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SISSEJUHATUS 

1983.a. suvel töötati linnuses kindla programmi järgi. Kuna konserveerimistööde esimeses etapis antakse linnuse lounapoolne 

eelhoov üle Rakvere Teatrile vabaohuetenduste andmiseks, siis koondati koik joud eelhoovi. Arheoloogiliselt kaevati läbi eelhoovi 

ida- ja lounakülje ülemine horisont, kusjuures pinnas nivelleeriti voimalikult tasaseks. Alumistest pinnasekihtidest Ülevaate saa

miseks surfiti eelhoovi ida- ja lounamüüri sisekülgi. Eelhoovi edelanurga hoones puhastati välja ruumid EK-1 (14) ja EK-2 (10). 

Sulgudes antud numbrid kujutavad endast 1982.a. tähistusi, kui hoonest polnud veel selget ülevaadet. Rondeeli ees paiknenud hoone 

keldrit E-10 ei tÜhjendatud, sest ruumi müürid kaetakse ainult konserveeriva müürikihiga. Koikide nähtavale tulnud hoonete säilmed 

puhastati, fotografeeriti ning moodistati (vt. leht 1). 

1982.a. teostatud väliuurimistööde pohjal püstitati hüpotees, et linnuse eelhoov koosneb kahest, teineteisest kardinaalselt 

erinevast kavatisest. 1 Vanema kavatise kindlakstegemiseks kaevati eelhoovi surfid. Need oigustasid ennast, sest hilisemat eelhoovi 

läbis edela-kirde suunaline müür. Sellega seoses kerkisid päevakorda linnuse peahoone ehitusetapid. Et restauraatorid valmistusid 

just konserveerima ruumi I-11 volvi ning kindlustasid selleks ruumi pOhjamüÜri, siis kujunes olukord uurimistööde alustamiseks kÜl

laltki soodsaks. Väikeste joududega läbiviidud proovikaevamised andsid oodatust paremaid tulemusi. NendeIgi peatutakse järgnevas 
_ A 

aruandes pikemalt. Siinjuures osutatakse peatahelepanu arvukatest surfidest (35 tk.) saadud informatsiooni interpreteerimisele. 

Aruande lopus antakse ka lÜhike ülevaade linnuse ehitusetappidest. See jääb ainult kontseptsionaalsele tasemele. Tuuakse välja 

suuremad ehitusetapid, mida suudeti kindlaks teha, kusjuures eraldatud Ühe etapi all saab tulevikus esile tuua paljusid iseseis

vaid ehitusjärke. Siiani läbiviidud uurimistööde pohjal on nende täpsem määramine nagu dateeriminegi voimatu. 

Esmakordselt avaldatakse aruande lisades linnuse terviklik pohiplaan, mis pandi kokku üksikutest linnuse osadest. Pohiplaani 

koostamisel selgus, et linnuse lounapoolne eelhoov ei Ühti täpselt peahoonega. Linnuse gabariitmüürid pannakse oigesti paika lähemas 

tulevikus. 

Seekord äärmiselt töömahuka väliuurimiste programmi täitsid edukalt EOM Kullaaru rÜhma liikmed. Väljakaevatud ruumid ning 

surfides nähtavale tulnud pinnaseprofiilid moodistas ja joonistas üles KRPI tehnik T. Rüütel. Linnuses fotografeerisid O. Koll ja 

H. Joonuks. Kaevetöid juhendas arheoloog T. Aus. 

1 Aus, T. Rakvere linnuse lounapoolse eelhoovi 1982.a. kaevetööde järelvalve aruanne. Tallinn, 1983. lk. 25. Käsikiri KRPI arhii
vis - A-937 (edaspidi Aus, 1983) 
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1. Vanema asustuse probleemid , 

Enne ruumi 1-11 pOhjarnüÜri kindlustamist kaevati müüri alla surf nr. 35 (vt. leht 3). Surfi idaprofiilis tuli loodusliku 

fluvioglatsiaalse materjali sees nähtavale 126 cm pikkune söestunud puidu horisont. Ida-lääne suunaliste söeks polenud oletata

vate palkide alloli kruus liivasem kui madalamale jäänud horisondis. Puidu peal esines 46 cm paksuses segamisjälgedega kruusas 

samuti polemistunnuseid (vt. leht 3, surf 35, lOige B-B). Louna poololi kruus segatum ja polenum kui profiili pohjaküljel. Ruu

mi 1-11 vOlvimisel ehitati läänetorni 1-13 219 cm laiusele lõunamüüri lõunapoolsele küljele 56 cm paksune lisamüür, mis vundee-
..• ~ A...... .. .•.. .• AA.. A 

riti laanetorni lounamuurist 125 cm sugavamale. Ehitustoode kaigus lohuti puidu horisondi lounapoolne kulg. Praegu voib oletada, 

et see jätkus lõuna, mitte põhja poole. Seega ulatus ehitus, kust puit pärit, ilmselt hilisema "ruumi 1-11 alale (vt. foto 9). 

Tegemist ei olnud muuseas oosil kasvanud puiduga, sest söetükkide hulgast paistsid 2 luud. Profiili lõpetasid ülevalt läänetorni 

1-13 lõunamüüri vundamendi aluskivid, mis paiknesid absoluutkõrgusel +99,30 m (vt. leht 3, lÕige B-B). 

Kirjeldatud söestunud puitu analüüsiti 14C meetodil. Proovi vastuseks andis menetlus 930±30 aastat, dendrokronoloogilise 

parandusega -50 a. Peale lahutamistehete sooritamist saadi puidule Rakvere oludes aukartustäratav vanus - 1040 - 1100 a. 2 

35 surfi põhjavaade andis uut informatsiooni oosi lääneseljandiku kohta (vt. leht 3, lÕige A-A). Hallikasmust orgaanikarikas 

elutegevuskiht (paksus 35-52 cm) langes siin 130 cm peal 65 cm idast lääne poole. Kuigi horisondi lõunapoolne külg oli pealeehi

tarnise protsessis lõhutud, näitas selle järSk langus lääne poole, et oosi seljandiku korgem osa asus kunagi kohast, kuhu ehitati 

vanema ringmüürlinnuse läänemüür ca 3,0 m ida pool. Omavahel kihti ja ringmüürlinnuse läänemüüri Ühendada ei saanud, sest viima

ne oli ka 3,0 m lääne pool vundeeritud oletatava seljandiku kõrgemast punktist ca 22 cm kõrgemale (vt. lehed 1 ja 3). Samal ajal 

paiknes söestunud puidu kiht vanema seljandiku tipust 15 cm madalamal (vt. leht 3) • 
... 

35. surfist saadud teave sundis teisiti vaatama keldreist K-12 ja K-15 nähtavale tulnud alumistele elutegevushorisontidele, 

mis tihti ei sobinud kokku ehitistega ning jätSid isegi ebaloogilise mulje. Üks selline kiht puhastati välja keldri K-15 lääne

müüri alt absoluutkõrguselt 97,09-97,33 m (vt. leht 19). ~J}ee asus läänetorni 1-13 idamüÜri vundamendi aluskividest ca 210 cm 

madalamal. Kui nüüd võtta kihi keskmiseks kõrguseks +97,20 m ja võrrelda seda söestunud puidu kõrgusega 35. surfis, siis tuleb 

kõrguste vaheks 163 cm. See vahe ei ole liialt suur hüpoteesi püstitamiseks, et 35. surfis avatud elutegevuskiht, mida oletusli

kult peeti oosi vanemaks lääneseljandikuks laskus ida poole ning tegemist on Ühe horisondiga. Sellisel juhul pidi see olema kül

laltki eripärane vagumus või lohk oosis ehk isegi sissekaeve oosi seljandikuks. Veidi ida poololi kruus keldri K-15 alumisest 

elutegevuskihist tousnud jälle 149 cm kõrgemale (vt. leht 4, surf 27; leht 5, surf 21, lÕige A-A). 
\ 

2 ENSV TA Geoloogia Instituut, proovikaart nr. 662 
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Keldri K-12 kirdenurgas avati savises pinnases ohukesed söekihid, mis ei ulatunud keldri idamüürini, vaid loppesid hori

sontaalasendis paekivi juures (+97,74 m; vt. leht 4, surf 21, loige B-B). Paekivi kattis veelohukese kruusa kord ning alles 

siis ületas Ühtlaselt terve profiili kollakashalli savi horisont, mida oleks voinud seostada keldriga. Veidi halvemini tuli pro

fiil nähtavale keldri edelanurgas (vt. leht 5, surf K-12). Siingi seisis paekivitükkidega segatud savikihis omal kohal horison

taalne paekivi. Kuna kivide omavaheline korguste vahe tuli vaid 4 cm, siis pidid nad kuuluma Ühele porandale. Kas see aga töötas 

keldriga koos polnud Üheselt toestatav, sest keldri kirdenurgas jäi horisontaalne paekivi profiili läbiva savikihi alla. Suuremat 

tähtsust omas siin kodunenud palgi leid (+97,62 m). See asus paekivist 12 cm madalamal samas savikihis, mida läbisid söevööndid. 

Puidu proovi 14C analüüsi vastuse 830±30 a. juures arvestati dendrokronoloogilise parandusega saades nii vastuseks 1075 - 1180 

aastate vahe. 3 Väga raske on kindlaks teha, kas nooremaI rauaajal kasutati puitu samas kohas mone keldrist K-12 vanema ehitise 
A A 

juures voi toodi see antud paika mujalt. Maapind pidi esimesel juhul asuma siis samal korgusel. Muidugi ei saa unustada sedagi, 

et Ühte puitu voidi kasutada teineteisest erinevate hoonete juures, mille vanuse vahe ulatas monikord sajanditesse. 4 Kuna ees

pool meid huvitas esmajoones pinnasereljeef, siis voib märkida, et 35. surfist leitud söestunud puidust asus viimase palgi katke 
_ A 

121 cm madalamal. Kui lahtuda versioonist, et maa- voi elutegevuspind paiknes 11.-12. sajandil palgi katke kohal, siis oleks 

loogilisem arvata, et süvend kaevati pinnasesse teadlikult. Esiteks erines kiht tunduvalt 35. surfist ja keldrist K-15 leitud 

paksudest orgaanikariakstest horisontidest. Teiseks toetus keldri K-12 idamüüri vastu kruusa, mis pidi ca 150 cm kaugusel tous

ma 109 cm Ülespoole. Kui 27. surfis tuleb kone alla voimalus, et absoluutkorgusel +98,75 m alanud kruusa kihi all vois keldrist 

K-15 leitud elutegevuskiht jätkuda, siis antud kohas, lounaväravakäigu alal, see kone alla ei tule (vt. leht 4, surf 27). Ni

melt oli Üle lounaväravakäigu kaevatud surfis 21 (vaade A-A) alumine mulda ja orgaanilisi aineid sisaldav horisont tekkinud pu

nakat värvi kruusliiva peale. Samasugust kruusliiva leidus ka surfis 21 (vaade B-B) ja eelhoovis, 17 surfis (vt. leht 1). Pruu

nikaspunase värvuse poolest sarnanes pinnas leostunud ja leetjate kamar-karbonaatmuldade~mida leidub ka Kesk-Eestis, Pandivere 

korgustiku15 , mullatekke B-horisondiga. 6 Käesolevas seoses pakkus huvi fakt, et tegemist oli inimkäte poolt puutumatu pinnasega. 

Suutmata Ühtegi versiooni loplikult toestada tuleb ometi leppida tOdemusega, et enne keldri K-12 ehitamist oli sellel alal toimu

nud lÜhikese aja jooksul mitu intensiivset polemist ja et hilisema ruumi 1-11 ning läänetorni 1-13 territooriumil asus 11.-12. 

sajandil puitehitisi. 

3 ENSV TA Geoloogia Instituut, proovikaart 692 
4 Aluve, K. Kuressaare linnus. Tallinn, 1980, lk. 9-10 
5 Mullateadus. Koostanud L. Reintarn. Tallinn, 1962, lk. 357, Joonis 128 
6 Samas, lk. 301-303 
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Mis puutub noorema rauaaja ehitiste seosesse elutegevuskihtidega, siis tundub vaimalikuna, et siseaue lounakÜljelt ja kirde

nurgast väljakaevatud 9-16 cm paksused, ülaosas polenud horisondid on nendega samaaegsed. 7 Kui rekonstrueerida muinasaegse maa

pinna reljeefi, siis langes see ida suunas. 35. surfi söestunud puidukiht asus hilisema siseoue launakÜljest 164 cm -, siseaue 

kirdenurgast 218 cm ja 30. surfist 302 cm korgemal (vt. leht 1). Hilisema siseoue lääne-ida suunalisel joonel ei langenud maapind 

siiski eriti järsult allapoole, kalle oli ilmselt suurem nii pohja, kui ka louna poole. Hilisema siseaue launakÜlg asus ruumi 

1-8 lounamüüri alt leitud ja 13. sajandisse dateeritud8 paIkseina alurnisest palgist juba 293 cm korgemal (vt. leht 1). Hilisema 

siseoue territooriumi tuleks vaadelda pohja-louna suunaliste oosiseljandike vahele kogunenud kruusast korg endi kuna , mis jäi küll 

lääneseljandikust madalamale, kuid mitte nii palju nagu oosiahelike vahelised nood. 

Rakvere Vallimäel asunud eestlaste linnamäe kohta on avaldatud mitmeid vastuolulisi arvamusi9 , kuid Ühele seisukohale pole 

ometi joutud. Kaks nooremasse rauaaega dateeritud puiduproovi kujutavad endast kahtlemata arvestatavat nähtust, millest ei saa 

mööda minna Rakvere vanema asustuse uurimusel. Nüüd söandaks kindlalt väita, et ala oli 11.-12. sajandil asustatud, kuid et te

gemist oli just linnamäega endiselt toestada ei saa. Oletada vOiks seda kahel pohjusel. Esiteks asunuks linnamägi küllaltki sood-
A • saI kohal oosi se~ndike vahelisel korgend~kul, teiseks ehitati just samale kohale Rakvere kivilinnuse esimene rajatis, millest 

tunneme praegu vaid keldrit K-12. 

7 Aus, T. Rakvere *~nnuse uur~m~s- ja projekteerimistöid. Köide IV. Arhitektuurilis-arheoloogiliste uurimistööde vahearuanne. 
Uurimistood, Illosa. Tallinn, 1979, lk. 13-14 ja 25-26. Käsikiri KRPI arhiivis (edaspidi Aus, 1979) 

8 Samas, lk. 58-59 
9 Kokkuvotlikult peatub neil ajal02doktor E. Tarvel Henriku Liivimaa kroonika kommentaarides. 

Vt. Henriku Liivimaa kroonika. Tolkinud Richard Kleis. Tallinn, 1982, lk. 263 
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2. Kelder K-12 

Kelder K-12 leiti hüpokaustahju I-12 müüride alt, kust selle idakülg ulatus hilisema lounaväravakäigu alale (vt. lehed 1, 2, 

fotod 1, 2, 5, 6). Hüpokaustahju kavatise alloli keldri müüre säilinud 20-50 cm -, lounaväravakäigus 172 cm korguselt (vt. fotod 

3, 7, 8). 

Keldri müürid olid laotud kohaliku oosi settematerjali hulgast väljavalitud suurematest, tihti lapiku kujuga lubjakividest. 

Pohjamüürist leiti ka 2 pollukivi. Ehitusmaterjalist oli tingitud kivide ebaÜhtlane paigutus müüris, kuid sellele vaatamata jook

sid müüride siseküljed sirgelt. Nende struktuuri mojutas veel sideaine, sest keldri pOhja-, lääne- ja lounamüür olid seotud halli 

saviga. Idamüüris tuli savi seest välja pruuni, urbse lubisegu tükke, kuid mingist müüriloigust, mis oleks olnud puhtalt lubi

seguga seotud, rääkida ei saanud. 

Tähelepanu äratas keldri ebareeglipärane pohiplaan (vt. leht 2). 300 cm keldri kirdenurgast lääne pool pöördus pohjamüür 

kergelt edelasse. POhjamüüri kogupikkuseks saadi 496 cm, läänemüüril 253 cm, lounamüüril 502 cm ja idamüüril 248 cm. Üldjoontes 

vastas keldri pikkus kahele laiusele andes 31,6 cm jalapikkusest lähtudes rUlooi sisemootmeiks 16x8 jalga. Teatavasti ehitasid 
.. . .. -. 10 

kvadratuurist lahtuvaid ruume esmajoones tsistertslased ja Saksa orduruutlid. 

Et saada ettekujutust hoonest, millele kelder kuulus, oli vaja teada selle müüride laiusie Kuna keldri saviga seotud müü

ride välisküljed kadusid kruusa sisse, siis osutus see oodatust keerulisemaks. Halli savi loikejoone järgi saadi keldri idamüüri 

suurimaks laiuseks 78 cm, väiksemaks 58 cm. Keldri idamüüri näololi tegemist ilmselt välisrnüüriga, sest 123 cm korgusel punaka 
.. ... 

kruusliiva peale tekkinud elutegevuskihtidest ei sarnanenud ukski I korruse ruumi porandaga, pigem juba mingi hoovi pinnaga 

(vt. leht 5, ~urf 21, IOige A-A). Keldri idamüür jätkus kindlakstehtud keldri kavatisest edasi louna poole. Kui kaugele täpselt, 

teada ei saadud, sest 538 cm kaugusel kadus müür kruusa sisse (vt. leht 2). Müüripikenduse pOhjal tehti oletus, et sama müüri 

vOiks pidada Ühe hoone hoovi poole pööratud välisseinaks. 

