all

paikneb tume kultuurkihi  viirg.  Aluspinnaks jäi  šurfis  3 paekivitasand (pealispind -00.29).  Pole

täiesti selge, kas tegu on loodusliku aluspinnaga või väga suure paekiviplaadiga, mille servad ei

jäänud šurfi piiridesse. Tulevaste tööde puhul vajab see aspekt kindlasti fikseerimist.

Käesolev aruanne antakse üle tööde tellijale ja Muinsuskaitseametile ning leide säilitavale asutusele

(SA Hiiumaa Muuseum).
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5. SÜ-DE NIMEKIRI

SÜ Kirjeldus Šurf

N Sinakas, väga tihke savi (šurfis 1, 2); paekivi (šurfis 3) 1, 2, 3

1a Sõmer leiuvaba pruun liiv vundeeringu all 1

1b tihedalt lahtiste raud- ja paekividega täidetud tumehall pinnas (leiuvaba)
vundeeringu all

2

1c tume, orgaanikarikas pinnas vundeeringu all 3

2 Hoone ja selle vundeering (1770. aastad) 1, 2, 3

3 U  7 cm paksune lubjamördikiht (19. saj algus) 3

4 tume, leiuvaba huumusrikas viirg (19. saj algus) 3

5 roostepruun liivapadi 3

6 munakivisillutis 3

7 Uksepiida all paiknev kivilasu 2

8 lahtine,  tihenemata  tumedam sõmer  pinnas  betoonpõranda  all  (=  SÜ
100?)

2, 3

9 Uksepiit (20. sajand) 2

10 Drenaažitoru ja selle sissekaeve ning täide (19. sajandi lõpp/20. sajandi 
algus)

1

11 Õhuvahe hoone vundeeringu all, mis tekkinud drenaažitoru sissekaeve 
rajamisel (SÜ 3) 

1

100 Betoonpõranda alune pinnas, avatud enne eeluuringute algust (= SÜ 8?) 1, 2
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6. ILLUSTRATSIOONIDE NIMEKIRI

Lisa 1. Joonised.

Leht Nimetus

Leht 1 Joonis  1. Reigi  pastoraadi  peahoone  paiknemine  Pihla  külas  (asukoht  märgitud

punase lipuga). M 1:10 000. Allikas: Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 2019.

Leht 2 Joonis 2. Reigi pastoraadi peahoone keldrikorrus ja ruumid A ning B. Allikas: Reigi

pastoraadi peahoone (nr 23470) restaureerimise põhiprojekti plaani koopiat (töö nr

09-20, mai 2009).

Leht 3 Joonis  3.  Reigi  pastoraadi  peahoone  1885.  aastal  valminud  maamõõtmisplaanil

(katke). Allikas: EAA.3724.4.725.

Leht 4 Joonis  4.  Šurfide  ja  profiilide  asukohad.  M  1:40.  Allikas:  Reigi  pastoraadi

peahoone (nr 23470) restaureerimise põhiprojekti plaani koopiat (töö nr 09-20, mai

2009).

Leht 5 Joonis 5. Profiil 1 (šurf 1). M 1:5.

Leht 6 Joonis 6. Profiil 2 (šurf 2). M 1:10.

Leht 7 Joonis 7. Profiil 3 (šurf 3). M 1:5.

Lisa 2. Fotod.

Leht Nimetus

Leht 1 Foto 1. Šurf 1 asukoht enne tööde algust. Vaade kagust loodesse.

Leht 2 Foto 2. Šurfi 1 peale esmast pinnase eemaldamist. Pealtvaade.

Leht 3 Foto 3. Šurf 1 välisseina vundeering. Vaade lõunast põhja.

Leht 4 Foto 4. Šurfis 1 paljandunud drenaažitoru. Profiil 1. Vaade lõunast põhja.

Leht 5 Foto 5. Šurfis 1 paljandunud drenaažitoru. Pealtvaade.

Leht 6 Foto 6. Šurf 2 asukoht enne tööde algust. Vaade loodest kagusse.

Leht 7 Foto 7. Šurf 2 peale esmast pinnase eemaldamist. Profiil 2. Vaade põhjast lõunasse.

Leht 8 Foto 8. Šurf 2 siseseina vundeeringud. Vaade loodest kagusse.

Leht 9 Foto 9. Šurf 3 asukoht enne tööde algust. Vaade läänest itta.

Leht 10 Foto 10. Šurf 3. Profiil 3. Vaade idast läände.

Leht 11 Foto 11. Šurf 3. Pealtvaade.

Leht 12 Foto 12. Šurf 3 vundeering, osa profiilist 3.

