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'clli.lJ.n , Viru tn. 11 ern tu ... arhcoloogilJ..s d 

uurimistööd . Arhite.ictuur:i..ujl oolieeri erltl~lI:1Us d 

~j~ool~ctc keldr i ruwlide re t uur~erimiseks j 

'lAUl:) ~ln. t;u e JÜsti ta i c ks Viru tn.ll v ool k rulidile . 
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. öida .LII tal.1.inn, ~iru tn. 11. ..ali tus rh olooe-ilised uurj 

i töod. ~e:st j a fotod. 
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Sissej u.ho.tus. 

1984.a. suvel ajavahemikul 9.juulist 10.aL~ustini kaeva

ti arheoloogiliselt läbi Vixu t. 11 asetsenud haljasala 

territoorium ca 800m2 ulatuses. Arh oloogilised uurimised 

said siin teostuda tänu Vabariiklikus Arhitektuurimälestiste 

aitse Inspektsioonis koostatud eritingimustele, kus on 

öeldud: "Antud juhul tulevad keldrite seinad kui muinsus

kaitsealused keska gsed ehitussäilm d arh oloogilis lt väl

ja kaevata, nende seisund fikseerida ning lülitada restau

reeritult ning konserveeritult uusehitusse viisil, mis või

maldab nende maksiffiaalset eksponeer~ist ja asutamist 

kaasajal_,,1 

Se ga oli uurimistöö~e eesmärgiks kitsamas mõttes and

mete togumine siia ehitatava IOV "Lembitu" uue hoone kel

drikorruse projektdokumentatsiooni valmistamiseks ja edas-

pidise ehitustöö korraldamiseks. une aga sell€s linnaosas 

varem arheoloogilisi uurimistöid läbi viidud ei ole, siis 

omandasid erheoloogilised kaevamised laiema tähenduse antud 

kvartali ja kogu linna osa arhitektuL~i ajaloo seisukohalt. 

Arheol~ogilieelt jäi käs1tletav ala suhteliselt vaeseks, 

kuna algsest pinnaserelj efist sõltuv~lt olid. ,ya~as mad 
~.U;d. d.k"'A/~I:..~.lud . 

elutegevustasendid kas~uUdUSid' 

800 m2 olid aga säilinud keskaegsete ehituste keldrite 

põhiplaaniline ja ruumiline üldlahendUS. {aevena hõlmas 

kolme keskaegset kinnistut« nr. 370, 376, 378. Nendest 

nr. 376 põhihoone on Välja kaevatud täielikult, põhiplaani

line lahendus on välja selgitatud ka kinnistu ~r. 370 

1 O.4~a~ Arhitektuuriajaloolised eritingimused uusehituse 
püstitamiseks Tallinnas, Viru ja üürivahe täna
vate nurga vabale kXlmdile. lk. 4, Tallinn 1983. 
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selles osas, mis on säilinud Viru tn. 151Müürivahe tn.29. 

s.o. kinnistu nr. 378-st jUi välja kaevamata ~üürivahe täna

vale ulatuv osa seal paiknevate ko~nunikatsioonide tõttu, SS]M 

y • 

pohjus 1 e~ saadud avada ka hoonete Viru tänava poolset seLlE 

välisküljelt. 

Alljärgnevas käsitluses vaadeldakse ehituste kavatisi kin

nistuta kaupa. Töö~e juurde lisatud kartogramm on varustatud 

arheoloogias kasuta·~ava koordinaadistikuga N-B telg A-K ja 

O-W t9lg 1-22. ruudu küljepikkus 2 m ( tekstis viidatakse 

plaanidel märgitud ruutudele, kujul A;5). 

Aruanne koosneb kahest käitest. Käesolevas tekstiline töö 

osa jaguneb I pt. välja kaevatud ehituste. nende detailide ja 

konstruktsioonide kirjelduseks ja teises peatükis on toetu

des nim tatud fikseerivale osale toodud ehituseta.pid nende 

väljakujunemise järj~korras. 
v 

Töö kokkuvotvas osas on selgitatud ka ehituste absoluutset 

kronoloogiat. tuginedes kirj ldusele ja säilinud arhiivsele 

materjalile. Lai maulatuslikud arhiivsed Lluringud nende kin

nistute kohta peaks id saama läbi viidud juba vastava ala spet@ 

sialistide poolt. 

Arve~tadea. et pohiliseks uurimisobjekti s antud töös iuju

nes välja k:aavatud ehitussubstants, liideti uurimisgruppi 

lisaks väljakaev~~isi vahetult juhtinud KRPI arheoloog K.Lan-

gele ka kunstialaloolnne B.Dubovik. 
v vv 

Koik ve.jalikua. mootmis-

tööd ja joonised tegid arhitekt E.Ojala ja van. tehnikud 

K.pollu ja E.Laur. Objektil fotografeerimid K.Langa. P.Kraas, 
oo; 

O.Koll. 
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Kinnistu nr. ;70 

Kaeven~i lääneküljel asets nud kinnistust saadi osaliselt 

uurid vaid Vi~u tänava ääres asunud põhihoone keldrikorrust • 

Praeeu olemasol(!va IÕV "Lembi:f:u" hoone ehitamis ga on kin

nistu põhjapoolses osas ajaloolised ehitused hävitatud. 
1 

Kaevandig3 avati endise hoone keldrikorrusest kolm ruumi 

(vt. plaan, leht 12 kinnistu nr. 370 I, II, III). Hoone 

lääneküljel asetsev ala , milline on pla~il tähistatud IV ja 

IVa on kunagise kangialuse territoorium. 

Ruum nr" I 

Vi±u tä,nave ääres asetseb trapetsikuj ulistl! põhiplaaniga 

ruum mõõtroetega 6,72 x 11,7 m. 
... 

Ruumi laiust oli voimalik mtiäl 

... 
rata vaid Viru täm:va poolses otsas, pohja suunas ruum laie-

neb , kuid kuna olemasoleva IÕVttLembitu" hoone ehitamisega 

on ruumi loodenurk hävitatud t seetõttu pole võimalik ruumi 

N-seina pi'-kust tä.psel t müäreta. 