Keldri pohjamüüri laiust onnestus veidi täpsemalt moota sisehoovi lounamüüri alt, kus lounaväravakäigu ja hüpokaustahju 

I-12 ehitamiseloli pohjamüür madalaroaks lammutatud, pinnase idavaates tuli aga hästi välja piirjoon saviga seotud müürikivide 

ja kruusa vahel (vt. foto 7). Müüri laius (117 cm) osutus samuti välismüürile. See vois kuuluda isegi Ühele suJemale kavatisele. 

Müür toetus vastu kruusa, mis jäi 120 cm laiuselt kahe keldri K-12 ja K-15 vahele (vt. leht 2). Ühelt poolt näitas kruusakiht, 

et keldrid kuulusid erinevast ajast pärit eri tüüpi hoonetele, teiselt poolt ilmnes, et hoone, kuhu kuulus kelder K-12 enam 

10 Raam, V. Jooni Poltsamaa linnuse ehitusloost ning kujunemisest. Tallinn, 1983, lk. 31. Kasutatud autori käsikirja (edaspidi ... 
Raam, POltsamaa) 
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pohja pool~ ei jätkunud. Küll aga pikendas pohjamüür kavatist vaadeldava keldri kirdenurgast ca 210 cm kagu poole (vt. leht 2, fotod /~ 

1, 2). Lounaväravakäigu idamüüri oli jäänud keldri pohjamüürist vuuk, kuid kui kaugele müür kagusse ulatus jäi samuti lahtiseks nagu 

eespoolkirjeldatud idamüüri pikkus louna suunas. Ühe suurema kavatise välismüüri verisooniga saaks pohjendada ka nurka keldri põhja

muuris, sest linnuste gabariitseintes pole need harulduseks. Eraldiseisva hoone puhul jääb selline planeering siiski mõistetamatuks. 

Hoonest enesest midagi enamat teada ei saadud. See võis jätkuda nii lääne, 1 kui louna suunas, seega hilisema ruumi I-11 alal (vt. leht 

2). 

Keldri müüride vundeerimissÜgavused kõikusid ainult 5 cm piires (+97,41-97,46 m). Seega oli nurk põhjamüüri planeeritud juba 

algses kavatises. Eeldatava hoone gabariitidest väljuv ja kagusse suunduva müüri vundeerimissÜgavus tousis abspluutkorgusele +98,66 m) 

niisiis 125 cm korgemale viidates veelkord võimalusele, et müür jätkus olemasolnud maapinna tasandil meenutades mingit ringmüüri. 

Toetust saab sellest ka hoone ees paiknenud hoovi hüpotees. 

Mõningaid oletusi keldri kasutamise ja ehitusloo kohta sai teha surfi 21 pinnaseprofiili järgi (vt. leht 4, surf 21, loige B-B, 

foto 4). Keldris avatud alumiste kihtidega seoses tekkinud probleemistikuI peatuti eelmises peatükis. Pinnase profiilist lähtudes 

näis, et esialgu ei kasutatud hoone juures üldse lubisegu. Kollakashalli savi kiht, mis ületas profiili, sarnanes oma koostiseIt müü

rikivide sidumiseks kasutatud saviga ning vais olla kasutusel ka porandana (vt. tähistus 12). Siinjuures jääb küsitavaks horisontaal

seist paekividest koosneva oletatava põranda seos keldriga (vt. ka leht 5, surf K-12, foto 8). Savimüüridest koosnevate keldrisein

tega hoone ülemine osa oli arvatavasti ehitatud puust. Lubisegukolmnurk savikihi peal markeeris suuremaid Ümberehitustöid keldri 

idamüüril (+97.80 m, tähistus 14). Lubiseguga ei seotud hoone idamüüri alumist osa, sest müürikivide vahel esines savi rohkem kui 

lubisegu, vaid ehitustöid teostati ilmselt hoone esimesel korrusel. Võimalik, et puitsein vahetati müüri vastu välja. Ehitustööd 

omasid lokaalset iseloomu, sest keldri edelanurgas polnud absoluutkorgused +97,80 m lubisegust jälgegi. Uuesti tuleb siin esile 

idamüüri kui hoone välismüüri hüpotees. Keldri lõuna- ja läänemüür moodustasid sellisel juhul hoonele siseseinad, mis ei pidanud 

koosnema lubisegumüüridest. 

Peale Ümberehitustöid hakkas keldri uuele porandale kogunema hallikas, kohati somer elutegevuskiht, kus esines kruusa, orgaa

nilisi aineid, luid ja heleda lubisegu, vOimalik, et ka ainult lubja osakesi (vt. tähistus 15). 22-26 cm paksuse kihi koostis sar

nanes tavalise keldrisse kogunenud jääkaineist koosneva pinnasega, eluruumiks keldrit ei kasutatud. Kuidas sattusid kihi peale 
~ 

pollukivid, ei tea, kuid kividega koos hoiti ruumis kas heina või pohku. Selle polemisel said kannatada ka kivide ülaosad. Põle-

mine pidi olema väga intensiivne, sest keldri müüridele oli kleepunud hulgaliselt söetükke. Hoone müüridele kahjutuli arvatavasti 
_ A •• 

suurt viga ei teinud, j e~ pinnases puudusid ehitustegevuse tundemargid. Polemise jaljed mattis endasse pruunikashall savikiht, kus 

leidus liivapesi, söetükke ja palju luid (tähistus 16). 25-31 cm paksuses horisondis oli orgaarirrise aine osakaal jäänud väikse

maks kui alumises horisondis tähistusega 15. Pinnas oli sellel perioodil tousnud lubisegukolmnurgast ca 77 cm kõrgemale, nii et 

pole kindel, kas siis keldrit enam otseselt kasutatigi. Nii see paistiski olevat, sest järgmise, varingulise iseloomuga horison-
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di teket tuleks juba kokku viia hoone müüride lammutamisega (vt. tähistus 17). 

Ülemine horisont kujutas endast tüüpilist elutegevuskihti, mis koosnes mullast, paekivitükkidest, söeosakestest ja luudest. 

Mullas esines ka soistelt aladelt tehtud heina koostisosi. 11 Horisondis oli üldse palju peent söestunud materjali, selle ülemist 

osa kattis puhas söekiht rääkides järjekordsest kahjutulest vaadeldaval alal. 
,." A •• •• •• •• A •• 

Kuna koik kihid olid vajunud allapoole, siis ei eraldatud lounavaravakaigus uhtegi horisonti, ~~ oleks ulatunud ule loUDavm 

~avakäigus ühtegi horisonti, mis oleks ulatunud üle 1 aunaväravakäigu , ikka jooksid nad keldri K-12 idamüüri lääne vai idakülje 

vastu (vt. leht 5, surf 21, laige A-A). Karguse järgi Ühtis keldri ülemine söekiht (+99,05) launaväravakäigu elutegevuskihi kar

gusega (+99,05 m). Launaväravakäigu idaküljel kaevati lahti hüpokaustahju K-10 k~nniseks laotud J pallukivi ning süvend nende 

paigaldamiseks (tähistused 2, 8), mis taestasid veenvalt, et hüpokaustahi K-10 ehitati hiljem launaväravakäigu idamüüri sisse. 

Kuna ülemine horisont tähistusega 9, mis paiknes keldri ülemise söekihiga kohakuti, kattis süvendi kinni, siis pidi see lades

tuma ajal, kui ka ahju ehitustööd olid lapetatud rääkimata lounaväravakäigust endast. Siintoodud pohjustel paigutati molemad 

konealused kihid lounaväravakäigu ajajärku. 

Samas surfis (surf 21, lOige A-A) tuli punakale kruusliivale ladestunud elutegevustunnustega mullane horisont kohati nähta

vale kagusse suunduva keldri K-12 pohjamüüri pikenduse müürikivide alt (+98,66 m, vt. leht 2). KOigi eelduste kohaselt asuski 

maapind keldri K-12 perioodil absoluutkorgustel +98,67-98,79 m (vt. leht 5, surf 21, tähistus 4). Kuigi kiht vOis olla tekkinud 

enne keldri perioodi, kasvas see ilmselt pohiliselt kellerdatud hoone ajal. Tugevasti polenud kihti tasandati liivaga. Järgne

nud ehitustöödest andis tunnistust valge lubisegukiht (tähistus 6). KoostiseIt ja värvilt sarnane s see launaväravakäigu kÜlg

müüride juures kasutatuga. 

Kirjeldusest nähtus, et kellerdatud hoone tegi läbi vähemalt 2 suuremat ehitusetappi. Seda kavatist tervikuna, kuhu ilm

selt ainult Ühe komponendina kuulus kellerdatud hoone tuleks lugeda kivilinnuse esimeseks rajatiseks. Kuna kavatise eeldatava 

pOhjavälismüÜri suund ei Ühti Ühegi hilisema linnuse välis- ega sisemüüri suunaga, siis järeldatakse, et esimene kivilinnus oli 

orienteeritud rohkem oosi "lääneseljandikul asunud muinasaegsetele ehitistele ning moodustas esialgu täiesti iseseisva terviku. 
#'liit •••• •• ,.. •• 

Alles hiljem, voimalik, et peale lubisegumuuride ehitamise ajajarku voidi kavatis, siis juba muudetud kujul, lulitada esimese 

suurema ~ingmüürlinnuse koosseisu. Algselt omasid linnuse juures toenäoliselt tähtsat osa puitkonstruktsioonid ning puidust 

kaitseehitised. 

11 ENS TA Geoloogia Instituut, mullaproov nr. 6. Botaanilised analüüsid tegi geol.-min. kande M. 110mets 



- 12 -

3. RirgmüÜrlinnus 

Kui eelmistes peatÜkkides kirjeldatud muinasasustuse paiknemise ja vanima kivilinnuse pohiplaani kohta jäid andmed nappideks, 

siis veidi täpsemat informatsiooni saadi tüüpilise ringmüüriga piiratud linnuse kohta. Seda just ringmüüri enda suhtes. Kaevetöö

del tehti kindlaks, et hilisemat eelhoovi läbis kirde-edela suunaline müür, mis kujutas ringmüürlinnuse lounamüüri (vt. leht 1). 

Kavatise edelanurk jäi hilisema eelhoovi läänemüüri siseküljele laotud paksendusmüÜri alla. Ringmüürlinnuse lounamüür, mida 

oli pinnases säilinud 63 cm korguselt, tuli nähtavale paksendusmüüri siseküljel. Siin moodeti selle laiuseks 182 cm (vt. leht 1, 

fotod 10, 11). PaksendusmüÜri korval asus ringmüüri välisküljel looduslik maapind küllaltki korgel (+100,89 m). Kruusale korjunud 

alumine elutegevuskiht tähistas toenäoliselt maapinna korgust ringmüürlinnuse ajal. Hästi tuli nähtavale süvend, mis k~evati 

paksendusmüÜri jaoks ning selle eksisteerimisaegne korgem maapind. Söetükid viitasid samal perioodil toimunud tugevale polemisele 

(vt. leht 6, surf 11, tähistused 5, 7). 

Ringmüüri sees ei saanud enam rääkida ühestki horisontaalsest tasapinnast ega hästiloetavast pinnase stratigraafiast. Tähtsa-
A •••• ~ •••• •• 

maks osutus kahtlemata toik, et mooda lounamuuri sisekulge kirde poole liikudes laskus puutumatu kruus kohati ca 1,5 m peal 60 -

88 cm, müüri välisküljelt mootes koguni ca 180 cm pohja poole (vt. leht 6, surf 11; leht 7, surf 11, leht 8, surf 11, loige B-B, 

tähistus 1, foto 13). Oosi lääneaheliku idanolv moodustas just antud kohas, kuhu oli ehitatud ringmüüri lounamüür, järsult pohja 

poole laskuva astangu. Selletottu oli müüri ehitamisel jälgitud küllaltki täpselt looduslikku pinnasereljeefi. Ringmüürlinnuse 

ajal eksisteerinud maapinnana tuli kone alla ainult moningase orgaanikasisaldusega savikiht, kus esines kohati sütt ning mis ula

tus osaliselt müüri sisekulje vastu (vt. leht 7, surf 11; leht 8, tähistus 2). Kihtides orienteerumise muutis keeruliseks müüri 

lohutud sisekülg (kogulaius 73-94 cm; vt. fotod 12-13, leht 1). Savi oleks nagu kasutatud müüri lohutud sisekülje vastu mingi 

ehituskonstruktsiooni ladumiseks. Kuna nähtusele usutava seletuse andmine on küllaltki raske jäi ka lahtiseks, kas ringmüüri lou

naseina sisekülje vastu toetusid selles tsoonis ehitised vOi mitte. pärast müüri lammutamist on samas kohas asunud ilmselt aida 

sarnane hoone, sest müüri peale ulatunud kiht koosnes pohiliselt polenud rukki ja nisu teradest, vahekorras 20:1. Söestunud kuu

sepuidu tükkide korval eraldati kihist ka mineraale (kvarts, päevakivi). Porsunud teradest voisid 1/3 olla karbonaadid.(vt. leht 

8, tähistus 3; leht 7, surf 11, tähistus 4).12 Voimalik, et viljale kogunenud ehituspraht kujutaski majandushoone jääneid. Samast 

kohast oli hiljem üle ehitatud pohja-Iouna suunaline, ca 1,0 m laiune, valge norga lubiseguga laotud müür (vt. leht 1; leht 8, 

loige B-B, tähistus 10, fotod 12-13), millega louna poolt piirnes ilmselt Ümberkukkunud söestunud palkidest koosnev sein (vt. 

leht 9). Korgussuhete järgi voinuksid need pärineda isegi Ühest ajaj.ärgust. Puidu vanuseks andis 14C analüüs 1470 - 161013 aasta

te vahe, kusjuures 1580.aastasse dateeritud münt, mis leiti söestunud puidust, näitas, et puitsein ei saanud, siis enam kasutusel 

olla. Puitseinast ja pohja-Iouna suunalisest mÜÜrist lahutas viljakihti vaid ehitusprahi horisont, mis andis kaudselt alust vilja-

•• A •••• 

kihi dateerimiseks 15. sajandisse. Ligilahedasse perioodi tuleks paigutada siis lounamuuri lammutamisegi. 
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A •••• 

Ca 11,0 m eelhoovi läänemüüri paksendusmüürist kirde pool kaevati muur uuesti välja (vt. leht 1). Selle valisaar oli antud 

kohas säilinud veel110 cm karguselt, siseäär aga lammutatud alumise kivireani (vt. fotod 14, 15). Müüri servadesse olid laotud 

suured pallukivid, keskosa aga täidetud väiksemate munakatega. Muuri siseäärt sai jälgida ca 18,40 m, siis ladu lappes (vt. foto 
f 

16). Selle vundament näitas nimetatud laigus pidevat lag~~tendentsi kirde poole. 11,0 m joonel saadi karguste vaheks ca 55 cm, 

18,40 m kohas juba 104 cm (vt. leht 10, surf 16, laige A-A; leht 11, surf 17, laige C-C). 

Müüri välisääre vastu jooksis endiselt pruun, mulda, luid ja paekivitükke sisaldav elutegevuskiht, kus esinesid kaks hästi

jälgitavat söekihti, rohkesti esines pinnases ka kadupuitu ja luid. Ilmselt tähistasid sö.ekihid kahte palemist müüril, mille üla-
~ 

osas asus töenäoliselt puidust kaitserinnatis (vt. leht 10, surf 16, laige A-A). Ringmüüri launamüüri siseaare vastu ulatus nüüd 

palemistunnustega elutegevuskiht, mida kattis varing, siis mergli ja launamüürist hilisem uus elutegevuskiht (vt. leht 11). Veen

valt taestasid seda kargusmärgid, sest müüri peal fikseeritud esimene mullane horisont (+99,75; vt. leht 10, surf 17) asus alt

poolt lugedes teise elutegevuskihiga ligilähedasel kargusel (+99,63, vt. leht 11, surf 17, leige B-B). 
A ~_ A A 

15 surfist muuri enam ei leitud (vt. leht 1). Kruusa peale oli tekkinud hallikas mulla kiht (vt. leht 12, surf 15, loige A-A, 

tähistus 3). See sisaldas orgaanilist komponenti alla 5 %. Pinnases esinesid üksikud kuuse,sanglepa ning laialehelise hundinuia 
. ~ 

leheepidermise tükid, samuti kalasoomused ja~luud. Sel~st eraldati proovis kvartsi, päevakive, biotiiti, karbonaate ja porsunud 

mineraaliterasid. 14 Pinnas omas Ühisjooni 6 surfi alumise horisondiga, mis kujutas endast tegelikult oosiseljandike vahelise nao 

pahja (vt. leht 1). Tegemist oli kahtlemata väga vana ladestusega. Kui palju majutas selle horisondi teket inimene pole selge. 

Suuremat osa etendas siin arvatavasti taimestik kui pidev inimtegevss. 

Müürist oli surfis 15 alles ainult ahuke lubisegukiht, mille alla jäi eespoolkirjeldatud horisont, peale aga merglivöönd ja 

hallikaspruun mulla kiht. Järgnes varing, mida selles rajoonis veis oletusIikult kokku viia launamüüri rusudega (leht 12, surf 15, 
A _ 

loige A-A, tahistused 3, 4, 6, 7, 9). 

Launamüüri hävimist antud tsoonis soodustas kindlasti oosi ehitus, sest siin hakkas oosi kallas järsult allapoole langema. 