Leht 13 Foto 13. HKM 6514: 3, 4, 7, 8.
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Joonis 1. Reigi pastoraadi peahoone paiknemine Pihla külas (asukoht märgitud punase lipuga). M 1:10 000. Allikas: Maa-amet. Muinsuskaitseamet. 
2019.
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LISA 1. JOONISED LEHT 1



Joonis  2.  Reigi
pastoraadi  peahoone
keldrikorrus  ja
ruumid  A  ning  B.
Allikas:  Reigi
pastoraadi  peahoone
(nr  23470)  restaur.
põhiprojekti  plaani
koopiat (töö nr 09-20,
mai 2009). 

REIGI PASTORAADI PEAHOONE ARHEOLOOGILISED EELUURINGUD. ARUANNE (2019).
LISA 1. JOONISED LEHT 2



Joonis 3. Reigi pastoraadi peahoone 1885. aastal valminud maamõõtmisplaanil (katke). Allikas: EAA.3724.4.725.

REIGI PASTORAADI PEAHOONE ARHEOLOOGILISED EELUURINGUD. ARUANNE (2019).
LISA 1. JOONISED LEHT 3
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Reigi pastoraadi peahoone arheoloogilised eeluuringud (2019). Aruanne
LISA 1. Joonis 4. Šurfide ja profiilide asukohad
M 1:40
Agu EMS OÜ, 29.10.2019 LEHT 4
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Reigi pastoraadi peahoone arheoloogilised eeluuringud (2019). Aruanne
LISA 1. Joonis 5. Profiil 1 (šurf 1).
M 1:5
Agu EMS OÜ, 29.10.2019 LEHT 5
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Reigi pastoraadi peahoone arheoloogilised eeluuringud (2019). Aruanne
LISA 1. Joonis 6. Profiil 2 (šurf 2).
M 1:10
Agu EMS OÜ, 29.10.2019 LEHT 6
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Reigi pastoraadi peahoone arheoloogilised eeluuringud (2019). Aruanne
LISA 1. Joonis 7. Profiil 3 (šurf 3).
M 1:5
Agu EMS OÜ, 29.10.2019 LEHT 7



Foto 1. Šurf 1 asukoht enne tööde algust. Vaade kagust loodesse.

REIGI PASTORAADI PEAHOONE ARHEOLOOGILISED EELUURINGUD.ARUANNE (2019).
LISA 2. FOTOD LEHT 1/13



Foto 2. Šurf 1 välisseina vundeering. Vaade lõunast põhja.
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Foto 3. Šurfi 1 peale esmast pinnase eemaldamist. Pealtvaade.
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Foto 4. Šurfis 1 paljandunud drenaažitoru. Profiil 1. Vaade lõunast põhja.
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Foto 5. Šurfis 1 paljandunud drenaažitoru. Pealtvaade.
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Foto 6. Šurf 2 asukoht enne tööde algust. Vaade loodest kagusse.
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Foto 7. Šurf 2 peale esmast pinnase eemaldamist. Profiil 2. Vaade põhjast lõunasse.
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LISA 2. FOTOD LEHT 7/13



Foto 8. Šurf 2 siseseina vundeeringud. Vaade loodest kagusse.
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LISA 2. FOTOD LEHT 8/13



Foto 9. Šurf 3 asukoht enne tööde algust. Vaade läänest itta.
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LISA 2. FOTOD LEHT 9/13



Foto 10. Šurf 3. Profiil 3. Vaade idast läände.
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Foto 11. Šurf 3. Pealtvaade.
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Foto 12. Šurf 3 vundeering, osa profiilist 3.
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Foto 13. HKM 6514: 3, 4, 7, 8.
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REIGI PASTORAADI PEAHOONE ARHEOLOOGILISED EELUURINGUD. ARUANNE 
(2019)
LISA 3. LEIUNIMEKIRI

LEHT 1/1

Peanr Alanr SÜ Ese Materjal Katke Dateering Märkus Karp
HKM 6514 1 8 pudel klaas terve 19AB 1/1

HKM 6514 2 8 pudel klaas terve 19AB 1/1

HKM 6514 3 100 õllekraan vasesulam terve 19AB 1/1

HKM 6514 4 100 lukuava plaat vasesulam poolik 18B? 1/1
HKM 6514 5 1b pudel klaas külg 18B 1/1
HKM 6514 6 7 pudel klaas külg 17A18B 1/1
HKM 6514 7 100 pudel klaas kael 18B19A 1/1

HKM 6514 8 100 pudel klaas kael 18B19A 1/1

Pinnakate 2x (20.11.19): 
B-72 paraloid lahus 5% 

(atsetooniga)

Hollandi; 20.11.19 
kuivpuhastus, pronkshari

20.11.19 kuivpuhatus, 
pronkshari

Pinnakate 2x (20.11.19): 
B-72 paraloid lahus 5% 

(atsetooniga)