Käsitletavat keldriruumi katavad kahele neljakandilisele 

sambale (ristlõige 65 x 68 cm) toetuvad võlvid, mis on osa-
e 

liselt ~äilinud (vt. plaanid. leht 10, foto 1,2). 

Võlvid on ruumi gabariitseinte suhtes sekundaarsed, seda 

tõendab nii märdi erinevus võlvide gabariitseinte vahel kui 

ka seintesse tehtud võlvide toetuspind. Ruumi lääneseinas 

asetseb seina rajamisaega kuuluv neljakandiline niss (40 x 

60 cm). 

1- oone tänavapoolset se .ina uuriti ruumi edela nurga välis

küljelt (ref.plaan leht 10 J.1), et kindlaks teha tema seos 

... 
korval asetsenud ehitusega. 

1 Võrdle H.tlprus. Tallinn 1825. Kvartalite planni ja 
kaasaegset olukorda. 

2 Joonised asuvad eraldi kaustas • 

... 



agu kaevamistel selgus, oli väljakaevatud varasema 

naaberhoone s in ehitatud vastu uuritava hoon seina. See 

väljakaevatud müür kuulus siin enne rõv "Lembitu" hoon t 

asetsenud majase. ~üürip sus on 91 cm. uuuritava homne 

fessaad1o~ina peksuocks on ca 1 m, seda otsustades maja 

kagu nurgas avastatud ida-l"änesuunalise vuugi järgi (vt. 

leht 10, J.5). assaadis ina vunde r~issUgavuseks on 

+ 4,5.3 m. 

S 19ns ka, et ruumi ~il'denu!'ga al v • 
s s osas ida ja pohaa-

seina müür i olid ~hituslikult seotud. 
V. v 

Volv~urk vorreldes 

idaseinaga oli sekwndaarne. Vaad ldev idamüür oli ehi

tatud e,hes järgus, tema idakliljel asetses vanem osa, mil-
v 

a:os • .leorgusele +4.54 m, seega tl.llld,l-

valt ~õrgemale,kui ruumi sisemine idskülg. Viioast ei 
... ~«U~~-

olnud voimalil: vunde rimis '· välja aevata kuna ruumis 

os 1iaelt s~iliuud võlvid tõttu EX± muutus inimeste töö -
, segas ka ka vandisse tunginud 

pinnavesi. 

Ala-tes ebs.korgusest + 4.93 m läbiv mUüri vuuk (vt. 

leht 10 D 4.5). Kas s~in oli t e i~t ukseavaga. seda 
~v 

polnud võimalik Ael -itada, sest lornepoolne külg oli kana-

lisatsi onitrassiga hävitatud (vt. leht 10. E 4,5). 

üüri vanema osa paksuseks oli 126 cm, tema peale ehi

tatud hoone idasain oli aga kitsam (laius 112 cm, vt. leht 

10 D4,5). 
w 

Nimetatud orgeI!l~ü 9,aetse'l! idas in oli ruumi 

põhjaseina vÕlvide kor"uaelt seotud. Põhjamüüri lääneosas 

avastati j~lgi mitmetest Umberehitustest. 

Ruumi ida- ja lääneseinas avastati sissepääsu e. ukse

avad, lääneseinas as tsevast oli säilinud ainult Viru tn. 

s.o. lõunapoolne külg, sellest põhja poololi ruumi 1äüne-



sein ehitustöödega täielikalt likvideeritud . Ava sisekUl g 01 

oli kaetud üheko~dse tseillentkrohvi kihiga. 

Idaseinaa oleva ukseava puhul tulet märkida, et soda on 

ki '1; aa.ma.k s ehi tat ud . Praegtme laius 155 cm on esialgsest 

ca 20 sm kl tsam. Tõstetud on ka. ltive1"orgust (aäillnud tre

p1aste asetseb abs . kõrguse l 5, 93m. Algset lävekõrgust pol

nud võimalik kindlaks teha ~una sa~ast läheb l äbi töötav 

kanalisats i oon . Fot o 3). 

Ruumi põhjaseina uurimisel sllgus , et sein on rajatUd 

kahe ehitusetapiga. Alumine se inaosa ulatub abs.kõrgusenl 

4, 93 m. Selle l t kõrguselt algab uus ehitusetapp, mis 

v v 

011 koos valvidega ehi tatud . Pohjas ina keskosas asetsenud 

võlvikaod kUll purunes ka.vamiste käigus . 

Ruum II 

Ruum tlE ts b kinrJistu lE·.b! ultri tud osa pohj akülj el . 

Ruumi lää.ne- ja pC'hjuD .inns 8.scts~sid ukseavad , neist 

... 
vanem on pohjakUljel olev, sest t ema idakLilge on seotnd 

hoone ide ve.lisseinage .• (B4) Jä.lgi selle kohta , C!t uks e

ava oleks s 1:::11.ndaarne ;>õhj lls~ina ~uhtcs , lsida \:1 õrnes-

tunud . Läänepool . e ava oli hi t~.t ud koos r numi l ä "rlElSe i na 

ja kirdenuTcee:a. r::tio olia f.'ekur:c.üarsed . (Iüc.ldetud vUll.::.gi-

ga nii pÕhja- kui lounaseintest) . 
... 

Lammutusj ä ljed louna-

müüri põhjakUljcl lubavad oletada, et ru~ni esialgne l ää

nesein on noetsenud ca 1 midapool praee usest l ääneseinast. 

I dasEinas avastati sondaazi abil pael""ivi s t kae.l'E'ga aetud 

seinaniEla. (vt. leht JJ.:).. J foto 4). 1Jisõi põhjas avastati 

... .~ 

pol misjäljed(puidutuhk) . l insi kaare penl asetses hor i-
y v 

sontaalne l'uL~dul~ujul ine pohja ja lonn.aküljel t telliski vi-

dega ümbritsetud peakiviplaat ning selle idaküljel 011 

seina s i sse mULiritud vert i kaalne paekivi. Cleht 9, 04 , 5). 
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Konstruktsioonilt meenutas s e suitsuloori (kor~tna) põhja. 