Seda kinnitas 18. surfis maadetud müüri vundeerimissÜgavus (+96,86 m), mis andis 17. surfi andmetega 199 cm vahe. Maedetud punktide 

kaugus teineteisest oli ca 12,5 m (vt. leht 1). Oosi nalval muutus pinnas üldiselt väga saviseks. Üllatas see, et kaik müüriga 

koos eksisteerinud kihid omasid rohkem voi vähem segatuse tundemärke ning asusid müüri väliSküljel (vt. leht 13, surf 18, foto 17). 

12 ENS TA Geoloogia Instituut, mullaproov nr. 4. Mineraloogilise analüüsi teostas K. Vares 
13 ENS TA Geoloogia Instituut, proovikaart 688 
14 ENS TA Geoloogia Instituut, mullaproov nr. 5 (M. 110mets, K. Vares) 
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Kaks neist olid orgaanikarikkamad ja mullasemad (tähistused 2, 4), kaks sisaldasid orgaanilise aine korval ka lubisegu ning savi 

(tähistused 3, 6). Müüri siseküljel moodeti kruusast ja lubjakividest koosneva kihi paksuseks 89 cm.Selle peal asus müürist äraloi

gatud mulla horisont " (tähistused 8, 9). Nähtust pohjendaks oletus, et müÜr kukkus lammutamisel sissepoole. Kuna üle mÜÜri ulatus 

ainult üks polenud elutegevuskiht, kus esines jällegi viljateri, siis näis, et mÜÜri kasutati küllaltki kaua. Pole üleliigne lisada, 

et 18. surfis saadi mÜÜri laiuseks 152 cm (vt. leht 13). 19. surfis mÜÜri sÜgavamalt lahti ei kaevatud (vt. leht 1, foto 18). 

20. surfis jouti ringmüÜrlinnuse kagunurgani (vt. leht 1; foto 19). MÜÜri vundeerimissÜgavuseks saadi siin +94,91 m, mis tä

hendas, et vorreldes 11. surfiga oli müÜr vundeeritud 498 cm madalamale, nolvakul asuva 18. surfiga tuli vahe 195 cm (vt. leht 32; 

leht 13, leht 8, surf 11, lOige E-E). Pööramata praegu otsest tähelepanu müüri peale kogunenud paksule (44 cm) kultuurpinnasele (vt. 

lehed 31, 32) püütakse koigepealt selgusele jouda oosi lääneseljandiku idanolva pinnamoes, mOistmaks ringmüÜrlinnuse ehitusprint

siipe ning orienteerumaks elutegevus- ning ehitustasandeis sellest väljaspool. Hea voimaluse selleks andis 6 surf (vt. leht 1, foto 

20). Kuna alumine väga paks (58 cm) elutegevuskiht ldestus siin kruusale absoluutkorgusel • 93,82 m, siis voib antud kohta juba 

ainuüksi selle järgi pidada oosiseljandike vahelise vagumuse pohjaks (kultuurkihi paksus ca 4,00 mO. Sama näitasid ka surfi louna

vaates ida poole tousvad horisondid (vt. leht 14, lOige A-A). Esimene mullaproov voetigi surii lounavaatest, kihi alumisest osast, 

otse kruusa ja ohukese savikihi pealt. Proovis eraldati 85 % orgaanilist komponent i , millest süsi moodustas 30 % ja taimejäänused 

70 %. Pinnasest leiti männi puitu ja koort, arukase koort ning kuuse ja sanglepa puitu. Peale puude esines samas ubalehti, soopihla, 

ristlemmelit, metskorkjat, tarne, turbasamblaid ja hanemaltsa. 15 Enamus nimetatutest vajavad niiskust, s.t. vesi st maastikku. Rist-
A.. A 

lemmel, kui puhtakujuline veetaim vois parineda mone kinnikasvava veekogu kaldalt. 

Samal ajal kasvavad hanemaltsad inimkeskkonnas. Erilist tähtust omas toik, et koigil taimedeloIi Ühtne biotoop.16 
... .. 

Teine proov voeti sama kihi ulemisest osast. Proovis esines 50 % mineraliseerunud CA-sooladega puitu ja 50 % mineraliseerumata 
d; 

taimejäänuseid ning sütt. Puudest kordusid jällegi kuusk, arukask ja sanglepp, ka ristlemmel ja turbasammaIde arv kasvanud. Veel 

sisaldas proov kalasoomuseid ning kalade ja imetajate luutükke. 17 Mineraalidest esines molemas proovis koige rohkem kvartsi (62,5 ja 

61,7 %). 

Pinnase kooslus lubas oletada, et sinna on jäänud kÜllaltki suur hulk looduslikku taimset materjali. Kuna samasse biotoopi kuu-
A A 

luvat ainest leiti ka oos1 nolvaIt, 15. surfist, siis peaks olema tegemist kohaliku taimkattega. Samal ajal leidus pinnases vaielda-

15 ENS TA Geoloogia Instituut, mullaproov nr. 1 
16 Rakvere Rajoonidevahelise Koduloomuuseumi bioloogi E. Helmi andmed 
17 ENS TA Geoloogia Instituut, mullaproov nr. 2 

11t 
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matuid inimtegevuse jälgi. Kihi pealt tuli välja isegi vitsiknou küljelaud. Geol.-min. teaduste kandidaat M. 110mets peab voima

likuks, et 6. surfi alal on asunud mingi puitehitis, mille mahapolemise järel asutasid hoone aseme umbrohud, millest valitsevaiks 

olid hanemaltsad. 18 Hüpoteesile pole pohjust vastu vaielda, lisada tuleks vaid seda, et sellisel juhul pidi see asustus olema 
•• A ,... " •• 

vaga vana. Koigepealt asukoha absoluutkorguse tottu. Olgu veel lisatud, et naiteks kvartsi peitkristallilisi erimeid kasutati tule 

saamiseks (tulekivi).1 9 

Esimese asustusala kattis kruus. Eespoolöeldut arvestades vois see idapoolseIt nolvakult allapoole langeda ka erosiooni tule

musel (vt. leht 14,loige A-A) . Kolmas proov pärineb surfi lounavaate kihist nr. 5 (+95,30 m). Erinevalt alumistest sisaldas see 

90 % mineraalset komponenti. 10 % orgaanilise aine hulgas valitses söestunud puit (mänd, kuusk, lepp). Kihis leidus veel rist-

lemmeli seemneid, osi risoome, turbasammalt ning S. sec. Cuspidata ja S. sec. Sphagnum lehti. Mineraalide hulgas oli karbonaatse 

materjali moju teistele mineraalidele tugev. Kruusa ja veeriste fraktsioonis (üle 3 mm) esinesid mergli tükid segamini tardkivi

mite katketega. Endiselt suur oli kvartsi osakaal proovis (57,7 %). Järgnesid porsunud mineraaliterad (23,0 %) ja sÜgavamalt välja

uhutud päevakivid (16,1 %).20 Hinnates kihti tervikuna tuleb seda siiski pidada elutegevuskihiks (vt. leht 14, tähistus 5). Kirjel

datud horisonti katvate ohukeste kruusa- ja savikihtide (tähistused 8, 9, 10) korguselt leiti üks viltuvajunud suureformaadiline 

paeplaat. Väga üldises tähenduses peeti neid horisonte koos (paksus 52 - 80 cm) teiseks elutegevustasandiks. Järgnevalt täideti 

kogu ala liivaga (tähistus 11) , millest korgemal algas uus elutegevustsükkel. Absoluutkorguselt ca +96 ,50 m leiti 8 horisontaal

asendis paekivi ja üks poolik tellis. Need osutasid otseselt Ühe hoone porandale. Korgemas, jällegi väga paksus mullases elutege

vuskihis tuli nähtavale laudporand. 14C proov andis selle dateeringuks 1520-1630 aastate vahe. 21 Sellepärast peaksid koik abso

luutkorgusest ca 97,06 m madalamal paiknevad horisondid olema 16. sajandist vanemad (tähistus 17). 

Mida järeldada öeldust ringmüÜri lõunamüÜri kohta? Esiteks seda, et ilmselt oli ala juba enne ringmüüri ehitamist olnud asus

tatud. Elutegevus näis seal edasi kestvat ringrnüüxi ajalgi. Teiseks muutus moistetavamaks lounamüüri väliskülje vastu ulatunud 

elutegevuskihtide päritolu probleem. Osa vanematestki horisontidest voisid jääda müüxiga Ühendusse, eriti nolvakul (18. surf). 

Kolmandaks pidi lounamüür läbima sÜgava vagumuse oosiseljandike vahel. 20. surfis vundeeriti müür 6. surfi pohjast 109 cm korgema-

18 Mullaproovi nr. 1 kommentaar (M. 110mets) 
19 ENE, 4. köide, Tallinn, 1972, lk. 273 
20 ENS TA Geoloogia Instituut, mullaproov nr. 3 
21 ENS TA Geoloogia Instituut, proovikaart nr. 689 
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le, kuid 20. surf paiknes 6 surfist ida, s.t. oosi idaseljandiku pool (vt. leht 1). 

6. surfi joonel leiti 33. surfist ida-lääne suunalise müüri säilmed, mille aluskivideni absoluutkorgusel +94,38 m ei joutud 

(vt. leht 15, foto 21). Kuigi müür oli väga halvas olukorras pidi ta vagumuse läbima umbes samas korgusastmes ringmüüri louna

müüriga ning vois kuuluda viimasega Ühte ehitusetappi. Hilisema konvendihoone lounamüüri kohal (ruum 1-8) oli 13. sajandisse datee

ritud palksein paigaldatud samuti ligilähedasele korgusele (+94,26 m). POhja pool tousis vagumuse pohi oosiseljandike vahelisele 
A •••••• <A...... . •. ,., 

korgendikule, kust viidi ule ringmuurlinnuse pohjamuur ning kuhu hiljem kujunes valja konvendihoone siseou. 

Ringmüüri lounamüüri edelapoolne ots jälgis ilmselt oosi lääneseljandiku korgemat nolva, kirdepoolne osa viidi aga hoopis 

madalama idaseljandikuni. Küllap vastas oosi pinnamood nendes punktides koige rohkem ehitajate poolt püstitatud noudeile. 

Ringmüüri lounamüüri üldpikkuseks moodeti 60,75 m. Selle laius koikus 152-182 cm piires. Laotud oli müür pollu- ja enamuses 

munakividest, mille hulgas esines vähesel määral paekive. Koiki kive sidus ringmüürlinnuse etapile omane, kollane peeneteraline, 
,.. .. 

kohati urbne, moningaid suuri lubjatukke sisaldav lubisegu. 

Ringmüüri idaküljest saadi teada vaid loodesse suunatud nurk (vt. foto 19) ja kaks voimalikku Ühtimiskohta pOhjamüÜriga. Kui 

ringmuuri kirdenurgaks pidada müüri säilmeid 30. surfis (vt. leht 16, surf 30), siis tuleks arvestada ca 37,65 m pikkuse idakül

jega, kui lähtuda konvendihoone idamüÜri joonest kahaneks pikkus 36,35 meetrini (vt. leht 1). 30. surfi idapoolses osas ulatusid 

muuri jääned vastu elutegevuskihti, nii et praegu pole alust ringmüüri kirdenurka kaugemale ida poole nihutada. 

Ringmüüri pohjamüÜr loikas hilisema siseoue lääne-ida suunaliseIt läbi jälgides nüüd juba täpselt samasuunalist korgendikku 

(vt. leht 1, foto 22). Hästi tuli vanem müür nähtavale ruumi I-5A pohjaseinas. Sisehoovi kaevatud 29. surfis avati see uuesti 

(vt. leht 17). Nii müüri 183 cm laius, oosi settematerjalist ladu, kui ka kollast värvi lUbisegu koostis Ühtisid ringmüüri louna-
•••• A ....... •••• •• •• 

muuri juures kasutatutega. Surfis 29 tuleb tahelepanu poorata muuri katvale, sutt, paekivitukke ja luid sisaldavale mustale elu-

tegevuskihile (vt. leht 17). Kus asus maapind pOhjamüÜri töötamise ajal ei selgunud. Korgemal paiknenud horisondid lOhkus risti

käigu volvide purunemisel tekkinud varing (tähistus 4) 29. surfis tehti ka kindlaks, et ruumide 1-4 ja 1-5 vahemüür jooksis kuna-
A.. .. ,.. ,...... A •• 

gi siseouest labi ulatudes ilmselt Slseoue praeguse lounamuurini. Arvatavasti oli siis siseou luhem ning teistsuguse planeeringuga. 

Ringmüüri pohjamüüri on säilinud veel läänetorni 1-13 pohjaseinas, kus ta moodustab pohjapoolse 178 cm laiuse pohimüüri (vt. 

leht 2). Ca 440 cm korgust müüri saab näha ka läänetorni väliskirdenurgas 153 cm laiuselt (vt. foto 23). Väliskirdenurgast ida 

pool asendati vana muur hiljem uue konstruktsiooniga (vt. foto 24). 

Nii nagu ringmuuri idamüÜrile, ei saa pOhjamüürilegi anda Ühest pikkust, vaid peab arvestama kahe vOimalusega - 43,60 m ja 

46,40 m pikkusega. Esimesel juhul on lähtutud konvendihoone idamüürist, teisel 30. surfist. 

Ringmüürlinnuse loodenurka polnud vOimalik kindlaks teha. Tulemusi ei andnud müüri välisvaatIus ega pealispinna sondeerimine 

(vt. fotod 25 - 28). Juba konvendihoone edelatorni kohal algab läänemüÜris uus, pohiliselt pollukividest ja servatud paekividest 

koosnev ladu, mis lopeb umbes ruumi 1-1 launamüüri teljel. Pole välistatud vaimalus, et suured pallukivid pandi müüri konvendi-
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hoone lounatiiva ehitamisel. Kontraforsist pohja pool nagu linnuse loodenurgaski kasutati Üldiselt väikestest pollukividest ja oosi 

settematerjalist segaladu (vt. leht 1). 

Vanema ringmüüri lääneseina laost sai oige pildi väga kitsal alal, läänetorni 1-13 lounamüüri alt, kus oli selgesti näha, et 

läänetorni lounamüÜr ei olnud linnuse läänemüüriga seotud ning kuulub oma servatud paekivilao ja heleda lubiseguga kardinaalselt 

erinevasse ehitusetappi. RingmüÜriaegse läänemüüri sisekÜlg koosnes korralikult reastatud munakaist. Neist enamus paiknes lapiti 

asendis meenutades keldri K-12 ladu (vt. fotod 29,~0). Ainult algse läänemüüri kivid olid seotud kollase lubiseguga. 

35. surfi kohal saadi läänemüüri vundeerimissügavuseks +99,20 m, 13 surfis +98,63 m ja kontraforsi pohjaküljel +99,73 m22 

(vt. leht 1). Nagu näha, kulges läänepoolse oosi seljandik küllaltki Ühtlasel korgusel lounast pohja poole. Seda jälgis täpselt 
23 

ringmuuri 174 - 200 cm laiune läänemüür. 

Hilisema eelhoovi alalolid ringmüüri läänemüÜris säilinud talaavad ja rohtasendis vuugid (vt. leht 18, fotod 31 - 36). Nendel 

peatuti pogusalt ka 1983.a. kirjutatud aruandes. 24 Kuna enamus avadest ei läbinud müüri, siis paiknesid neis toenäoliselt ulgtalad, 

mis kandsid puust kaitsekäigu porandat. Kaitsekäigu välissein toetus sellisel juhul müürile kujutades endast tüüpilist sissepoole 

eenduvat väliskÜljel laskepiludega puust kaitseseina (rinnatist).25 Horisontaalsete vuukide pOhjal tehti kindlaks, et ringmüÜr

linnuse läänemüüri on tostetud neljal korral, kusjuures alles neljanda ehitusetapi ajal ehitati läänemüÜrist üle edelatorn (vt. 

leht 18, foto 37). Kasutades etalonina 13.- ja 11. surfis (loige C-C) avatud sarnaseid maapinna absoluutkorgusi (+100,10 m) saadi 

esimese ehitusetapi kaitserinnatise poranda korguseks ca 630 cm, teisel ca 8,00 m ja kolmandal ca 970 m (fotodel 33 - 35 on näha 

esimest ehitusetappi markeeriv horisontaalvuuk). Kui täpsustatakse ringmüürlinnuse ajal kasutatud maapinna korgusi, muutuvad ka 
AA •• 

kaitserinnatiste korgused. Momendil voib veel lisada, et vahemalt kahel esimesel ehitusetapil kaitsti linnust puust kaitserin-

natisteIt. 

Vaatamata sellele, et ringmüürlinnuse kÜlgede pikkustest tuvastati ainult lounaseina (60,75 m) ja lääneseina (61,70 m) pik

kused ei saa Rakvere ringmüür i plaani vaadates rääkida mingist organiseerivast pohialusest (ruut, ristkülik), vaid tunnistada, et 

ringmüüxi ehitamisel lähtuti peamiselt lokaalsetest maastikutingimustest. Oma ligikaudsete gabariitmootmetegagi- 60,75x36,35-

-65x43,60-46,40x61,70 m kuulub see kaheldamatult looduslikku pinnasereljeefi järgivate ebaregulaarsete ringmüÜrlinnuste tüüpi. 26 

Kus ja kuidas paiknesid ringmüürlinnuses hooned jäi ebaselgeks. Puuduvad andmed, et pohihooned oleksid seisnud kergete ehi-
.... .. 

tistena linnuse keskel nagu klassikalist es kastelIides, kuid pole ka pohjust vaitmiseks, et nad oleksid olnud rajatud homogeenses 

22 Aus, 1983, 
23 Aus, 1983, 
24 Samas, lk. 

leht 9, 
leht 1 

23 - 24 

,. .... 

surf VI, loige A-A 

25 ,., Raam, Poltsamaa, lk. 18 
26 ,. 