Antud jUhul pidi e ",i"tsuloõ.ti nva. noc;ts€ a nissi kaare peal . 

~uumi 1 ngunurga lõunas€; inas oli uhs. korguse 1 :;;, 56m aste 

laiu.sega 14 C1n, !:lil~e kohal mUuris lid j~lgitavad kaks tei-

neteisest 89 cm .::'112'~:J(L ... oetscvaJIi v rtilce.alvuuld.(vt. lt!llt 22, 

loige 8-8). Aas s' in 01~. li;; või olli t .. ise konstruktsiooni

ga ava,sada s_l~itada pOknu 7õ~nalik. kru18 hilisematp. ümber

ehitusteGa (suitsuloer) on vuukid vahe kinni müüritud. uumi 

vana ebakorrapär .... stest p .\.e :~ivL:;:;t Õ:-C .ndakat~ paik.ues aba. 

kõrvusel 5,18 m. 

Ruum III 

I uumif.lt on seilinlld va:ä. früf5 nt ideseinast, mis enitu..:

liku,l"~ jl·tkeb hOOl i l.l~ .im . (S lle põhja pool.ne osa oli 

" hävitatuu lOV nL robitu" hoo!!€' hitarnieega.)Ruumi geberiiti 

selgitude. pO.nud vaimuli:. 

r ULltltQfjn BC : 1,2 S6tS6v pOhJa-lounasull.rlelin rouür on 

1930-nc ate aantate ümberehitus tulemusena rajatud. 

Ruum IV la. IV A 

Kinn i~tu territooriumi idekülj! I e:raldati ehi tuojriänus

tes vepl l~~ks omavah~l seos 8.tud !'uumi: nr. IV ja IV A 

(vt.plaan ). Säilinud td.navasein~e jooniste j"r i otsusta-

des on se a.n algsal t Ol:lllU 8iGs~j;>::';'i:i.iHd;ee ,", ~1l': kanglalune. 

Kneva dia paljandusi ~ ~s:i.mes u mULi.:rifrngmenüid j uba abe . 

kOl'gusel + 6,68m J :7). Ruumi IV A U.iö'ne- ja lounasein 

olid edelanureas omevahel hituslikult seotud. Lõunasein 

mis si,su.lisel t moodustas ve.id uk:sEl~ve aluse (foto : 5), oli 

korgalkinnistu nr. 376 põhihoonel &i;i.·:neseir:ast vuugiea craldaliju 

asetses rUll.lli IV J.. tel'ri-

tooriumil munakivisillutis (foto :6). Ruumide vah line sein 



oli paksuseg 65 om. ~õik stratigraafilis lt arvestatavad 

kihid olid ruumi IValal hävitatud mitmete f.analisatsioo-

nitrasside paigaldamisega. Olulisemaks ~eist tuleb ridada 

paekividest laotQd kolleletorit (vt. leht 12 foto: 7) . ii

mati on kanalisatsjoonitr sse siia p dud veel 1960-i1 aas

tail, sellega on lohutud ka põhihoone ruumi nr. I idasein 

keldrisissepääsu kohas. (foto 3). Ruumi IV A põhjaosas 

(EF : 7) paiknef3itl a.bs. kõr~usel 6,21 m lääne poole kaldu 

paekiviplaadid. (foto ). Ebatasane paekivisillutis kattis 

kogu rULuni IV .A territooriumi (foto 9,10). Ruumi IV A 

mli:Jril 011 abs. kõrglls~l 6,45 m 10 cm laiune aste e. sokkel. 

Nim tatud soklist sücavamal on müliripind ebatasane, see on 

ehitatud vundamendina, mis asetses maa sees ga olnud vaadel· 

dav (foto 11·). 
.... 

Quni IV l'·an klilj el 011 kinnistu pohihoone 

idamUü:ri idaklilg aga korralikult töödeldud vä.lispinnaga kuni 

abs. kõrguseni + 4,97 m. ~ärgitud kõrgQsel asetsevad müüri 

ääres ilms lt vundamendi isoleerimise s mõeldud paekiv1plaa

did ja savikiht. 

Hoone kaguntlrgas asetsevad läänemüürist väljaulatuvad 

sidekivid (vt. leht foto 12). ~is eesmärgil on need 

kivid, kas on si.in tegemist seinaga või kangialuse külgmüü-

rig~, ei selgunuda 
~ 

~V 

Samasse hoon nurka kaevatud sur! oli väga väikescmootme-

lin • Surfi laiendamine ei osutunud vOimalikuks. s st Viru 

tänava ääres paiknevad mitmesugused side- ning elektrikaab

lid, milliseid kaevetööde ajaks välja ei lülitatud. 

Loodusliku maapinna moodustab siin saviliiv, esi~mene kul

tü.urkiht hoone valmimise järel on tekkinud abs. kõrgusele 

5,50-5,60 m. Kultuurikihi peal asetseb savikiht. mis on 
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seotud juba hoonele tänavapoole tehtud ju~~d(ehitustega. 

Tõenäoliselt on savi moeldud isoleer imiskihiks (vt. leht 

12 • foto 13). 

Ruumide IV ja IV A põhjaosa külgneb ko~v lkinnistu 

nr. 376 ruumiga nr. IV, selle ~hitussituatsi.ootti vaaJeldak

sa ed~spid:. El'aegAse uurimisseisu juures ei onnestunud 

selgitada :ruumi IV A pohjapoolset gaba:riits~i.n8. J polo 

välistatu,d võimalus . t ruum oli semstatud naaberkinnistu 

nr. 376 ruumiga nx. IV. 

Vaadeldava kiM istu nl'. 370 rlHImi IV põhj aosas fi.\{seeri

ti pinnaseprofiil (vt. l eht .nr. 2), lõige 9-9). Rumili 113.:.1.

nese inest 2.7 m iaa poole on pinnas kuni loodu.slikl" .... ee.vilii

va kihini täi likv.1 t segatud mitmete kaxlD.lisatsioord- jC!. 

ve etornC1e paj.e lc18Jl!isegn. KlÜ tuuri ~ihj.d olid f:äj li,r~ud vaid 

ruumi. idesaine. j l1.l.ll'es (vt. leht !lX" 23). 