Raam, Poltsamaa, lk. 41 
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seoses ringmüüriga. 27 KOige toenäolisemalt asusid vanimad ehitised ringmüürlinnuse loodenurgas. Voibolla kellerdatud hoonet 

kasutatigi siis peahoonena kui territoorium piirati ringmüüriga (K-12). 

26 A Raam, Poltsamaa, lk. 41 
27 Samas, lk. 45 - 46 
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4. Kelder K-15 

,. . 
Selle ruumi arengulugu on vaBt vast 1983.a. avatud ruumide hulgas kOlge problemaatilisem. Pealegi seostub see otseselt 

,. ~ 

linnuse toenaoliselt esimese torni 1-13 rajamisega (vt. leht 2). 

Siiani säilinud keldri vanemast kavatisest tuli nähtavale läänemüüri põhjapoolne osa, edelanurk ja lõunamüüri idapoolne 

katke. Müürivüugi järgi pandi paika ka idamüüri suund ning surfirnise teel saadi idamüüri orienteeruvaks laiuseks ca 73 cm 

(vt. leht 2, foto 46). Keldri suuremalt jaolt oma kohal püsinud lääneseina pikkus (243 cm) ja laius (67 cm) on kahtlemata 
,. ,. 
oiged. Suurt viga ei saanud tekkida ka lounaseinas - pikkus 373 cm, laius 66 cm. Rekonstrueeritud ida (pikkus 420 cm) - ja 

põhjasein (pikkus 465 cm, laius ca 82 cm) ei pea vastama tegelikkusele (vt. leht 2, fotod 42, 45, 46, 50). Keldri gabariit

mõõtmed oleksid siis 465x243x373x420 cm. Keldri K-15 müürid olid vundeeritud ligilähedasele kõrgusele keldri K-12 müüridega 

(+97,31-97,36 m). Nagu eespool mainitud lahutas keldreid 120 cm laiune kruusakiht. Kuigi alumiste elutegevushorisontide 

paigutus jäi hüpoteetilisele tasemele, lisatakse, et kelder K-15 vundeeriti kruusa 138 - 178 cm sÜgavuseIt (vt. leht 4, 
,. 
surf 27; leht 20). 

Läbi keldri põhjamüüri tõusis üles 102 - 104 cm laiune 6 astmeline (astmete samm 21 - 26 m) trepp (vt. leht 2 ja ja 21, 

fotod 42, 43). Muid Sissepääse siis keldrisse polnud. Trepikäiku kattis võlvsillus • 

Kõik I ehitusetapi keldri müürid olid laotud servatud paekividest, kus polnud Ühtegi põllukivi ning seotud kollase lu

biseguga, mis sarnanes ringmüüri ehitamise ajal kasutatud lubiseguga. 

Aruande esimeses peatükis Ühendati oletuslikult keldri K-15 läänemüüri alt väljapuhastatud 24 cm paksune elutegevuskiht 
,.,. " .. 
surfis 35 avatud kihiga. Nimetatud kiht ei saanud ulatuda kuigi kaugele louna poole, sest keldri valisedelanurgas tulid 

kruusas nähtavale õhukesed liivakihid. Need kujutasid läätsi oosi puutumatus pinnases ning veensid, et keldri välisedelanur

gas pole tegemist olnud mullatekkeprotsessidega (vt. lehed 19, 20). 

Teine kõrgem (+98,26 m), hallikat värvi horisont, kus tuvastati hilisemate keldri ehitusetappide valget, rabedat lu

bisegu, söetükke, katusekivide katkeid ja kõdupuitu tekkis juba peale keldri läänemüüri lammutamist (vt. leht 19, tähistus 4). 
A tA. •• •• 

Keldri lounavaates asus absoluutkorgusel +97,89 m soetukke sisaldav savine kiht (vt. leht 20). Kitsast, ca 80 cm laiust 

ala kasutati hiljem nähtavasti käiguteena keldrist K-15 hüpokaustahju 1-12. Ruumi 1-15 lõunamüüri alune varises osaliselt 

tÜhjaks juba hüpokaustahju 1-12 rajamise käigus kui lõunaväravakäigu läänemüüri~e rööbikmüüri ehitamisel tõhuti vanema kava

tise K-12 põhjamüür ning hüpokaustahju 1-12 läänemüür laoti 1-15 lõunamüüri alla (vt. fotod 5, 40, 41). 

Kelder K-15 ei eksisteerinud linnuses üksiknähtusena, vaid pidi kuuluma Ühe suurema hoone kavatisse, mis omakorda oli 

seotud läänetorniga, sellepärast tehakse vahepeal väike ekskurss ringmüürlinnuse arengulukku. 
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Arvatavasti pikendati esmalt ringmüürlinnuse läänemüüri 15,60 m pOhja poole. Läänemüüri kogupikkuseks tuli siis 77,30 m 

(vt. leht 1). Ruumi 1-1 kohal eraldati iäänemüüris uuesti väikestest pOllukividest ~a oosi settematerjalist segaladu, mis ula-
A .. . - .,.... .... .... A _ ~ 

tus vaid absoluutkorgusen1 +105,7Q m lahenedes esimese ringmuuri laanemuuri talaavade korgusele. Pole valistatud, et linnuse 

loodenurga hoonele II korruse ehitamisel lohuti müür niipalju madaiamaks, et sinna ei jäänud märke oletatavast kaitsekäigust. 

Ruumi 1-1 kohal paikneva II korruse aken hilisema konvendihoone pohjamüüris laoti juba servatud paekividest (vt. foto 26). Pi-
..... .. A ... ... 

kendatud ringmuuri loodenurka rajatud kellerdatud, hilisemast tunduvalt lühemast hoonest hakkaski toanaoliselt valja kujunema 
.... A.... A. ,.. 

konvendihoone. Ruumide 1-1 ja 1-2 ning 1-4 ja I-5 vahemuurid nagu pohjavaravakaigu 1-3 paralleelseinadki on suunatud k01k poh-

ja-kirdesse. POhjKVärav ei kuulunud pohja poole pikendatud ringmüüri algsesse kavatisse, vaid ehitati pärast juurde. Kuigi 

praegu pole selge, kui kaugele ida suunas ulatuB pikendatud ringmüüri esimene põhjamüür, võiks oletada, et Ühel ehitusetapil 

lopetas hoone idast siseoue läbinud ruumi 1-4 pohjamüür (vt. leht 1, leht 17). Esimese hoone kavatis ei jälginud ringmüüri 
.... .... ..... A..... . . . A. .. 

laanemuuri - ega ka hilisema konvendihoone idamuuri suunda. HOOP1S nooremat lounavaravakaiku ei suudetud samut1 V118 pohJava-

ravakäiguga Ühele joonele. 

täänetomi 1-13 ehitamise juures paksendati 178 cm laiust settematerjalist ehitatud I ehitusetapi ringmüürlinnuse pohja

seina lõunapoolset kÜlge 78 cm laiuse servatud paekiv1st laoga (vt. leht 2, foto 47). Nii sai torn endale seestpoolt paekivi

dest laotud kirdenurga. Pohjamüüri (kogulaius 256 cm) paralleelmüür (laius 219 cm) toetati otsaga vastu ringmüüri lääneseina 

(vt. fotod 29, 30). ~orni lounamüürist sai uue torniga peahoone IOunamüür, ~s moodustas kavatisele kagunurga (vt. fotod 40, 

41). 24. surfi kohal jätkus paekivilaiu launaväravakäigu pohjamüüri nn. kÜnnisest 56 cm allp00l toetudes seal liivale ja orgaa

nikat eissldavale elutegevuskihile (vt. leht 1). Viimase konvendihoone lounamüüri ehitamisel raiuti väravakäik müüri sisse. 
• •• #It..... .... ..... •••• • 

I ehitusetapil jai koige norgemaks torni laanemuur oma 190 cm laiusega, sest ka torni idamuur ehitat1 viimasest ca 42 cm 

laiemaka (232 cm). Läänetorni esialgsed sisemõotmed olid 704 x 567 x 691 x 545 cm (vt. leht 2). Põhjast lounasse orienteeritud 

torni pohiplaan lähenes ristkÜlikule. Ehitusmeistrid lähtusid torni ehitamisel 32 cm pikkusest vähemtuntud, Skandinaavias kasu

tatud jalast. 28 Torni sisepikkus vastas täpselt 22 jalale, - laius Ühe sentimeetrilise kõikumisega 17 jalale. Kellerdamata torni 

vundeerimissÜgavus koikus +99,10 - 99,50 m vahel näidates tousutendentsi IOUDa suunas. Väga kõrgele vundeeritud torni ida suunas 

pikenev lounamüür ei olnud mitte alt tÜhjaks varisenud, nagu vahepeal ruumis 1-11 arvati, vaid selle aluskivid asusid lihtsalt 
o -- 0 " A te1stest muur~dest korgemal. 

28 Raam, Põltsamaa, lk. 8 
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#It ...... ,.... .. '" 

Torni lounamüuris tuli valja sisseraiutud volvi kanna jalg~ Sisseraiumise tund~gid ilmnesid ka II korruse korgusel, 

kus vol vimise perioodi tähistas ringmüüri läänemüüri ja torni lõunamüüri vahele tekkinud vuugist Üleulatu? plomm (vt. foto 

48). Torni idamüüris läbis võlv akna silluse~ Võlvimist peeti torni Üheks ehitusetapiks ning järeldati, et esimese torni 

korruseid kandsid talalaed. 

Torni I korruse vaatlusel tekkisid kaks küsimust: miks asus torni ukse kÜnnis kagunurgast mõõdetud taldmikust ca 59 cm 

madalamal ja kuidas oli idamüüri paigutatud aken Ühenduses ukse ning taldmikuga (vt. leht 2, foto 49). Oletus, et torni põralild 
AI • A · .. ~ 

tOUS18 kaldpinnalieeIt lOUDa poole on vaheveenev nagu teine versioongi, mille puhul peaks poranda asetama taldmikust madala-

male. Jääb Üle veel hüpotees - torni põhjamüüri raiuti uks hiljem sisse. Hüpoteesile räägib VAstu esimese torni iaamüüri ehi

tatud haruldaselt suure ava asukoht (vt. leht 2). 
A • • •••• . •••• ""'" Peahoone pohaatiiva n1ng laanetorni ehitusloo nuansse 1983.a. tapsemalt ei uuritud. Selleparast voib praegu oelda vaid 

.... • ,.. ..... .._ • .... ... .... A __ 

seda, et nii pohjat1iva hoone I korruse lounamuur kui ringmuurliDnust 1da-laane suunaliselt labinud laanetorni lounamuur ei 

oleks kumbki moodustanud I ehitusetapi põhjamüüriga koos normaalselt funktsioneerivat kavatist. Selleks oleksid nad jäänud 

Üksteisele liialt lähedale. Ilmselt ehitati põhjatiib ja läänetorn kÜllaltki väikese ajavahega kusjuures ringmÜürlinnuse va-
Ao __ 

na pohjamuur lammutati osaliselt ja samale kohale hakkas kujunema sisehoov. Ei selle, ega eelmisteg! ehitusetappide juures 

pole teaaa linnusesse sisenevaid väravakohti, mille tottu erinevate kavatiste plaanilabendused jäävad paratamatult poolikuks. 

Momendil voib veeloletada, et torniga peahoonet kasutati kauem, kui seda on arvanud A. Tuulse. 29 Nagu näitab' vuuk Rakveres 

väljakujunenud konvendihoone lõunamüüril (ca +109,00 m) ehitati lounamüür arvatavasti kahes teineteisele kiiresti järgnenud 

ehitUSjärgus. Konvendihoone kagu-, esa edelatornilt pole siiani horisontaalvuuke leitud, kÜll aga asuvad edelatorni I korru-
__ - A Ao . 

se laanepoolse ava poskedes pesad poikprussi jaoks, mis osutavad tulirelvadeaegsele tornile. Kummagi torni alumisel korrusel 

ei oie muuseas ava, kust oleks saanud käsivibuga lasta, raske oleks seda olnud teha ammugagi. Ülemised korrused on tornidel 
AA",. ,.. 

moeldnd samuti tulirelvadele. Ruumi I-11 III korruse lounapoolse ava pohjapoolsest piidast voetud puidu dendrokronoloogiline 

uurimine andis muuseas vastuseks 15. sajandi lopuaastakÜmned. 30 Konvendihoone lOUDatiivaga samaaegse idavärava ehitamiseks 

saadi võib-olla impulsse Tallinnast, kus 15. saj. keskpaigas hoogustus suurte, kÜlgtornidega väravahoonete rajamine. 31 

Tulles nüüd tagasi keldri K-15 juurde loetletakse keldri I ehitusetapiga seostuvad vastuseta jäänUd kÜsimused. Esiteks 

29 Tuulse, A. Die Burgen in Estland und Lettland. Dorpat, 1942, lk. 67 ja 163-164 
30 KRPI, proovikaart, RL-6 (I. Pärt) 
31 Zobel, R. Tallinna keskaegsed 'kindlustused. ~allinn, 1980, lk. 162, 165, 174, 177 
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oli väga raske ettekujuta~, kuidas püsisid keldri müüride jaoks kaevatud süvendi kruusast kaldad läänetorni i48müüri all ega 

varisenuQ sealt välja nagu juhtus uurimistööd. ajal (fotod 40, 41). oma kohSle oli jäänud ka 11 cm paksune hallikSs elutege

vuskiht, mis tähistas maapinna kergust keldri K-15 ajal (vt. leht 20, tähistus 8). Teiseks ei moodustanud keldri seotud loode

nurk terviklikku välisnurka, vaid keldri põhjamüür ulatus läänetorni välisidamüüri vastu (vt. foto 42). Kolmandaks leiti esi

mese ringmüüri ja keldri K-15 juures kasutatud kollakat lubisegu läänetorni i~üüri sisekÜljelt. Läänetorni idamüüri alus-
..... • A ..... 

kivide ja 1ubisegu vahel tuli nahtava1e hallikas polemistunnustega horisont, mis paiknes ru~ I-15 10unamuur~ alt leitud e1u-

tegevuskihiga Ühel kõrgusel (+99,13 - 99,16 m; vt. leht 20, tähistus 8, leht 7, surt 22, tähistus 3). 

Esiletoodud probleemistikust sai teha Ühe järelduse - keldri K-15 kohal asus mingi hoone juba enne läänetorni ehitamist 

ning oli I ehitusetapi ringmÜüri loodenurgaga Ühenduses. Tõestada suudeti vaid seda, et läänetorni eksisteerimise ajal toetus 

to~ idamüüri vastu ke11erdatud hoone saavutades hiljem isegi prioriteedi torni ees. Umbesläänetorni idamÜüri eenduva ta1d

miku korguse1 kattis . ~eien1 säilinud ke1drit I ehitusetapil ta1alagi (+100,15 m, vt. leht 21). Ruumi kargus võis siis olla ca 

275 cm. Juba tala1agedega hoone esimese korruse põhjasein sulges osaliselt läänetorni idamüüri ehitatud oletatava akDaava 

(vt. leht 21). Järgnes keldri võlvimine (vo1vi kand +100,74 m), mis veis toimuda koos läänetorni I-13 esimesele korrusele 

vo1vi ehitamisega (vt. leht 21). Keldri vo1vi peal asunud ruumi põrandat katsid keraamilised plaadid. Edasi suleti keldri 
A •••• .... "' . .... A • .. pohjamuuri labinud uks ning torni va1iatirdenurka moodustati uus ruum. LOhutud I ebitusetapi ringmuuri pohJase~na jatkati 

läänetOrDi väliskirdenurgas uue müüriga, mida piiras tugipost (vt. foto 24). Erinevatel ebitusperioodide1 paiknesid 1ääne-
" .... .. .. A ..... • •• ,.. .. .. 

torni pohjamuuri valisküljel ja peale po~apoo1se ukse k1~uurim~st ka keldri K-15 va1ispohjakUljel kütteko1ded. Nende 

asukohti tähistasid 100rid ja polemisjä!gedega müüripinnad (vt. fotod 50, 51). 

Keldrit K-15 kasutati edasi, sest läbi keldri idamüüri ehitati uus Sissepääs ruumi. Sellelgi, eelmisest kitsamal trepil 

(91 - 99 cm) oli 7 astet (samm 20 - 26 cm). Kuna trepi Ülemise 'astme paika panekal arvestati leunaväravakäigu läänemüüriga, 

siis tuleks trepi rajamine kokku viia 10unaväravakäigu ehitamisega (vt. fotod 44 - 46). Keldrivolv iõhuti ajal kui sise

ouest ehitati Üles Üldjärjestuses kolmas trepp (laius 153 - 160 cm). Vanema hoone müüri ja uut trepi põhjapoo1set kÜlgseina 

eraldas teineteisest pruunikasaust elutegevuskiht (vt. leht 4, Surf 28, tähistus 1). Õnneliku juhuse läbi saadi sealt Poola

Leedu ja Ungari päritOluga münte 1546, 1547, 1565, ja 1582 aastast. Siseouelt Ülespoole tõusev trepp ehitati arvatavasti 

hiljem kui pinnasesse sattus kõige noorem mÜDt, s.t. kusagil Rootsi esimese valitsuse perioodil, peale 1581 aastat. oma 
laiuse ja ehitamisviisi poolest sobib see täiesti nimetatud ajajärku. Varasema keldri kavatist täidabki praegu selle trepi 

rajamisel laotud toetusmüür, kuhu ilmselt ehitustehnilistel kaalutlustel jäeti põhja-laUDa suunaline sillusava (vt. leht 2). 
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5. Surfid eelhoavi idamüüri ääres, hooned E-7 ja E-S 

A .... .4'l1li •• • A • • .... 