LoodL'B ikku saviliivakihti ubs. kõrgusel 4,36 m VLll decri-

tud müih' on pinnu;€ jhtic1tt ~_;u.hteo pr,j.maEtrIt. Oreaanilist 

ainE!t siraldavE1st (loomalulld, kõdupuit. süsi) leihist saa

dud :reinike~a&lliika väi kesemõõtIemiIised fragmendid ja 

d .... tE eriInisek B . 

.." 

TJir,:.kaudselt voikE; Ieind uulude. 14--15 saj ndissEl. Ane-

l UUsides ~ultuurikihti ja mUUrjstruktuuri võib HeIda, t 

kinnistu nr. 376 XULwi nx. IV edelanurk koos lään seina alu

mise osaga kuni kõrguseni 5,32 m on ve,ras ,mad Lnemisest 
v 

ot sast. Abs . korg~scl 5,80 ID ase~s~s profiilis väikeste 

paekivide niv{J~sillutis. Rlwmi IV kirdenurgal(A r 6,7) 

kaevati vtilJa veel tLv::s müürinurk: • Ide-lääne suunaline 

müür oli vunde€r~_tud aOs . kõrBusele 5,08 m, põhja-lõuna 

sULrnaline müür aga 4,G8m. iimati märgitud müür on 



kinnie'tll. t'1~. 376 rulllui n:.c. V idasainuke, mille lääneküljele 

on juurd laotud pe.ksenduskiht . Profiilpeenra p;hjakülje l 

avastati ka teine ida-lääJ1J,e suunal.ine mUJrifragment. .lIllirg! .. 

tud kolm ehitL .... sj dn~..tSt olid ome.va;l 1 seotLld , lätinepoolset pi1-
..,.,.. 

ret polnud siin ~h~linu • Helle arvatava :t't:uuni 11-S moodL1.ks 

s adi 322 cm, .abs . kõrgus 1 5 ,~2 ID eseJGsef;: siin ka la.udadest 

pÕl'and. L ud.põrandH peal leituu .ne te:rjali jt:rgi otsustades 
\ 

on kirj!ldct!;..d ~hitus olnlld prü i8M·I;. L iume"terjel , mis 

siit seadi (:reinikeraami.ics) pärineb Vftrle est aja.st kui 

17-18.saj . (foto 14) . Pinnasep~ofiil fikseeriti ka ruumi 

IV A lõun~otsa juures (vt . leht nr. 27 4, pl aan I 7). ~una

kivisi llut i sc peal asetsenut varingukiht eemaldati, seda 

joonis ~le i f_~seelitud. lbs. kõrgusel 6,48 m asetsenud 

munakivi~illuti3e all led~s u~id mit .es kihis erineva värvi

tooniga liivakihid . Abs. ~~õrgLls_ l 0,20 nl bk,·.knes eba1corra

pärastest paep1a ti est ~il:~tie {foto 9 ), lliis oli kaldu 

läänepoole. Abs. kõrglJ.sel 5,9 ·'] - ) , 70 nnelines veel teine 

ebaühtlane pue"ivi~asand (.oto 10, 15) . Kõr)ust vahemikus 

5,60 - 5 , 40 m 1ndastuD o:rr~~. .1.' '"[..; iketf3 (;:odupUidu tükid , 100-

malnud, sUsi) kul tLJ.LJ.xikiLt. r~O'"j 11p-. la.aI!l~se järel 
v 

kaevati SaInDSSS ka aurf , et ldrodla~':G t "hu mUU.tid vundeer!-

missügavusi 6(foto 16) 17 ). RW::.mi IV A 
v • 

lounaDe~.n oli 
v 

vundeeri tud ebs . korgusel(l 5, 0 Jo ning l·:i.t~esein agu sügu.vu-

sele 4, 64 m. Se "ga oli lril1'~:i stu nr. 37'J lLlWU:':' IV A l~unasei-

na ja kinnistu nx. 376 1.'':' ' . eD!i1l8 vunde rimis'i;e vah 56cm, 

mis veelkor d tÕestab, et ruumi :V ~ 10Wl~S in on rajatud hil-

j em kui kinn:tstu nr . 376 Hi"!'l.esei • • '" Sur id 1 ja 3 strati-
v 

graafia vor.dlus näitab , .t kinnistu n' . 370 idasain ja kinnis. 

tu nr. 376 lüene&ein ei võinud olla 'urem r jatud, kui oli 



.., 
ledestunud esim€n~ 1 ultu~x-iht abs. koxClsel 5.20 - 5.39 m 

(vt. ...... ~ s UX I nr • -" , leht 24, jt. ;u:r:f'is nr. 1 ebs. kõrgusel 

5,:;1) ,,11 (vt. leht nl'. 24 •• E .... im_ ... J.c ':uIt Ll:r~iht, lllie on tek

kinud hOOl1~tE _'- a iflt e;;:L:l'ls ajc 1 , lll,zab kõrgusel 5.45 m-

5,~1 m ~,~_ nr . 1, 1 ht nr. 23) ja 5,40 - 5,64 m (~urf nr.3 

leht 24). Antu'- iht 1~:i tao, t ru.umid IV j El. IV A moodus-
• 

tasid u10seI t :i !tse t~ ritooriumi, till ehitustasandi moodus 

to.bki lJiirr.. t::. .1li~e~ .. tutl '~ul tuur iht . VahE:sein ja leõrgemal 

as ts ·vad ri:1Ltised o. h':lia 4"'10 p":-ci toluge. 

u _ej uJ.r _E 0 '.1 olulirte mt~r1ri(:f. , -t 10" usIikal :E.vi11iva-

{ihi1 I.?SC.J,jSEV 'ei vL;.hi tur<t st varaseo lA.l·tuLLrikiht (savi1 ii v. 

kõclup'lit , ... uld t sU~i) 0n jUlgi tev ka ruumi I lõunaosas 

ligi:raL1C:u E!';!..n~,l '~0:r .. L' ..... el (vt. J eht nr . 23. 1"" ige 9-9). tiiin 

Oll a~< n-i..nl .tatLi d .ki _t tekkinu koos k illnistu nr. 376 ruumi 

nr. IV LL:'n m.:ü,.& nlun11.s osa.ga . 
v 

Eäilioud v~ga ohuk~se stxa-

h~ .1 võ'b tc~.!.e. j~ ' 1c.Ll1.S~. et e.ntud nlu.l s.o. 