KUlla pohiline toode raskuspunkt langes 1983.a. laiendatud lounaeelhoov~le, s~is kaevat~ koigepealt eelhaovi ~damuuri 

äärde 4 prooviSurfi (vt. leht 1, Surfid 1 - 4). §urfide pohjal tehti kindlaks, et oosi idaseljandU: tousis hoone E-8 aial 

absoluutkorgusele ca +97,73 - 98,48 m (vt. leht 26, Sur! 5, lOige B-B, profiil "CH). Oosi lääneseljandikust oli see ea 

240 - 310 e. madalam, kuid kÜllaldane, et idase1jandiku idapoo1se na1va alla hakata ladums ee1hoovi idamÜüri. Oosise1jan

dike vahelisest vagumusest paiknes ka o"osi iaaseljandik ca 391 - 466 cm kargemaI (vt. leht 14). 

Eelhoovi idamÜürist andis parema Ülevaate 4 Surf (vt. leht 1 ja 24). 379 ca SÜgavuses Surfis tuli absoluutkargusel 
•• . .... . .... A A A A 

+95,03 JR nähtavale JDUuri 13 cm laiune, sissepoole eenduv ta1dmik •• uUri vundamendi 10puni surfis ei joutud. Pinnase pohi-

komponendi " moodustas allpool halli ja kollast värvi sav:l., kuhu müüri ladumiseloli sattunud mulda, lubisegu, luid ja 

paeki vikatkeid ning ohtra! t sütt (vt. leht 24, tähistused 1. 2, 3, 4, 6). Kuigi müüri vastu ulatu=- ka söetÜkkidest kÜllastunud 

mulda (tähistus 17) ja suure sõesisaldusega savikihte (tähistus 8) ei olnud mingit alust neid müüri ehitamise ega eksisteeri

misega Ühendada. Nagu 6. Surti vaat1us näitas, katsid ooai idapoolset na1vakut väga varase iseloomuga horisondid. Nende vastu 

toetat18i ee1hoovi idamüüri siseäär. Mustaks polenud elutegevuskiht tähistusega 10, mille Tallinna ja Tartu "lübisehedtt datee

risid 14. saj. 1eppu - 15. saj. algusesse oli idamüüri poolt läbitUd. maapinna kerguse, mille kohta oletati, et see on seotud 

idamüüriga, voiks tuua absoluutkõrgusele ca +97,50 m, kus paiknes lubjakivitükkide horisont. Kihist ei leitud lubisegu (vt. 

leht 24, tähistus 12, leht 23, tähistused 6, 9). Pinnasest veetud proov kinnitasJ tegemist oli valdavas osas lubjakiviklibuga. 

Porsunud teradest kuulusid umbes 90 % karbonaatse materjali hulka. Xinera100gilise analüüsi tulemuste pohjal esitati arva

mus, et merg1ist erinenud lubjakiviklibu pärines kohalikust rakvere 1ademest. Peenes fraktsioonis esines orgaanilise aine 

tompusid ainult ea 3 % ulatuses. 32 

..... At .. 

Ehitustoodega ei saanud kihi teket pohjendada, sest siis oleks maapinnale langenud ka lubisegu. I~e1t taideti ja tasan-

dati kohalikust lademest pärit 1ubjakivitÜkkidega uue hoovi pinda. Jaataval korral kujutasid tähistustega 13 (leht 24), 8 ning 

10 (leht 23) märgitud savi ning kohati ~ugevasti po1enud mulla horisondi d idamüüri ajal kasvanud elutegevuskihte. Idamüüri 

lõunapoolses osas lahutas elutegevuskihte puujuurtest läbikasvanud ja selletottu mullaseks muutunud 1ubiseguta lubjakivilasu 

(vt. leht 23, Surfid 3, 2, tähistus 9). Korgem horisont koosnes tüüpilisest varingust (vt. leht 24, tähistus 14, leht 23, tä

histus 12). Kas see tekkis idamüüri lõplikul lammutamisel on kahtlane, sest varingut kattis kohati segatUd elutegevuskiht, 

kust saadi hulgaliselt 16.-17. sajandi leiuainest (vt. leht 24, tähistus 15). 4. Surfis vihjas kaudselt müüri ääres seisnud 

ehitistele savi horisont (tähistus 13). ttiejäänud kihtidel puudus sarnasus hoone parandatega, rohkem omasid nad " Ühisjooni 

hoovi pinnaga. 

32 ElS TA Geoloogia Instituut, proov nr. 8 (K. Vares) 
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Hoone E-8 alal pakkus huvi 2. Surt. Siin tuli hästi välja absoluutkorgusele +97,70 m paigaldatud lääne-ida suunalise puidu 

kiht (vt. leht 23, Surt 2, tähistus 13, foto 52), mis kuulus tõenäoliselt Ühe vanema hoone pOrandale. Loogiline oleks seda kokku 

viia idamüüri ehitatud kahe väljapoole koonduvate kÜlgedega laskeavaga. 

Avade alused jäid puidust 90 cm kõrgemale, nii et põrandal seistes sai neid kasutada. Mingeid ümberehitustöid laskeavade 

piirkonnas tähistas eeldatavale põrandale langenud valge, nõrga kooslusega lubisegukiht (leht 23, SUrf 2, tähistus 15). Alles 

selle peal tuli uuesti välja 3. surfis eraldatud polemistunnustega mullane horisont (vt. leht 23). Ulejäänud kihid kattusid 
•• AA.. A · A .. 

üldjoontes pohjapool kirjeldatutega, ainult absoluutkorgusel +98,32 - 98,48 m tuli nahtavale pohja-louna suunaline puit, Mis 

kuulus hoone E-8 perioodi. 

Eelhoovi lõunakÜlg oli täies ulatuses hoonestatud. See koosnes hoov! eaelanurka rajatud iseseisva plaanilahendusega väik

semast hoonest ja ca ' 42,6 m pikkusest ning ca 10,6 m laiusest ehitisest (vt. leht 1, fotod 52 - 53). Hooned erinesid teinetei

sest kardinaalselt, sest ristkÜlikukujulise plaaniga ehitise paekividest ja suurematest põllutividest laotud müür oli seotud 

ko1lakasballi saviga. Arvatavasti sai ehitis eelhoovi lõunamüüri lammutamisel voi varisemisel niipaljU kannatada, et pinnasest 

õnnestus välja tuua vaid eelhoovi kagunurka ehitatud hoone E-S ja kavatise loodenurgast ilmselt hüpokaustahju kehandisse kuu

lunud ruumi E-6 (vt. leht 1, fotod 66 - 68). Põhja-lõuna suunalisi vahamüüre rohkem ei leitud. 

Terviklikku hoonet (E-7; E-S) piiras lõunast ca 10S cm paksune välissein, mis vuukide järgi otsustades valmis esimeses 

järjekorras. Hoonele E-S moodustas vaheseina ohem, 86 cm paksune savimüür (vt. leht 25). Selle launapoolne ots toetus vastu 
. ~...... ..... ... 

eelhoovi lounamuur1. 5i1 moodustus eelhoovi kagunurka hoonele vastavate gabariit1dega ruum,.kus teiste vanemuuride j81g1 ei 

avastatud (955 x ' 582 x 938 x 549 cm). Hoone Läänemüüri lõunapoolne ots oli vundeeritud absoluutkorgusele +97,69 - 97,73 m (vt. 

leht 26; foto 55). Savimüüri vundeerimisel võeti arvesse puid. kõrgust Surfis 2 (vt. leht 23). Ilmselt asus maapind savimüüri 

ladumise ajal samal kõrgusel. Savimüüri all polnud puitu näha, müür toetus saviga segatud kruusale, kust ca 38 cm madalamal 

savi taandus. Kruusases pinnases leidus mulla ja söe viirge, kuid vanema ehitustegevuse kohta andmed puudusid. Sellepärast 

jäi mulje, et 5. surfi alal kujutas savimüür Üldse ' esimest ehitusetappi (vt. leht 26). Kui lähtuda eelhoovi kagunurgast 
• #It ., ..... ". 

laiemas mottes, pole kahtlust, et e~e savimuuridega hoonet asUS seal mada1ale toodud puitporandaga ehitis, mille gabariit-

seinte kohta kaevamistelt andmeid ei saadud. 

Savimüüridega hoone ajal asus pinnas absoluutkorgusel ca 98,28 - 98,31 m (vt. leht 26, tähistus 10). Arvatavasti moodus

tasid hoonele poranda horisontaalsed paekivid (+98,17 - 9S,37 m, vt. leht 25, fotod 57 - 60). 5. Surfi pinnaseprofiilis tuli 

ca 11 cm paksuse, sütt ning slakki sisaldava kihi all samuti välja paekive ja lubisegu (vt. leht 26). Ilmselt koosnes kiht 

paekivipõrandale 1adestunud elutegevusjääneist. Küsitavaks jäi alaki päritOlU kuna seda oli laiali paisatud koikjale eelhoovi 
,. . 

louna- ja idati1ba • 

Kiviporandaga kaetud ja savimüüridega piiratud hoone perioodil toimusid eelhoovi kagunurga moodustavatel pohimüüride1 
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ümberehitustööd, millest andsid tunnistust valged lubisegukihid hoone Ülemistes horisontides (vt. leht 25, profiilid "En ja "F", 

foto 54). Hoone porandast kõrgemal, s.t. kõrgusest +98,31 m Üleval pool, andis segatud pinnases tooni kodupuit, mis tuli. kas 

ida-lääne-, voi pohja-louna suunalisena nähtavale hoone erinevaist punktidest (vt. leht 25; leht 26, lÕige E-E, profiil "0", 

tähistus 11). Puidu rohkus näitas, et hoones es~nes talalagedega eraldatud korrustel palju puitkonstruktsioone, voimalik, et 

osa hoone savimüüridele toetatud seintestki koosnesid puidust. 

Hoone loodenurka, ukseava ette 011 toodud põllukivide hunnik. mis asus kirjeldatud puidurikkas pinnases. Väljavalitud, 

suurte pollukivide transportimise ajal kasutati veel ukseava. Ilmselt kavatseti ehitustöid hoone territooriumil jätkata, kuid 

need katkesid teadmatutel pohjustel (vt. leht 25, fotod 57 - 59). 
-. ...... • .. - ... A .... 

Hoone pohjemuuri laanepoolsest nurgast siseneva ukseava posed polnud paralleelsed, vaid koondusid louna suunas. Muuri 

väliskÜljeloli ukseava laius 132 em, sissepoole koonduvate kÜlgede joonel 108 cm. Müüri sisekÜljele paigutatud ukseleht 

avanes ruumi poole. Ukse lengide kohale asetamiseks olid kivipiitadesse jäetUd 37 x 12 cm suurused valtsid (vt. leht 25, fo

tod 58 - 62). Nii puitlengide, kui koonduvate kÜlgede tottu omas ava sarnasust eelhoovi edelanurga hoone ruumi E-3 viimase 

ehitusetapi lääne-ida suunalise ukseavaga. (vt. leht 1). 

Eelhoovi -lounamüüri oli läbinud kunagi vertikaalasendis ava (ca 50 x 44 cm, vt. leht 25). Selle ebaproportsionaalne 

ümarkuju tuli välja müüri alumises tsoonis. Pohjata ava suubus kruusa sisse. Hiljem müüriti ava kinni, millest jäid louna

müüri välispinnale vuugid (vt. foto 63). Oletatavasti vete ärajuhtimiseks kasutatud ava töötas enne savimüüridega hoone 

perioodi. 

Lisadesse paigutatud plaanidel on tähistus "ruum E-7" tinglik, sest tegelikult kujutas hoonesuurusest ruumist E-8 lääne 

poole jäänUd ala vi~se ehitusetapi hoone sisemust, mida piiras pohjast eespool mainitud savimüür. Kuna hoones E-7 ei avas

tatud peale oletatava hüpokaustahju ümbrismüüride Ühtegi ruume eraIdavat kividest laotud vahemüüri, siis tundus toenäolisena, 

et neid seal ei olnudki. Selhe~t leidus pinnases hulgaliselt pohja-louna- ja ida-lääne suunalist kodupuitu, millest osa kanti 

puidust vaheseinte arvele. Puidust olid ehitatud ilmselt ka savimüüridega hooneaegsed põrandad ja laed (vt. leht 27). 

Hoones E-7 avatud pinnas osutas otseselt vanematele ehitusetappidele ning olulistele ümberehitustele eelhoovi lõunamüü-
A •• ~ . 

ril. Kohati kuni 45 cm kOl:'guseni sailinud puidu peal asus 58 - 128 cm paksune varingu kiht. Nii paks kiht eeldas suuremaid 

lammutustõid kas eelhoovi lounamüür1l voi samas paiknenud provisoorse hoonestuse juures. Et tegemist oli pohiliselt ümberehitus-
..... •• . A.. .. .. 

toodega veens1d var1ngu peale kogunenud tugevate poleDdsjalgedega ca 38 cm paksune horisont ja reljeefselt paigal pusinud lubi-

segukiht (leht 28, tähistused 1, 2, 4, 6). Hilisematest ümberehitustest mainitagu värava rajamist ja kinniladu eelhoovi lõuna

müüris ning värava läänekÜljele müüri sisse koonduvate paskedega laskeava eh1tust_ . 

Oletatavast akn8avast ca 215 -cm põhja pool puhastati välja pÕhja-launa suunaline palk, millest jooksis Üle ida-lääne suu

naline kodupuidukiht (vt. leht 27, foto 64). Mõlemast puidust võetud proove töödeIdi C14 meetodil. Ümberkukkunud seina voi 

-
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parandat meenutavale konstruktsioonile andis analüüs erineva hinnangu. Lääne-ida suunalise ahema puidu vanuseks saadi 1420 -

1450 aastate vahe. 33 Sellega risti asetsenud palgi Odateeris menetlus aga 1520 - 1650 aastaisse. 34 Olenemata konstruktsiooni 
•• A. • •• 

otstarbest omas tahtsust t01k, et see koosnes kahest erineva vanusega puidust. Ilmselt kasutat1 15. saj. puitu ara hilisemas, 

16. saj. I - 17. saj. I poole hoones. Peale selle vois oletada, et hoone E-7 ala oli hoonestatud juba 15. sajandil. Kui põõ-
.. A ..... •• 

rata tahelepanu avatud puidukatkete korgussuhetele savimuuride vundamentidega, siis uhtisid need vaid osaliselt. Hoone E-8 

analoogiate järgi kasutati hoones E-7-gi parandakargasi +98,30 m piires. Hoone idapoolses osas see vast nii oligi, kuid lääne 

pool tausid nii poranda-, kui müüri vundeerimiskargused (E-7 loodenurgas +100,03 m, vt. leht 27, foto 65). 15. sajandisse datee

runud puit olek~ jäänud savimüüri vundamendist tervelt 170 cm madalamale. Kuigi hoone E-7 savist lounamüüri vundeerimisel lähtuti 

kandvast pinnasest D1ng müür Vundeeriti selle järgi erinevatele kõrgustele, tuleb hoone alal näha mitmetest ehitusetappidest 

pärinevate ehituste säilmeid. KG~gusmärkidest lähtudes oleks pidanud varingukiht tekkima savimüüridega hoone ajajärgul, sest 

absoluuttõrgusel +98,15 - 98,25 m paiknenud ebaÜhtlase puidu kiht jäi profiilis varingu alla (vt. leht 28). Tegelikult see 

nii ei saanud olla, sest varingualuses mullases horisondis esines puidu katkeid ka absoluutkorgusel +97,66 m (vt. leht 28, 

tähistus 1). Hoonega E-S seostatav puit asus +98,30 m kõrgemal jälgides lääne poole tõusvat maapinda ja hoone lounamüüri 

vundamenti. Savimüüridega hoonestus tekkis ilmselt peale lammutamis- ja ümberehitustöid eelhoov! lounamüüri ääres kujutades 

Ühte viimastest lokaalsetest ehitusetappidest. Nende ümberehitustööde käigus kuhjati arvatavasti vanemat, 14.-16. saj. leide 

sisaldavat pinnast hoone E-7 pohjamüüri väliskÜlj ele. kuhu nüüd kaevati 34. surf (vt. leht 1). 

Käsitletava ala vanemale asustusele Viitas hoone E-7 läänekÜljelt saadud 14.-15. sajandisse dateeritud kivikeraamika. 

Esimeste ehitusetappide määramise teeb momendil voimatuks informatsiooni pUUdumine ~ohja-louna suunalise lubiseguga seotud 

müüri kohta. See oli ehitatud oosi lääneseljandiku idapoolse nolva vastu. Absoluutkorgusele +95,17 m vundeeritud müür osutus 

ka -altpoolt lugedes II elutegevuskihist vanemaks35 (yt. leht 1). 