(kinnistu 370 ju 376 slii_iuud kivi hitustet rritoorium) 

es~~ea k ltuu i~ihi te~keaeese elute cvuse p~rioodil võ s 

ehi tL .... sed. olla' e. puidust. K 'd i i t ~7:- IV Lll .~ nn >J u nr . _ v -ruumi 

ale.l pic i ju El. eksüJtc rimu. ka .kivi hitus . 

&innistu n~..E.... 

.., 
Kinnintn. ac: tseb kaevnnd:i. k~slcel ning seetottu SF.1.i :J~na. 

u "'.:d.o. re kOflt lEinaes j põh:ic.noolne Of.m. kinrJistust ol:i. ka 

sj :i.l ()B8.lis~l"c ht.:.vi tatud. Killnistul as{;t~Hmud hoon~ keldri.-

kOl'rus koonnob kolmes1; oSllot, mis knevatulemuste ~.rems.ks 

edl fJt~.II.iGekfJ on jn8n'~ud viieks ruumika (vt. plaan ). 



Ruum I 

Ruum asetseb kinnistu põhihoone Viru tänava äärse osa ida

küljel (foto 18), tema idasein moodustab piiri kinnistuga 

nr. 378. Ehitusosad olid süilinud alates abs. kõrgusest 6,48m. 

Hoone viimasel kasutusperioodiloli vaadeldavass ruumi ehita

tud telliskividest sekundaarseid vaheseinu 6 (vt. leht 14). 

Ruumi idaseinas asetses kagunurga lähedal trepp (laius 120cm) 
v 

mis viis korvalkinnistul asunud hoo~ esimesele korrusele. 

Ruumi uurimiseloli põhiliseks eesmärgiks selgitada tema seos 

naaberkinnistu nr. 378 hoonega ja kõrvalruumiga nr.5. Sel ees

märgil kontrolliti müüriseoseid ruumi edela ja loodenurgal. 
v 

Edelanurgas selget ehituslikku vahet leida ei onnestunud siin, 

asetses a~ber ehitatud aknaava. Vaadeldava ruumi lääneseina 

joon 1 oli siiski jälgitav vahe märdipiir. Kui lisada, et 

lõunaseina vundament oli rajatud abs. kõrgusele 3.49 m (võrd

luseks ruumi V idaseina rajamissügavus oli 4.38 m ja ruumi 

V lõunaseina rajamissügavus 4,64 m), siis võib oletada. et 

ruumi nr. 1 lõunasein on ehitatud ruumi nr. V seina vastu, s.t 

teises ehitusjärgus. Sama tõendab suri ruumi II loodenurgas 

(E:11). tirgitud surfist selgub, et ruumide II ja V vahelise 

müüri ülemine osa oli ehitatud põhjaseina vastu. kuid alltsoo· 

nis. kõrgusel 4.95 m avastati müüri varasem isa, (mis suun

dus risti pÕhjaseina alla) ( vt. 1 ht 14. E:11). Seega ruumi 

nr. 
v ii pohjasein on ehitatud ruumi nr. V kirdevülisnurga va s-

tu. 
v • aevatud surf~s avastati varasema seina juures ka sütt 

sisaldav savikiht. 

Ruumide I, II ja V vahelise müüri detailie uurimine nüitas, 

et selles on eristatavad vWlemalt neli ehitusjärku. Varasemas-
~ 

se etappi kuuluvad seina lounaosa idakülg müüri osaliselt 



/6 

lõikava vuugini (Ft11) ja ruumi loodenurgas kõrgusel 4.95m 

avastatud alumine müürilõik (E,11). 

naseina joonest 15 cm lõuna pool. 

~ . 
1is lopeb praegusest lou-

v 
III etappi kuulub käsitletava müüri lounaosa idakUlg, mis 

oli rajatud kõrgusele 4,10 m. Selline müüri jagunemine võis 

toimuda ruumi nr. I võlvimise ajal. 
... 

Seda toendavad nii 

võlvi säilinud fragmendid, mis on ehitus1ikult seotud müüri 

idakliljega kui müüri rajamiseügavus (4,10m) ja mördivahe. 

IV järjekorras on rajatud müüri põhjapoolne osa alates 
..... 

ebs. korgusest 4,95 m • 
.., 

Ruumi louna- s.o. hoone fassaadisein, paksusega 110 cm 

on vundeeritud kõrgusele 3.49 m. Ruudu IJc14 alal lää-

'" nepoolne vuuk markeerib lounaseinas olnud sissepäüsuava lää-

nekUlge, ava idaklilg polnud säilinud, sest siia oli ehita

tud hilisemal ajal aken. Teine aknaava fassaadiseinas aset

seb ruudu IJ:12 alal, sell idakUlg on vormistatud tellis

kividega ( 6 x i 3,5 X 27.5 cm ja 7,5 ••• 8 x 15,5 x 32,5 cm). 

Ideseinaa olid säilinud ka seina sisse paigutatud kivikon

soolid (foto 19, 20), nende ülapind asus ebs. kõrgusel 6,64-

-6,71 m. Ruumi võlvimisel olid konsoolid kasutuselt ära jää

nud( vÕlvkannaga kaetud). Ruumi keskel on säilinud ka võlve 

toetanud neljakandiline kvaaderkividest sammas (76 x 76 cm), 

mis omab kerge faasiga kapiteel1 ( kapiteeli kõrgus 5,48 m) 

(foto 21,. 22, 23). Kuna korrapärastest nelinurksetest pae-

plaatidest ruumi põrand (vt. leht ) asub abs.korgusel 
v v • 

5.04 m. siis on selge, et porend on volv~de suhtes seklmdaar-

ne. Kinn1$tuae leidis see väide ka samba idaküljele kaeva-

tud surfi vaatlusel. 
.., 

Rll.umi esialgne pui tporand asub abs 4' 

kõrgusel 4.44m. (vt. leht 29 • foto ). Kirjeldatud sammas 



oli vunde~ritud ebs. korgusele 4.27 m. Purustatud idaseine. 

pinna all paljandus sisepinnalt põlenud kaarava (H 15 , leht 

30 ,vaade 19, foto 24,25). aare alla asuvas tühemikus leiti 

sütt ning tuhka. l~onstruktsiooni gabariite polnud võimalik 

kindlaks miiärata. Kac_re kõige a.lumine kivi asus kõrgusel 

5,23 m. Põlemistulemusena tekkinud söe ja tuhakihid viisid 

mõttele, et siin võis kunagi asetseda küttekonstrukts1oon. 

Kontrolliks rajati ruumi surf. Peale põranda eemaldamist ava

nesid suurel paekiviplaadil asetsevad telliskiviread'tellised 
.., 'v 

olid mootmetaga 7,5 x 13,5 x 27 x 6 x 12,5 x 26 ja ••• 12,5x 

x 28 cm, foro 26). eiti ka fragment munakivisiJll1.tisest 

aba. kõrgusel 4.69 m. (vt. leht 14, foto ). ~urfiga 

avatud konstruktsioon võiks pärineda ahju vundamendist. Ida

seinas leitud kaaravaga teega seotud ei olnud, neid eraldas 
y 

ruumivolvimise aegne voodermUüritis. 

Ruumi l äänes ina äüres CG : 12) leiti p akiviplaatidest 
a ..., .." .. 

poranda all kaev ja paeplaatidest poranda dr~naazi kanal 

(vt. leht 14 , foto 18). Kaevusuue oli eba~orrapäraBe kujuga 

ring, läbimõõduga 84 - 95 cm (vt. leht 33, foto 27). Kagu

kUljelt suubusid kaevu kaks U-tähe kujulise ristlõikega puit-
.... v 

renni. mis olid valmistatud palkidest läbimooduga vähemalt 

26,5 ja 21 cm. Kanali moõtmed olid vastavalt 20,5 x 12 ja 

13,5 x 9,5 cm~ Renne p~alt katnud lauad olid peaaegu tä1~st1 

kõdunenude Puitrennid asetsesid raketises maekivide ja pae

kivide kokkupuute piirkonnas. llms~lt oli maakividest xake

tist torude paigaldamisel lammutatud. 

Se ga e:i. kuu::'unud leitud puitrennid ruumi esimesse ehitus

perioodi (esialgne põrand asub abs. korcusel 4,44 m). ~aevu 

iseloomustamiseks tuleb märkida. et tema maakividest raketise 

osa oli süilinud kuni kõrguseni 4.43 m, raketise pealmine osa 



oli ehitatud murtud paekiv1dest 4.43-4,82 m vahemikus. Kaevu-
..,." ...,.., 
oos avardus allpool kuni 153 cm-ni, pohi asus abs. korgusel 

0,95 m (vt. leht 28). Kaevu tUhjaks kaevamine ei andnud 

vastust küsimusele. millal kaevoli rajatUd. ,.'i ge vanemate 

1 idudena saadi siit 17.sajandusse kuuluvate klaaspudelite 

kilde, enamus materjalidest pärineb aga 18.-19.sajandist. 

S ega on ka see kaev ilmselt märgitud ajavahemikuL kinni 

a1Jtud. 

Ruum nr. II 

Ruumi nr. I loodenurgas säilinud ehitusjäänused moodus

tasid omaette ruumi, mille lõunasein oli paksus ga 110 cm 

ja idasein paksusega 88 cm. Ruumi idasein ei ole seotud 

põhjaseinaga, idaseina põhjaosa on aga seotud põhjaseinas 

asunud 108 cm laiuse suletud ukseava täidiamUüriga. ( D:16, 

doto 28. 29). Idaseina rajamine on saanud toimuda alles 

pärast võlvide likvideerimist ruumi nr. I kirdeosas. 

6 ( DEFe16) Lääneseina ääres asetseb seinaga sidestatud 110 

cm laiune ja 20 cm võrra seinapinnast eenduv ruumide nr.I 

ja II vahelise läbi~ääsu kUlg. (F:11). VUljakaevamismomen

dil oli nimetatud läbipääs suletud ühekordse sekundaarse 

tellismUUriga. OOrgitu eenduv läbipääsukUlg on ehituslikult 

seotud ruumi nr. II läänese inaga ja ruumi nr. I lääneseina 

selle osaga, mis jääb eendi ',J ja kaevuga kohakuti asetseva 

vuugi vahele (125 cm eemdist lõuna pool asub vuule, vt.l ht 

rr. 28). Ruumi nr. II kagunurgas avastatud pÕhja-, idn- ja 

lõunasuunalised vÕlvijäänused olid toetatud lihtsal pa

kivist alusele. Lõpuni jäi selgusetules ehituslik sid ruumi 

nr. II kagunurgas säilinud vanema müüri ja võlvide vab 1. 