1983.a. läbiviidud kaevetöödel kinnitas Ühe vanema kavatise versiooni hoone E-7 välisloodenurka kaevatud 12. Surf (vt. 

leht 1 ja 29, toto 66). Hoone E-7 pohjamüüri vundamend1st ca 220 cm allpool leiti punakaspruunis savikihis orgaanikat ning 
A.. ••••••••• • _ .. polemise tundemarke. Ca 50 cm paksusest k1hist Uleval pool 011 maap1nda kruusaga ta1detud, S11S peatus elutegevus laane 

poole tousval nõlvakul jälle pikaks ajaks. Sellelgi korral sattus pinnasesse palamise jääkaineid (vt. leht 12, tähistused 

2, 3, 4). Nende kihtide näololi tegemist samade kihtidegs, mis kaevati välja ringmüür11nnuse launamüüri väliskÜijelt. 

33 EKS TA Geoloogia instituut, prooviksart nr. 669 
34 Sama, proovikaart nr. 668 
35 Aus, 1983, lk. 8 
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Segatud savi ja kruusa peale ladestus uus, tugevasti põlenud elutegevushorisont (tähistus 10). Ning enne hoone E-7 põhjamüüri 

ehitamist oli kunagisele maapinnale kogunenud jälle elutegevusjääneid (tähistus 11). Ka selles segatud horisondis leidus puitu, 

mis kinnitas hüpoteesi, et esa hoones E-7 fikseeritud puidust kuulus savimüüridega hoonest varasemasse perioodi. Puidu kõrval 

esines kihi s veel 16. sajandisse dateeritud ahjukahleid. 

Eelhoov! lõunatiiba rajatud hoonele andsid eripära saviga seotud müürid ja rohke puidu kasutamine ehitise kehandis. Nagu 

Poola revisjonid on näidanUd, lähtUSid sellistest ehitusprintsiipidest venelased ja poolakad Liivi soja päevil ning sõjale 

järgnenud lÜhikesel rahuajal. Hästi tulid need ehituselemendid ilmsiks Laiuse linnuse juures, mille revisjonimaterjale on 

spetsiaalselt uuritud. J6 

Käesolevas seoses annab toodud rööbiknäide pidepunkti Rakvere linnuse eelhaovi lõunatiivas paiknenud hoone paigutamiseks 

15. saj. II p. - 16. sajandisse. 

J6 Q, •• - J'"flftÜ Alttoa, K. Laiuse linnus Poola ja Rootsi ajal. Ajaloolased tood, V. ux ajalooringi kogumik. 
Tartu, 1974, lk. 61, 6J, 66, 71, 72 
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6. Ruum E-10 

Keldrina kasutatud ruum E-10 oli ehitatud varasema ringmüürlinnuse kagunurka, mis ise jäi viimase eelhoov! idamüüri alla. 
A • • • .... • ••••• ... #It " ,... Pealeehitamise tulemusel lohuti nii p1nDaSe kih1stused kui voimalik hoonestus r1ngmuur1 s~sekuljel. Kas sojategevuse V01 kaoo-

tilise lammutamise tagajärjeloli rondeeli läänemüür rinpüüri kagunurga kohal väga madalale varisenude Sajandi alguses teosta

tud konserveerimistöödel alustati rondeeli läänemüüri ennist~st vana ringmüüri sisekagunurga pealt (vt. leht 32, tähistused 

6, 7, 8). See jättis oma jäljed ka keldri E-10 lounamüürile. Vuukide, ehitusmaterjali ja lublsegu vaatlusel ei jäänud kahtlust, 

et esimese ehitusetapi moodustas ringmüürlinnuse kagunurk, teise eelhoovi idamüür ja rondeel ning kolmanda rondeeii läänemüüri 

vastu toetatud kellerdatud hoone (E-10), mis vois ulatuda kaugemale lOuna poole (vt. leht 30). 
.""..... ... -. A tiit- .... Itta -.... 

Keldr~ lounamuur laot1 osaliselt ringmuuri lounaseina peale, nii et selle pohjapoolne aar lohuti ehitustoode kaigus. Keld-
A ..... .... . A 

ri lounamuuri rajamisel arvestati kuigi palju ldrde-ede1a suunalise vanema muuriga, kuid kas ainultsee tingis keldri 1ouna-

müüri eriskumma1ise, kahest nurga alla laotud müürist koosneva põhiplaani on kÜsitav (vt; leht 30, fotod 69, 70). 

Kõige parem Ülevaade saadi keldri 450 cm pikkusest ja 54 - 56 cm laiusest 1äänemüür1st. Seda piirasid kahelt kÜljelt ser

vatud paekivid kuna müüri keskmine osa oli täidetud peenems kiviklibuga. Keldri 47 cm laiune pOhjamüür lõppes ruumi siselo04e

nurgast 268 cm kaugusel. Rondeeli läänemüüri ja keldri pohjamüüri vahele tekkis 120 cm laiune ava, mida võidi kasutada sisse

pääsuna keldrisse. Kuna keldrit ei tÜhjendatud pinnasest, siis ei saa ka ukse asukoha probleemi lahendaiuks pidada. Praegu on 

raske ettekujutada keldri porandaga (+95,45 m) Ühel korgusel paiknenud ruumi keldri pohjamüürist pohja pool. Idaväravaga kÜlg

neva vahiruumi lounamüüri äärde kaevatud surtis ei tulnud nii madalal välja mingeid põranda tundemärke. Alumine kodupuit, mis 
A #4. A ' ... A AA .. 

vois kuuluda mone ruum1 parandale, asus surti. absoluutkorgusel +97,09 m (vt. lehed 1 ja 34, sur! 7, l01ge C-C; D-D, tahistus 

5). Selle peale kogunenUd hallis segatud kihis esines hoopis vanemale sillutisele eamaseid väiksemaid munakive (+97,32 m, 

tähistus 6). Idavärava ajal kasutatud sillutis paiknes absoluutkõrgusel +97,73 • (vt. leht 33, plaan). Kihi kasvuprotsessi 

lõpetas suurem tulekahju, mille järel teostati arvatavasti väiksemaid ümberehitus- voi taastamistöid. Alles absoluutkorgusel 

+97,66 - 97,74 m tuli uuesti kõne alla mone hoone savipõranda voimalus (tähistused 10, 11, 12). See ei ole aga toestatav. 

Keldri E-10 pohjamüüri sisekÜljele oli laotud 21 cm korgun~ ja 25 cm laiune aste, kuhu kOigi eelduste kohaselt toetus 

keldrit katnud talalagi andes ruumi kõrguseks ca 190 cm (vt. leht 30). Ebareeglipärase põhiplaaniga keldri sisemõotmeiks saa

di läänekÜljel 450 cm, pohja~ljel 388 cm, idakÜljel 255 cm ja lõunakÜljel 439 cm (vt. leht 30). 

Hoone puitkonstruktsioonidest oli astme tasapinnale ja veidi korgemalegi jäänUd kodupuitu, mille C14 analüüs date~ris 

1515 - 1650 aastaisse. 37 Kuna keldri lohutud pohjamüüri idapoolse otsa pealt leiti veel 1563.a. pärinev Taani Prederiek II 

37 BNS ~A Geoloogia Instituut, proovikaart 690 
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2 killingiline, siis pidi hoone sellel ajal olema hävinud. Keldri oletatavale IÜhikesele eale ei rääkinud vastu ruumi täitnud 

pinnas. Ru\llD:L paekividest laotud porandale joudis ladestuda ainult 8 - 10 cm paksune savist ja söetÜkkidest koosnev kiht, kus 

leidus ka luid, kui varingulise iseloomuga horisondid tostsid uue elutegevuskibi nii korgele (+96,21 m), et see ei saanud vana 

talalaega enam koos eksisteerida. Ruumi korguseks oleks siis tulnud 1'4 cm (vt. leht 31, loige C-C, tähitused 1 - 4). Elutege

vuskiht mattus ca 85 cm paksuse müürivaringu alla, mis pidi tekkima hoone ÜDlbrismüüride lammutamisel (täIustus 5). Peale seda 
... .... A 

tousis segatud mullane pinnas juba keldri muuridest korgemale kujutades maapinda rondeeli ees. 
.... ..... -' ~ .. 

Kas rondeeli laanemuuri vastu toetunud kellerdatud hoone holmas esimese korruse tasandil endasse ka louna pool sailinud 

küttekollete alused pole samuti veenvalt toestatav. Küttekollete ümbrismüüride korgused (+97,63 - 98,19 m) lubaksid seda ole

tada (vt. leht 30). Keldri läänemüür louna poole ei jätkunud,. vaid moodustas ruumile edelanurga, kust ida suunas pöördus ära 

65 em laiune lõunamüür. Viimane oli kavatise selles tsoonis primaarmüür, mille vastu toetus teises ehitusjärjekorras rajatud -

läänemüür (vt. foto 69). Hoone läänepoolne gabariitsein ei pidanud keldri lääneseinaga Ühtima. ~uks ei leitud kÜttekollete 

läbikaevatud läänekÜljel hoone välismüüriga kattuvat müüri. 

PÕhjapoolset suuremat kÜttekollet (ca 108 x 85 cm) eraldas lounapoolsest väiksemast (76 x 66 cm) ohuke 22 cm laiune ja 

325 am pikkuselt säilinud vahemüür (vt. leht 30). Kollete suudmed avanesid lääne poole. Põhjapoolse koldega piimes põhjast 

polenud savist koosnev kiht (240 x 210 cm). Tegemist oli ilmselt suurema leivakÜpsetusahju jäänetega. Nimetatud poolringiku

julisest koldest kõeti arvatavasti ahju. Lõunapoolne kÜttekolde alus vois sealjuures töötada karninasarnase toiduvalmistamis

kohana. Kollete seest ja ümbe.t, nOgisest pinnasest leiti kedra-, glasuur- ja reinikeraamika katkeid. Keldri E-10 ülemisest 

segatud horisond1st tuli välja ka luupeaga lauanuge ja kahlite tÜkke. Saadud andmeist lähtudes asus keldrist E-10 lõuna pool 
__ A 

kunagi kook, hoonet tervikuna voidi kasutada elamuns. 

Küttekollete ümbrismüürid olid laotud paekividest ja seotud valge, suureteralise, hapra lubiseguga. Keldri E-10 seintes 

kasutatust selle struktuur siiski erines. Samal ajal sarnanes keldri lubisegu eelhoovi edelanurga hoone vahemüüride ladumisel 

tarvitatud lubiseguga. Küttekollete, eriti põhjapoolse kolde lubimört oli väga lähedane eelhoov! loodenurga hoonesse ehitatud 

looride mõrdiga (vt. foto 38). Eelhoovi edela- ja loodenurga hooneid Ühendasid peale selle renessanss- ja mOningate baroklike 

tundemärkidega kaHeist laotud ahjud. Mitmea ehitualikud ja olmelised Ühisjooned lubasid koiki kolme hoonet pidada 16. sajan

dil kasutatud elamuteks. 
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7. Hoone eelhoov! edelanursas 

Eelhoovi edelanurka rajatud hoonet tähistavad esimesel plaanil ruumide numb~d E-3, E-4, EK-1 ' ja EK-2. Ruumide tähistamisel eel

dati, et ruumid EK-1 ja EK-2 moodustasid hoonele keldrikorruse. Aruande kirjutamise käigus ilmnes, et ruumid olid vundeeritud inimte

gevuaest puutumatu kruusa peale, kusjuures I ehitusetapil kasutatud põrandate körgused (+100,20 m, vt. leht 35) võrduaid kruusa kõrgu

sega hoone pohjakÜljel (+100,28 m, vtleht 6, Sur! 10). Hoone kirjeldamisel võetakse seda arvesse ~a lähtutakse I (EK-l, EK-2) ja II 

korruse ruumidest "(E-3, E-4). 

Eelhoov! edelanurga väljakujunemisest andis Ülevaate 31. Suri (vt.leht 36). Esimene eelhoovi edelanurk koosnes settematerjalist 

laotud ja saviga septud müüridest, mis olid vundeeritud absoluutkõrgusele +100,16 - 100,18 m. 49 - 68 cm karguseDi säilinud alumisi 

savimuure ei saanud pidada hilisemate müüride vundamentideks, sest pinnases esines selgeid vana kavatise lõhkumise jälgi (vt. leht 36, 

lõige "B-B). Sama tõestas ka täitelise iseloomuga kruus lõhutud savimüüxi kõrgusel (tähistus 3). Vastu savimüüri jooksis orgaanikat, 

luid ja linnuses väga harva esineTate telliskivide tÜkke sisaldav savine pinnas (tähistus 1). Selle Ülemine osa koosnes mädanenud pui-
.. ' 1ft...... . -dust ja soest, mis kuulus kas eelhoovi edelanurgas asunud vanema hoone porandale voi parines ehitise puitkehandist. Eelhoovi edelanurk 

pidi olema ca +100,36 m korguselt avatud, sest muidu poleks nii rohkesti puitu pinnasesse sattunud. Selged põlemisjäljed veensid, et 

savimüüridega kavatise hävitas tuli. Seejärel nivelleeriti põlenud rususid kruusaga ning samale kohale ehitati uus nurk. Ehitusmater-
~ . - ..... ... .. - A 

jalina kasutaoti end:i.selt oosi settekive, kuid nuud seoti malemad muurid lubiseguga. Nurk vundeeriti absoluutkQrgusele +100,77 - 100,84 & 

Võimalik, et II ehitusetapil alustati eelhoovi edelanurka kapitaalsama hoone ehitamist. Mingi hoone olemasolu tõendas ka pinnasest 

leitud puit (tähistus 4). Hoonestusega seoses märgitakse, et hilisema eelhoovi edelanurk oli ilmselt juba enne eelhoovi laiendamist 

asustatud. RuuDi EK-2 lõunamüüri alt puhastati välja 2 ruumist EK-2 vanemat elutegevuskihti. Alumine söe horisont viitas otseselt 

mingite ehitiste põlemisele. 'Kui ilemine elutegevuskiht võis kõrguse poolest pärineda savimüüridega nurga perioodist, siis söestunud 

horisont asus I ehitusetapi müüridest madalamal (+100,07 m, vt. leht 41, ruum EK-2, lOige e-e, tähistused 3, 8). 

II ehitusetapi elutegevustasand tekkis müüri vundamendist ca 87 cm kõrgemale (+101,71 m, vt~ leht 36, tähistus 6). Sellel ehitus

etapil tabas eelhoovi edelanurka järjekordne tulekahju, mille läbi kannatas põhiliselt eelhoov! läänepOOlne müür. Söeks põlesid ka eel

datava hoone puitosad. Hoone pidi hilisemast kavatisest tunduvalt erinema, sest II ehitusetapi elutegevuskihti ei saanud kasutada koos 

kõrgete teise korruse uksek&nnistega. Karguste vahe oleks ulatunud 85 cm-ni. 

Eelhoovi läänemüüri tuli pärast kahjutuld uuendada, launamüür jäi endisele kohale. Ehitustööde ajal nihutati läänemüüri ca 11 cm 

sissepoole (vt. "toto "71). Pinnases , tähistas ümberehitustöid varlDguline kiht tähistusega 7. Uue~ ' III ehitusetapi läänemüüri aluskivid 
A ~. ,. ~ .. 11ft .. • -

paigaldati absoluutkorgusele +102,15 m. Arvatava ruumi porand paiknes vundamendiga ligilahedasel korgusel (+102,06 - 102,29 m). III 

ehitusetappi iseloomustasid ruumi E-3 lääne- ja lõunamüüri ehitatud koonduvate kÜlgedega laskeavad. Sellel perioodil toimus hoones 
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,. .... •• _. #ttt.... .. 
viimane suurem polemine, mis j .attis kihti tahistusega 8 suured soetukid. Neid polemisjalgJ. varJatl.gJ. ruUllis E-3 krohviga, vaheseintega 

eraldatud väiksemas ruumis E-4 -tulid nad aga hästi nähtavale. Järgru!val t tasandati tUlekahjustused liivaga (tähistuli 11). Samasse ho

risonti oli "veel sattunud paekivitÜkkidega segatud savi. Laskeavadega ruumis E-3 kasutati vahepeal ehk saviparandatki. 

IV ehitusetapil sai ruum E-3 endale paekivipõranda (+102,23 - 102,38 m, vt. lehed 35, 36). Sellel ehitusetapil paksendati lääne

müüri ning teostati ruumistikus põhjalikke ümberehitusi. 

Hoone idatiiva moodustas piklik käigusarnane ruum E-5~ mis kujutas endast ainsat teadaolevat võlvruumi kavatises. Ruumi läänemüür 

vundeeriti savimÜüridega edelanurgaga enam-vähem Ühele kõrgusele (+100,06 m). Eelhoovi- ja samal ajal hoone lõunamüür koosnes siingi 

kahest osast - alUmdsest saviga seotud müürist ja kõrgusel +100,22 m alanud lubiBegul seisvast müürist (vt. leht 37~ lÕige E-B). Kõrgus

märke ei ole erinevates ruumides otstarbekas omavahel vorrelda, sest oosi lääneseljandik hakkas kiiresti ja järsult langema ida suunas. 