Ruum n"'. III 
., 

Ruum asetseb kinnistu läbi uuritud ala pohjaosas (ABCD, 

10-14). uumi põhjaseina mark erib ruumi nr. IV põhjaseina 

j~t.k. IÖV "Lembitu" hoone ehitamisel ja kanalisatsiooni 

paigaldamisel oli sein kogu ulatuses praktil~selt hävitatud , 

seina kulgemist sai määrata selle siseküljel asunud t llis

voodri jii.rgi, mida oli fragment alselt säilinud. All s oli ka 
... 

l~S peekivist trepiaste s.o. ukseava koht pohja pool asunud 

õuele (foto 30) (AB:11,12). Ruumi 89 sm paksune ida~ in ja 

106 cm paksun lõuna.seina varas m säilinud osa ei olnuJ kagu

nursal omavahel ehituslikult seotud (vundeeritud abs. kõrgu

self 4,71 m) Lõunaseina algne gragment oli ehit tud va.stu 

kinnistu nr. 378 ruumi II lääneseina. IdamüUris olid süili-

nud ~aks võlvikanda vahekaugusega 100-110 cm (foto 37). 
.... 
ouna-

seines asuvatest ukseavadest oli idapoolsem kinni müüri-tud. 

Ruudu CD:II, 12) alal asetsev ukseava laiusega 1)2-150 cm 011 

aga asutusel hoone hävimiseni. Viimati märgitud uk3eava lüä-
.., 

nekUljel müüripinnal abs.korgusel 6,24 m säilinud kaldu aset-

sevad katusekivide tükid viitavad ust katnud kaarel. Id

küljelolid müürid hävinud kuni abs. kõrguseni 5,76 m, see

tõttu polnud siin ka jälgi kuna isest kaarest säilinud. 

uumi läänesein, mis asetses naaberruumi nr. I idaseinaga 

samas kohas , on ilmselt koosnenud ahest neljakandilis61e 

sambale toetunud kaarest. Lõunapoolne kaar on toetunud sei

nast eendunud 80 x 23 cm ristlõik ga toele (vt. 1 ht 12, 

D:9, foto 31). Eenduv kaaretugi on vundeeritud abs. kõrgu-

sel 5,01 m. uumi koorapärastest peaplaatidest p~rand aset-

ses abs. kõrgusel 5,05 m ( vt. leht t1--). põrande.plaatid ee

maldamisel selgus, et abo. kõrgusel 4.86 m asetses ve 1 t ine 

gragmenselt säilinud paekivitasand. Abs.kõrgusel 4.68 m oli 



ruumi lõunas ine korval süilinud ka munakivisllutist(foto 32, 

33, vt. leht 12, D:11,12). sillutise all ladestus looduslik 

saviliivakiht. , unakivisillutise idaküljel, ruumide II ja 

III vahelise ukseava lääneseina ~oQnel avastati paaaegu ek

sisteeriva sekundaarse seinafragmendi all pinnases ka ühe 

varasema ruumi arvatavasti lHbinud müüri jäänused. Veel teine~ 
v v v 

gi vahesein vois ruumi pohja-loune suunaliselt labida nimeta-

tud ukseavast 67 cm ida poolt. Sellele viitavad lõunarnüüri 

pÕhjakUljel olevad vähesed lammutusjHljed, hilisemal perioo

dil on ka siin olnud telliskividest vahesein. 

Paekivipõranda all ruudus 0:13 avastati puitraketisega 

kogumiskaev(foto 34. 35), kuhu avanesid kolme puittoru otsad 

(idast. lõunast ja lOOdest). Puitraketise alloli kaeVltl 

murtud paekivipleatidest põrand abs. ~õrgusel 4,36 m. Ruudu 
YV 

B:10 alal avastati teine analoogne, kuid suuremate mootmete-

ga kaev(foto 36), mis v~lislUljelt oli kaetud savist ja servl

ti asetatud paekividest koosneva isolatsioonikihiga (foto 37). 

Sellest kaevust suundus üks puittoru kagusse, eelpoolkirjeld&. 

tud väiksemasse kaevu. Toru otste kargusi arv sse võttes pidi 

ta juhtima vee väiksemast kaevust suuremasse. Seega arvesta@ 

des kaevude asukohti ja omavahelisi kõrgusi , voib öelda, et 

väike kaevoli ette nähtud erinevatest sULmdadest tuleva vee 

kogumiseks ja selle edasi juhtimiseks suuremasse kaev u. Seega 
~ 

voib Välja kaevatud puitkonstruktsiooe pidada omaaegs ks 

drenaaz!süsteemiks. Puidust kanalisatsioonikaeve on kasuta-

tud ka hiljem. Kaevu (0:13) puitraketise peale on ehitatud 

kivist vöö, puittorude asemel jUhtisid vett paekivis ja keraa

milisest materjalist krulalid (foto 36). Märkida tulBks veel 

siit ruumist viimati kirjeldatud kaevu idaküljelt leitud 60 cm 

paekividest saviga seotud kanalit, mis ei omanud seost eel-



pool kirjeldatud ehitustege ("'\1"t. l~ht ,foto 38). 

Ruum nr. IV 
.... 

Ruum asetseb kinnistu loodenurgel. läänest piirneb ta kor-

valkinnistuga mx. 370 • Veidi trapetsja põhiplaaniga ehi tu-

sest (mõõtmed 4,65 ••• 4,25 x 5,0 m) on osaliselt säilinud pÕhja- , 
.... 

louna- ja lääneseined. Ruumi läänesein paksusega 85 cm on 

vundeeritud abs. kõrgusele 4,62 m. Müüristruktuuri vaatlusel 

selgus, et seinas asetseb ebs. kõrgusel 5.32 m horisontaalne 

vuuk, mis ero.ldab eh:ttllsjä~ku (-vt.J:-e-M ). Välja kaevati 

ka ruumi edelenurk, siin olid müürid säilinud vaid varasema 

(elumise) ehitusjärgu ulatuses (foto 39, 40). Pealmine müüri

osa oli lõhutud kanalisatsioonitrassi paigaldOOlisega. Ruumi 

lõunasein ja läänesein olid vaadeldud alumises osa omavahel 

ehituslikult seotud. Lõunasein oli siin aga paksusega 103 cm. 

vundeerimissügavus 4,34 m • süilinud oli lõunaseina ainult 

145 cm pi'rkusel t. Ida pools~s osas moodustab ruumi lounaseina 
~ v y 

ruumi nr. V pohje.sein. Lounaseine säilinud osas oli korgusel 

5,7~ m ka kulunud sarvedega astmekivi, selle seos ruumiga jäi 

ebaselgeks (foto 41,42). Ruumi põhjaseein paksusega 90 cm 

011 lääneseina ülemise ehitusetapige. ehituslfkult seotud (vun

deerimissügavus 4,50 m). Ruumi kirdenurgas avastati sondeeri

misege, müürinurk (vt. leht 12, A:8,9). Põhjemüür1st keeras loU!! 

na suunas välja müürijäänus- idasein~ mille laiust polnUd või

malik täpselt määrat~, süilinud oli müüri vaid osaliselt 1-2 ki 

virea kõrguselt(foto 43). 