30 cm kõrgune vanem savimüür kadus 9. Surfis kruusa sisse, kusjuures hallis saVikihis ei märgatud erilise elutegevuse tundemärke. !ähe

lepanek kinnitas hüpoteesi~ et eelhoovi edelanurgas asus savimÜüridega nurga ajal või enne seda mingi hoone, mille gabariitmoõtmed 

erinesid ruumide ~J ja E-5 planeeringust. Nii saaks põhjendada puidu ning luude esinemist J1. surfi alumises savises pinnases. Ruumi 

E-5 alale esialgne hoonestus ilmseltei ulatunud. 
• 

Oletust, et II ehitusetapil alustati eelhoovi edelanurga hoone väljaehitamist, toetasid 9.Surfi andmed. 49 - 53 cm paksune nõrga 

kooslusega lubisegakiht jooksis siin katkematult eelhoovi lõunamüüri ja ruumi E-5 läänemüüri vastu tähistades Ühte ehitusetappi (vt. 

leht 37, tähistus 3, foto 72). Ruumi E-5 läänemüüri kindlustati 108 cm kõrguse ja Ülevalt 22 cm laiuse taldIDilmga, kuhu toetus ruumi 

porand (vt. foto 73). Segatud ehitusprahine horisont pärineski ca 175 cm kõrguse (mõõdetud taldmikust vÕlvi kannani) ruumi kasutamise 

ajast (tähistus 5). Volvi lammutamisel või sisselangemisel tekltinud varing surus horisondi hiljem taldmikust allapoole. Kui varingut 

kattis pruun segatUd pinnas pidi ruumi lagi olema viidud teisele kõrgusele. Hoone sisemistel ümberehitustel toodigi uks ruumi E-J 

idaseina. Seda sai kasutada ainult volvita ruumi puhul. Tõenäoliselt kuulus varingu peale korjunud pinnas korge uksega Ühte ajajär

ku. Võlviga ruumi arengulugu näis koasnevat kahest ~tusetapist - ehitamisest ja lammutamisest. Loomulikult mahtus nende vahele ka 

ruumi kasutamisperiood. 

Ilmselt kuulus ruumi E-5 esimesse kavatisse 147 cm laiune põhjamüür, mille kollaka varjundiga nõrk lubisegu erines sisemiste 

ümberehituste juures kasutatud valkjamast lubisegust. Küüri põhjapoolne äär jooksis ruumi idamÜüri sisse, koik teised seosed müüri 

kagu, edela ja loodenurgas näitasid põhjamüüri sekuno.aarsust. Olemasolevale kõrgusele 011 müür viidud hiljem, sest müüri kattis 

ca 20 cm paksune nõge ja söetÜkke sisaldav · kiht (vt. leht J5). 

Ruumi läänemüüri sisekülge uuendati valge lubiseguga seotud juurdelaoga. Suured pollukivid toetati taldmikust madlamale pinna

se peale. Seiiel ehitusperioodil lõhuti suurem osa läänemüüri taldmikust. Ruumi võlv siis enam ei töötanud, ebaÜhtlaselt paigutatud 

põllukivid poleks moodustanud ruumile Ühtlast seinagi, võlvikennast rääkimata. Nimetatud ehitusetapii müüriti kinni ka küttekolde 

lõõr ruumid.e E-S ja EK-2 vahemüüris. Tööde käigus oli ruumi E-5 lääneküljele langenud nõge, tuhka ning sütt. 
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Lõpuks tuuakse ära veel ruumi E-5 sisemõõtmed - 3,04 x 10,53 x 2,76 x 10,62 m (vt. leht 35). 

Hoone põhjapoolseim ruum EK-1 oli enne eelhoovi läänemüüri paksendamist orienteeritud lääne-ida teljele (algsed sisemoõtmed 

5,20 x 3,38 x 5,49 x 3,40 m, vt. leht 35, foto 74). RuuMi idamüüri sisekÜljel avastati vertikäalne vuuk, mis asus ruumi E-5 pÕhja-
.... .... .... - .. .. .. -.... ...... A 

muuriga kohakuti. Ruumi enda pohjamuur oli nihutatud kagusse ega ühtinud laanemuuri pakaendusmuurist valja puhastatud vanema pohja-

müüri suunaga. Oletati, et pOhjamüüri suunda muutis põhja poolt siseneva trepikäigu hilisem lüiitamine ·hoonesse. 38 Teiseks ei jätn. 

müürile mõju avaldamata ruumi pohjatiiva kasutamine peale hoone osalist lammutamist. Ruumi EK~2 Ülemistest horisontidest, ruumi 
. . •• A A AI A .. 

EK-1 kirdenurga pealt ja valisloodenurga surfist 10 saadud arvukate slakileidude pohjal tekkis arvamus, et hoone pohjaktiljel te-

geldi raua sulatamise või sepistamisega. 1983.a. esitatud lÜhema hoone versioonile39 lisatakse nüüd ruumi EK-1 kirdenurga ümber

ehitamise, kui Ühe ehitUSjärgu hüpotees. Nende tööde käigus ' laoti ruumi idamüüri väliSkÜljele teadmstutel eesmärkidel aste "(vt. 

foto 75). 

Ruumi kattis talalagi andes ruumi korguseks ca 223 cm (vt. leht 39, foto 74). Viimase ehitusetapi ruumi lOOdenurgast tõusis 

eelhoov! trepp. Samal telj el paiknesid ruumi lõunamüüris kaks ukseava teineteise peal. A1umise laiema (131 cm) ukseava läänepii t 

asus kohakuti paksendusmüüri idapoolse äärega, veidi kitsam (112 cm) teise korruse kõrgusel ruume E-1 ja E-2 Ühendanud ukse ida

piit jooksis kokku esimese korruse ukseava idapiiadaga (vt. leht 39, foto 74). I korruse ukseava kõrguseks mõõdeti 206 cm. Hoone 

Üldisi ehitusprintsiipe respekteerides oli puitkÜnnise jaoks jäetud idapoolsesse piita ava ja ukse lengide paigaldamiseks ehita

tud valtsid (vt. fotod 76 - 77). Mõlemas puitraamistusega ukseavas avanesid tlkse lehed ruumi EK-2 poole. 

Ruume EK-1 ja EK-2 täitnud pinnase koostises esines mitmeid erinevusi. Esiteks puudus ruumis EK-2 alumine pOlemistundemär

kidega elutegevuskiht, mis pÕhjapOOlses ruumis tuli reljeetselt nähtavale (vt. leht 38, tähistus 3; leht 40). Kihi suhe ruumi 

lounamüüriga tekitas kahtlusi, et see tekkis enne ala hoonestamlst (vt. leht 38, loige B-B). Kuna elutegevuskihti polnud ruumi 

idamüür läbinud ning lõunapoolBe ukse kÜnnis (+100,20 m; vt. leht 35) asus sellega kohakuti, siis jäädi esialgu ruumi ajal 1a

destunud kihi versiooni juurde. Kummaetki ruumist ei leitud muuseas paekiviporandaid, ilmselt olid need ehitatud savist. Esime-
• • ...... • .... ". " At sel ehitusetapil, kui ruumid 011d kahe laanekUlJele laotud paksendusmuuri vorra laiemad, tuleks arvestada porandakorgustega 

ca +100,20 m. 

Teiseks kajastus eelhoovi läänemüüri sisekÜlje kahekordne paksendamine ruumide pinnases erinevalt. Ruumis EK-1 jäi paksendus-

38 . Aus, 1983, lk. 21 
39 Samas 
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mÜÜride rajamisel põrandale langenud lubisegu alumise lõhutud elutegevuskihi peale (vt. leht 38, tähistused 6, 7). Kollane paks 

(kUni 47 cm) savikiht võis pärineda põrandast, kuid juurdeehituste käigus sattus sinna ka puitu, lUbisegu ning paekive. Näis. et 

segatud ~avi kiht moodustas ehitustööde lõppedes ruumile põranda, kuhu hakkas kogunema uuesti elutegevusjääneid (tähistus "4). 

Kihi hävi tas varing (tähistused 8, 9). 

Ruumis EK-2 oli keskseks tasapinnaks samuti paks (48 cm) segatud savi kiht (vt. leht 40, tähistus 3). Sarnaselt ruumi EK-1 

kihile tähistusega 4 leidus selleski ümberahituse ilminguid nagu puitu ja lubisegu. I ehitusetapil kasutati siingi savi põran

dana. Ruumi läänekÜljele paksendusmüüride ehitamist tähistas lubisegukiht savi peal, mitte selle sees (vt. leht 40, tähistus 

4). Pinnase strati~aafiale toetudes väidetakse, et peale eelhoovi läänemüüri paksendamist kasutati ruume edasi. Katkendlikke 

lubiseguhorisonte kattis ruumis E-2 Ühtlane pinnas, mille pÕhikomponendi sõe, lubisegutÜkkide ja puidukatkete kõrval moodustas 

inimtegevuse tulemusel põrandale ladestunud orgaaniline aine (vt. leht 40. tähistus 5). 'Ruumis EK-1 tähistas paksendusmüürist 

hilisemat elutegevust kiht tähistusega 8 ( vt. leht 38). Väidet kitsamaks muutunud ruumide kasutamisekohta kinnitas teise 

polluleivirea kõrguselt alanud müüri krohvitud sisesein (vt. fotod 74, 77, 78). Paksendusmüüri alumine pallukivi rida laoti 

lubiseguta pinnase sisse vundamendiks ning jäi tostetud põranda alla. Viimase kõrguseks saadi krohvitud pinna ulatust ja Üle

mist elutegevuskihti aluseks võttes ca 100,56 m (vt. lehed 38, 40). Tostetud parandaga oli voimalik kasutada ka 170 cm kõrgust 

ukseava kuigi ukse lehe paigutust tuli ilmselt muuta (vt. leht 39). 

I ehitusetapilolid ruumi EK-2 sisemõõtmed 481 x 502 x 528 x 474 cm (vt. leht 35, vt. fotod 76, 77, 78, 81). Hoone ruumi

lahendus ei välistanud eespool märgitud etapilise väljaarenemise võimalust. Ruumi E-3 (sisemõõtmed 521 x 444 x 520 x 430 cm) 

prioriteeti teiste ees näitasid lääne- ja idamüüri põhja-kirdesse viidud suund ning idamüüri paigutus ruumide EK-2 ja EK-1 

suhtes (vt. leht 35). ÕhUke põhjapoolne vahemüür (laius 87 cm) sobinuks hoone sisemüüriks~ kuna laiemad ruumide E-5 (147 cm) ja 

EK-2 (106 cm) pOhjamüürid sarnanesid rohkem välismüüridega. Eelhoovi lounamüüri orienteeruv laius oli samuti 147 cm (vt. leht 

35). 

Ruumi EK-2 kasutamisprintsiipe pohj endas hüpokaustahju meenutav kÜttekolle (vt. leht 41, vaade nB", fotod 79 - 80). Abi 

pärines arvatavasti ruumi I ehitusetapist ning oli enne tarvitamiskõlbmatuks muutumist teinud läbi Ühe ümberehitusetapi. Selle 

gabariitseinte ladumisel kasutati telliskive (15.5 x 7,5 cm). Kolde sisemüürid koosnesid siiski traditsiooniliselt paekividest. 

Küttekolde suue paiknes vanemal ahjul algsest põrandast ca 50 - 60 cm kõrgemal. Ilma spetsiaalse kÜtteruumita köeti ahje liht

salt ruumist EK-2. Järgnenud ümberehitustel tosteti kolde suuet veel 63 cm Ülespoole (101,43 m, vt. leht 41). KÜllaltki lÜhi

kest aega kasutatud küttekolde (kõrgus 57 cm, laius 38 cm) 'sees kattis iseloomulikke tuha ja söekihte labisegu. Näis, nagu 

oleks lubisegu rohkuse kÜttekoldes tinginud mitte ainult ahju juures läbiviidud tÖÖd, vaid seda sattus koldesse k8 ruumi põhi-
..... • ~ ••• -. A A _ .. . •• .. •• 

muur1del teostatud eh1tustoode ajal. Kokkuvotteks voiks oelda, et haruldaselt vaikese kuttekoldega ning ebatuupilise konst-

ruktsiooniga abi, kus leidus siiski kerisekive, sarnanes rohkem redutseeritud kaminaga kui hüpokaustahjuga. Viimane oleks 
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vajanud kandekaartega kolde jaoks hoopis pikemat kavatist, kui pakkus 155 cm laiune ruumi idam~ür. Ruumi E-5 läänekÜljel teos

tatud ümberehituste käigus kolle suleti. Selle lõori võidi ära kasutada kõrgematel korrustel paikennud kahhelahJude ' ehitamisel. 

Renessansliku ornamendiga lame- ja glasuuritud rosettpohjaliste pottkahlite leiukohtade järgi paigutati Üks ahjudest ruumi 

EK-2 peal asunud II või III korruse ruumidesse. 

Kahhelahjud hävisid enne, kui ruumi EK-2 langesid hoone Ütnbrismüürid moodustades 129 cm paksuse varingukihi (vt. leht 40, 

tähistus 6). Varingu paksusest lähtudes ei jäänud hoonest siis midagi järele. Paraku see nii polnud, sest II korruse kõrgusele 

oiid tekkinud uued mullased horisondid, kus leidus lokaalseid sõevõõndeid ning kus vastu ruumi idamüüri ulatunud lubisegukihid 

rääkisid läbiviidud ehitustöödest (vt. leht 40, tähistused 7, 8~ 9~ 4). Suure tõenäosusega kasutati ' hoonet peale I korruse 

täisvarisemistki. Pinnasestleiti ohtralt kedrakeraamikat ja slakitükke. 

KÜllaltki keeruliseks kujunes puidu- ja müntide vanuse järgi pinnase dateerimine. Ruumi EK-1 alumisest elutegevuskihist 
" , 14.. 40 voetud puidu proovi C analuüs andis vastuseks 152~ - 1610aastate vahe. (vt. leht 38, tähistus 3). Proovi tulemusele toe-

tudes oletati, et hoone oli 1520.aastaiks täies mahus valmisehitatud. Sama ruumi idamüüri pealt leiti (ca +101,05 m) Eerik XIV 

killing 1561 - 1564 aastaist. Kuna münt asus läänepoolsete paksendusm1iüride ehitamisaegsest porandast ca 50 cm kõrgemal, siis 

pidid kindlustustööd lõppema enne 1561 - 1564 aastat. Ruumist EK-2 saadi Üks daatumita Johan III killingitest esimesest sega

tud savikihist (+160,40 m) ja teine paksu vahevaringu Ülemisest osast. Mõlemad mündid olid vermitud ajavahemikus 1570 - 1584 

aastani. Xüntide erinevate leiukõrguste interpreteerimisel arvestati hüpoteesiga, et 14 aasta jooksul joudis I ehitusetapi 

põrandasavile ja läänemüüri paksendamisel allalangenUd lubisegule kasvada uus elutegevuskiht (vt. leht 40, tähistus 5). Samas

se ajaVahemikku pidi mahtuma ka hoone Ülemiste korruste Ütnbrismüüride varisemine I korrusele. Meenutades LiiVi sõja sündmusi 

tundub väga tõ enäolisena , et 1570 - 1580 aastail sai linnus rängalt kannatada,StSt rootslased-sakslased ja mõisamehed proovisid 

linnust edutult vallutada 1572, 1574 ja ' 1579 aastal kuni see lõpuks õnnestus Pontus de la Gardie'l 1581. aastal. 41 Koik need 

lahingud mahuvad müntide käibeloleku aja piiresse. 

Peale nimetatute leiti ruumist EK-2 juhuleiuna Poola Sigismnnd III poltorak 1627. aastast. »ünt võis ruumi sattuda pinnase 
•• ". .. A •• A A 

umbertostmise tulemusel, kuid valistada ei saa ka voimalust, et hoone elas Ule Poola-Rootsi soja 17. saj. alguses ning leidis 

teadmatul otstarbel kasutamist 1627. aastalgi. 
•• A 

Enne peatuki lopetamist peatutakse veel paari sõnaga C. Brotze 1794. aastast pärineval joonisel, kus näidatakse eelhoovi 

40 ERSV TA Geoloogia Instituut, proovikaart nr. 667 
41 Russow, B. Liivimaa kroonika. II. Tartu, 1921, lk. 28, 63, 72-73, 135 ja 142 - 144 
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edelanurgas tOrni. 42 Hoone ehitusetapiline analüüs sundis joonist vaatama senisest kriitilisemalt. Esiteks ei vasta linnuse 

proportsioonid seal kaugeltki tegelikkusele. Teiseks tundub linnus olema 18. saj. IV veerandil väga halvas olukorras, meenu

tades igati varemete seisu kaks sajandit hiljem. Aga torni peakoonus on püsinud oma kohal? Kolmandaks puudub joonisel, kus 
•• .._ At ••• -. ~ .. #It 

Ule eelhoovi idamuuri paistab problemaatiline edelatorn, korgeim laanetorn. Ja neljandaks, on vaga raske pohjendada, misk ei 

ole eelhoovi edelatornist jälgegi näiteks 1615.aastasse pa~gutatud Goeteerise gravüüril, kus ometi tuuakse ära isegi säilinud 

korstnad. 43 Väliuurimistel kogutud teave ei anna mingit alust oletuseks, et mitmeid "varisem1sprotsesse läbiteinud hooneloleks 

18. sajandil säilinud veel torni peakoonus. Väikeruumi E-4 ajal kasutatud lagede vormistus muudab samuti "torni olemasolu 
.. A". A •••• • • •• • 

kusitavaks. Po~otteliselt vois hoonel paikneda kergem ka1tsetorn, ku1d et ta PUS1S 18. saJandini on vaheusutav. Joon1sel 

iimnenud ebatäpsused sunnivad osa kujutatud detailidest kandma kunstiliste visioonide valdkonda. 

42 Aus, 1983, lk. 27 
43 Kasutatud jooniste ja gravüüride fotokoopiaid 
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8. Linnuse ehitusetapid suhtelises kronoloogilises järjestuses 

I EHITUSETAPP - See oli 11.-12. saj. asustus linnuse läänetiivas, praeguse läänetorni 1-13 ja ruumi 1-11 alal. Väite kasuks, 

et tegemist vois olla muinaslinnusega, räägib tOik, et selles piirkonnas asus hiljem esimese kivilinnusega seostatav hoone, millest 

suudeti kindlaks teha Ühe keldri asupaiga. Nimetatud koht sobiks ka maastikulisest aspektist linnamäeks. Samal ajal ei ole linnusest 

leitud Ühtegi muinasaega dateeritavat esemelist leidu • . Väga tosiselt tuleb arvestada voimalusega, et muinasaega ulatuv asustus paik

nes ka hilisema konvendihoone eelhoovis ning seda voib esineda mujalgi Rakvere oosi territooriumil, väljaspOOl kivilinnuse müüre. 

II EHITUSETAPP - Ehitusetappi kuulub hoone, kus paiknes kelder K-12. Keldri pohjamüür vois kujutada hoone mastaapidest välja

ulatuva kavatise välisseina, mis jätkuS kagu suunas. Keldri louna poole jätkuvat idamüüri peeti hoone välisseinaks. Oletatakse, et 

kellerdatud hoonega esimese kivilinnuse kavatis moodustas algselt iseseisva kindlustuse, mis hiljem haarati ringmüürlinnuse koos

seisu. Vanem kivimüüridega kavatis paiknes väga lähedal noorema rauaaja asustusele ning lähtus ilmselt varemeksisteerinud puithoones

tusest. 

III EHITUSETAPP - Siintoodud järjestuses sai linnus endale III ehitusetapil ringmüüri. Etapi käsitlemist kergendab asjaolu, et 

ringmüüri onnestus kÜllaltki täpselt fikseerida. Seniavaldatud publikatsioonides peeti Rakvere linnust tüüpiliseks kastel11ks. Te

gelikult see nii ei olnud. Ringmüür jälgis täpselt olemasolnud pinnase reljeefi ning kujutas endast ebareeglipärast, looduslikule 

pinnamoele orienteeritud ringmüürIinnust. Seda korgendati vähemalt 4 korda. 5 ehitUSjärk vois kuuluda 4 ehitusetapi ümberehituste 
. . . . .. .,.. ..... A.. A. lAt.... •••• • 

sisse. Kas hooned pa~knes~d r1ngmuur~ aares voi keskel jai vaieldavaka. Koige toenaol~semalt oli hoonestatud ringmuurl~nnuse 100-

denurk. 

IV ehitusetapp - Sellel ehitusetapil pikendati ringmüürlinnuse läänemüüri pohja poole. Kui kaugele ida poole ulatus siis piken

datud ringmüüri pohjasein ei selgunUd. Selle kavatise loodenurgast hakkaski välja kujunema konvendihoone. POhjavärava rajamine kuju

tab seal jällegi Ühte ehitUSjärkU. 

V EHITUSETAPP - Siia ehitusetappi paigutati läänetorni 1-13 rajamine. Selle ehitamisel kasutati 2. III ehitusetapi müüri -

lääne- ja pohjamüüri. Viimase sisekÜljele laoti paksendUS, III ehitusetapi läänemüür jäi torni kOige kitsama müürina kavatisse 

muutumatul kujul. Läänetorni ehitusloo uurimist komplitseeris voimalus, et torni ala veis olla juba varem hoonestatud. Torni 

välisidamüüri vastu toetus hiljemgi kellerdatud hoone (K'-15). V ehitusetapil muutus läänetorni lounamüür peahoone lounamüüriks 

moodustades Ühel ehitusperioodil kavatisele kagunurga. PÜstitati hüpotees, et nimetatud lounamüüriga peahoone eksisteeris kauem 

kui siiani arvatud. Kus paiknesid vanemate ehitusetappide ajal linnuse väravad, on veel praegu lahtine • 

VI EHITUSETAPP - VI ehitusetapil ehitati peahoonele uus lounatiib, mille nurkadesse paigutati nelinurksed tornid. Samaaeg

selt rajati ka kÜlgtorniga idaväravahoone ning varsti pärast seda laiendati launapoolset eelhaovi louna suunas. Tulirelvadele 
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moe1dud puust tugipalkide pesad edelatorni alumisel korrusel näitasid, et Rakveres kuj~es konvendihoone välja vordlemisi hilja. 

VII EHITUSETAPP - Siia koondati koik konvendihoone laUDapoolsesse ee1hoovi rajatud hooned, mis on samuti läbi teinud mitmeid 

ehitusjärke. Enne ke11erdatud hoone E-10 ehitamist valmis rondee1. Täpselt ei suudetud määrata ruumide E-7 ja E-S suhet teistega, 

sest hoone müürikive sidus savi. Sama nähtusega puututi kokku ka ee1hoovi vanima edelanurga juures. Koiki hooneid Ühendas rohke 

puidu kasutamine ehituskonstruktsioonides. Nii eelh~i ede1a-, kui kagunurga hoonetes kasutati kahhe1ahje. 

VIII EHITUSETAPP - KOige viimaseks jäeti ehitusetapp, kuhu paigutatud ehitised pärinevad ilmselt palju varasematest eh1tus

järkudest, kuid meie teadmised nendest on liialt napid isegi oletuste tegemiseks. Mainitaga siin ee1hoovi 10unamüüris paiknevast 
" 

•• .. AA.... A ..... 

varavast veidi ida pool nähtavale tulnud pohja-1ouna suunalist muuri, mis osutus ee1hoovi 10unamuurist vanemaks. Et III ehitus-

etapi ringmÜür1innuse 10unaseina 1aunakÜljel asusid mingid varased ehitised, toestasid väga mada1a1e 1adestunud elutegevuskihid 

ja 14.-15. saj. kivikeraamika 1eiud. 
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10. JOONISTE NIMEKIRI 

- Rakvere linnus, pohiplaan 

- Siseou, plaan 1:50 

- Läänetorni lõunamüür, surt 35 

- Suri 21, loige B-B; Suri 28, leige A-A 

- §uri K-12; suri 21, lOige A-A 

- Suri 11, A. lOl.ge A-A; 
A 

surt 10, 

- Sur! 11 , 
A 

loige D-D; 
.... 
suri 22, 

- Suri 11 , leige B-B; 
... 
suri 11 , 

- Suri 11 , plaan 

- Suri 16, leige A-A; B-B; surf 

- Surf 17, lOige B-B; e-e 
- Suri 15, loige A-A; B-B 

- Surf 18, leige A-A; plaan 

Suri 6, leige A-A; B-B 

- Surf 33 

leige A-A 
A 

loige A-A 

leige e-e 

17, 
A 

loige A-A 

- Sur! 30, leige A-A; Suri 32, IOige A-A 

- Suri 29 

- Rakvere linnuse eelhoov 

- Ruum K-15, leige A-A 

- Ruum K-15, vaade B-B 

- Ruum K-15, leige e-e 
- Surf 14, leige A-A; B-B; e-e 
- Sur! 1, leige A-A; surf 2, leige A-A; sur! 3, leige A-A 

- Suri 4; leige A-A; B-B 

Leht 25 - Ruum E~8, plaan 

Leht 26 - Ruum E-8, surt 5, leige A-A; B-B 

Leht 27 - Ruum E-7 (puidu plaan) 

Leht 28 - Ruum E-7, suri 8, leige A-A 

Leht 29 - Surt 12, leige A-A 

Leht 30 - Ruum E-10, plaan 

Leht 31 - Ruum E-10, suri 20, leige e-e; B-B 

Leht 32 - Ruum E-10; surt 20, leige A-A 

Leht 33 - Sur! 7, plaan, lOige A-A; B-B 

Leht 34 - Suri 7, lOige e-e; D~D 

Leht 35 - Plaan. Eelhoov! edelanurga hoone 

Leht 36 - Ruum E-3, surf 31, leige A-A; B-B 

Leht 37 - Ruum E-5; Surf 9, leige A-A; B-B 

Leht 38 - Ruum EK-1 (14); lOige A-A; B-B 

Leht 39 - Ruum EK-1 (14); leige e-e 
Leht 40 - Ruum EK-2 (10); leige A-A 

... 
Leht 41 - Ruum EK-2, kÜttekolde vaade "B"; loige e-e 
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11~ FOTOILLUSTRATSIOONIDE NIMEKIRI 

1 ~ Vaade keldri K-12 kirdenurgale ja kagusse 

suunatud müürile kagust 

2. Vaade keldri K-12 kirdenurgale ja kagusse 
...... ,.. 

suunatud muurile lounast 

3. Vaade keldri K-12 pohjamüürile ja lounavärava

käigu läänemüürile kagust 

4. Vaade 21 sur!i (loige B-B) pinnaseprofiilile 
,. 

pohjast 

5. Vaade hilisema hüpokaustahju 1-12 kÜlgmüüridele 

lounast. Ahju pohja- ja läänemüüri alt puhasta-
-- ,.--ti välja keldri K-12 laane- ja pohjamuur 

_ A 

6. Vaade hupokaustahjule 1-12 lOUDast 

7. Vaade keldri K-12 pohjamüürile edelast. 
,. 

Vote 

tehtud hüpokaustahjust 1-12 

8. Vaade keidri K-12 edelanurgale kirdest 

9. Vaade ruumi 1-11 läänepoolsele aknale k1rdest 

10. Vaade eelhaovi läänemüüri pakeendusmüÜri alt 

nähtavale tulnud ringmüÜrlinnuse lounamüÜri 

edelapoolsele osale kirdest 

11. Sama müür fotografeerituna kagust -- ,. --,. --. 1 2. Ringmuurlinnuse lohutud siseaarega lounamuurJ. 

väliskülg ja seda Ületanud pÕhja-loUDa suuna

line müür surfis 11. Võte kagust 

13. Ringmüürlinnuse lõunamüÜri lõhutud siseäär 

surfis ·11. Võte kirdest ' 

14. RingmüÜrlinnuse lounamüüri väliskÜlg surfis 16. 

Võte edelast 

N-

N-

N-

N-

N-26676/1 

N-26677/1 

N-26676/2 

N-26678 

N-26679 

N-26680/2 

N-26680/3 

N-26681 

N-26680/1 

N-26682/1 

15. RingmüÜrlinnuse launamüÜri sisekÜlg surfis 17. N-266~/2 

Võte edelast 

16. Vaade ringmüürlinnuse lõunamüÜri edelapoolsele Il-26683 

osale edelast 

17. RingmüÜrlinnuse lõunamüür surfis 18. Võte idast N-26684/2 

18. Ringmüürlinnuse lÕunamüÜr surfis 19. Võte idast 

19. Vaade ' ringmüÜrlinnuse kagunurgale, rondeeli 

välisläänemüÜrile ja keldri E-10 lõunamüÜrile 

loodest 

20. Vaade eelhoovi kagunurgale loodest. Esiplaanil 

6. Surf 
21. Lääne-ida suunalise müüri säilmed surfis 33. 

Vaade kagust 

N-26684/1 

N-26685/2 

N-26686 

N-26687 

22. Vaade hilisemale siseõuele, mida läbis ida- N-26688 
. ,.. .... . ... 

lääne suunaline ringmüÜrlinnuse pohjamuur. Muur 

oli säilinud läänetorni väliskirdenurgas. Võte 

idast 

23. Vaade ringmüÜrlinnuse pÕhjamüüri säilinud osale N-26689/1 

läänetorni väliskirdenurgas. ' Võte kirdest 

24. Läänetorni väliskirdenurka juurdelaotud müür 

ja tugiposti alus. Võte loodest 

25. Vuugid esimese ringmüÜri loodenurgas. Võte 

lõunast 

N-26690/3 

N-26691 

26. Vuuk pikendatud ringmüÜri läänemüüri ja hilisema N-26692 

paksendusmüÜri vahel. Vote lõunast 

27. Vuuk ruumi 1-1 välislõunamüÜri ja linnuse lääne- N-26693 

müüri paksendusmüüri vahel. Võte läänest 
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28. Vote laanetorn~ pohjamuurile laanest 

29. Vaade vanema ringmüüri läänemüüri ja läänetorni 
A •••• •• . 

lounamuuri Uhtimiskohale idast 

30. Vanema ringmüÜri läänemüüri sisepaksendus ruumi 
,.. . ...- ,... .... ,.. 

1-11 alal. Korgemal laanetorni lounamuur. Vote 

kirdest 

31. Vaade talaavadele ja rohtasendis vuukidele ring

muuri läänemüüri siseküljel. Võte kagust 

32. Sama 

33. Vaade madalamale horisontaalvuugime ringmüÜri 

läänemüüris. Vote kagust 

34. Sama 

35. Vaade talaavale ja madalale horisontaalvuugile 
• ..... ..... ••••• A 

r~ngmuuri laanemuur~s. Vote idast 

36. Vaade II ehitusetapi talaavadele ja horisontaal-
• • ••••• •••• .... A 

vuug~le r~ngmuurl. laanemuuris. Vote kagust 

37. Vuuk ringmüÜrl1nnuse läänemüüri ja konvendihoone 

edelatorni vahel. Vote kagust 
AA A 

38. Loorid eelhoovi loodenurga hoones. Vote kirdest 

39. Keldri K-15 väljakaevamine. Vote läänest 

40. Vaade läänetorm välisidamüürile ja ida suunas 

pikendatud lounamüÜrile kirdest 
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N-26694 

N-26677/2 

N-26677/3 

N-

N-26695 

N-26696 

N-26697 

N-26698 

N-26699 

N-26700 

N-26701 

N-26702 

N-26703 

41. Vaade vuugile läänetorni pikendatud lõunamüÜris. N-26704/2 

Vote kirdest 

42. Keldri K-15 läänemüür ja pohjamüüri läbinud trepi- N-26705 
•• AA · . 

kaik. Vote lounast 
.. A.. ,.. 

43. Sama trepp keldri K-15 valispohjakuljel. Vote 

kirdest 

44. Hilisem trepp keldri K-15 idamüÜris. Vote läänest 

45. Sama trepi lounakülg. Vote pohjast 

N-26689/2 

N

N-26704/3 

46. Sama trepi põhjakÜlg. Vote lounast 

47. Vanema ringmüÜri põhjamüür ja läänetorni 

ehitamiseks juurdelaotud paksendusosa. 

Koos moodustasid läänetomile pohjamüüri. 

Vaade idast 

N-26704/1 

N-26706 

48. Vaade läänetorni läänekÜljele ja I korruse vol-

vile loodest N-26707 

49. Vaade lääntorni taldmikele põhjast N-26690/1 

50. Siseouelt Ulespoole tousva trepi pohjapoolne N-26689/3 

kÜlgsein (kelder K-15). Vote kirdest 

51. Loõr läänetorni väliskirdenurgas. Võte kirdest N-26690/2 

52. Vaade hoonele E-S -kirdest 

53. Vaade hoonele E-7 idast 

N-26708/2 

N-26709 

54. Vaade ümberehitusjälgedele hoone E-8 kirde- N-26710 
A 

Vote edelast 

55. Vaade suriile 5 kirdest 

56. Renn eelhoovi lounamüüri idapoolsemas osas. 

Vote pohjast 

57. Pomlukivid ruumis E-8. Võte kagust 
A 

58. Vaade ruumi E-8 ukseavale pohjast 
A 

59. Vaade ruumi E-8 ukseavale ja porandale 
A 

lounast 

60. Vaade ruumi E-8 läänepoolsele ukse piidale 

kagust 

61. Sama 

62. Vaade ruumi E-8 idapoolsele ukse piidale 

edelast 

63. Oletatav vee ärajuhtimise ava eelhoovi 
A _.. •• ••• A A 

lounamuuri valiskulJel. Vote lounast 

64. Puidu ~ ruumis E-7. Vote edelast 

N-26711 

N-26712 

N-26708/1 

N-26713/2 

N-26713/3 

N-26714 

N-26713/1 

N-26708/3 

N-26685/1 

N-26715 
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65. Ruumi 
__" A • 

E-7 laanekUlg. Vote k1rdest 

66. Vaade oletatavale hüpokaustahjule ja surfile 12 

ruumi 
_ A 

E-7 valisloodenurgas. Vote loodest 

67. Vaade oletat~vale hüpokaustahjule ruumi E-7 

10 0 denurgas. Vote kirdest 

68. Ruumi E-7 välisloodenurk. Vote loodest 

69. Vaade ruumi ' E-10 edelanurgale idast 
A 

70. Vaade ruumile E-10 pohjast 

71. Vaade eelhoov! siseedelanurgale Surfis 31. Vote 

kirdest 
A A 

72. Vaade ruumi E-5 siseedelanurgale surfis 9. Vote 

kirdest 

73. Vaade taldmikule ruumis E-5. Vote pohjast 

74. Vaade ruumile EK-1 pohjast 

75. Vaade ruumi EK-1 astmega idamüürile kirdest 
A 

76. Vaade ruumi EK-2 lOUDast 

77. Ruumide EK-1 ja EK-2 vaheukse kÜnnis. ,Paremal 

paksendusmüüri pallukividest vundament. Vote 

kirdest 
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N-26716 

N-26717/2 

N-26717/1 

N-26717/3 

N

N-26718/2 
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