Müürifragmendi vundeerimisoügavuseks saadi 4,19 m. 

Täisnurksetest peeplaatidest põrand paiknes abs. kõrgusel 

5,04 m (vt. leht 10). 



Ruumi kegunurgas aVastati kastikujuline ehitus, laius 

133 cm, mille müUrid olid säilinud kõrguste vahemikus 4,27 -

3,30 cm - kloasgikast. Samas, klcnagikasti kohal, asetsee 

ka ruumide n:r.'. IV ja V vaheline ukseava, mis oli sul tud 

v rtikeelse pe.eplae,diga. Nimetatud kast oli pealt kaetud 

VÕlviga. (:!üLo zn~, mis oli osaliselt purunenud. ullm1 nr. :::V 

alal asetses võlv nii, et sell peale oli saadud rajada põ-

rand (foto 44). 

Ruumi idaseina joonel säilinu.d samba. fragrr,enti ja eendu

vat kaaretuge vaadeldi juba ruumi nr. III käsitluses. 

Ruum nr. V 

vV 

Vaadelaev ruum mootmeteg 5,30 ••• 5,50 x 10,30 m asetseb 

kinnistu põhihoone Viru tänava üärse osa läüneosas. Ehitu-

sed olid s Uilinud alt;õ.t s eos. kõr ,L1.Sost 6,82 m. R L1 U:."Ili 

80 cm pa ~cune läUneseina vundeerimist kontrolliti l:c.h [J 

kohas (I:8 j~ F:8, vt. leht 13). Tulc~usck8 saadi va stav lt 

·t,64 m ja 1,53 m. Ruumi loode urgeE polnud aIoad e bo.:d-it ... 

seinad säilinud. Umberehi tu<:te ki::ig us oli S~ on koos ~emas 

asetsevu ukncava läbi.nekülj e hi tomi::egll }ca Uj.än~müü:ri põhja

osa nuesti r(1).a. tud. (lm: 8) • RUlli'1linurka oli sts~l::Ulj ~l t 

isaiheeri tud sr: .. vi ja tellisvoodri u. (foto 45). Mit ne id ü..'1f C:t'-

hituse jä.lgi kandis ndas ka ruumi põhjaseir. .hoõicepealt 

j uba n imotc. tnc1 ukseavast ca. 48 cm idas lilbis mütiri vt.: Llk,mi1_ 

le vaatlusel võis täheluada vUllg ist idapools m°iü.riosa pin

nal mitmeko:rdB~id krohvi ja lubjakihte. Seega. võib p~negu 

vuugiga. maI'~eeritud joont pidada ukseava varademaks idu~lil-
, 

jeks. ehitati ümbe~ ruumide III jo. IV vahele kaaristu/~ 

kanalisatsiooni .aevu ehitamisel. Kaaretugi sU.leb uksea.va 



osaliselt (vt. leht 13. Dt9). 
y y 

Samas korval paikneb pohja-

seinas ka tellistest suitsulõõri alus, mis teenis ruumi 

kirdenurgas asunud pageria.hju (foto 46. 47). .... . 
Seina pohJa-

küljelali veel vähemalt kaks müüri mitteläbivat vUuki, mis 

viitav~d parendus või Umberehitustöödele. Ruumi idasain 

oli lõunaseina suhte~ sekunda~rn. Ruudu F:11 kagwlurges 

(vt. leht 13) asetsea ka idas -ina s osaline vuuk. I nsein 

oli paksusega 100 om ja vundeerimissügavusega 4.38 m. 

Keldriruume nr. I ja V ühendava ukseava põhjapoolne külg 

" oli hävin enll.d. Ava lounekülg kannab endas Umberehituste 

jä.lgi. 

Ide.sein ja fassaadisein olid vaacleldavas 0sns olnnve.hel 

ehitusli~ult seotud. 
.. 

Nagu oli voimalik kindla s teha. a3 t-

ses rUUDli kagunurga lõunaseinas esialgne sissepääs ruumi. 

Ukseava idaklilje ruumipoolne osa oli vormistatud rf:l.5.dkivi-
., 

dega. Töödeldud oli nii l"ivide Hi.ä.ne- kui pohjapoolm6 

kLilg, seega võib oletada, C"!; :Jis:Jepä:J.sn kõrval rl.1tlDli ida

seinas võis asetseda nisse Praeguseks on kirjeldatud ' ehi

tussituatsioon ümbritsetud müüride t a, mis on tekkinud seo

ses fassaadiseinp,s olnuci ukseava ümb€rehi tamisega aknaks ja 

samuti keldriruumide vahelise ukseava vormistamiseks juurde 

laotud müU:riga. Nimetatud Limberehitust s on kasutatud nii 
" .., 

pae- kui telliskive mootmetega 7,8 x 15 ••• ?, 5 x 11 x 13 cm. 
v y 

Kogu lounaseina iseloomustamiseks voib öelda, et vaadeldud 

osas pärineb see Umberehituste järgsest p rioodist. See-
v v 

t o ttu ei saanud koikjal fiksee~ida ka täpset laiust. (Kae-

vamised seina lõunakUljel osutusid võimatuks siin paikneva

te kaablite tõttu). 



Algse seina paksus fikseeriti vaid ruumi edelanuxsas (fo 0 48) 

114-1 15 cm. UUripinna sondeerimisaga avast~,ti selles vuugid 

(J : 9 , 10). Heist li:i.änepoolsem ku.lges kLUnero.lt . ulilcide.vahele 

jääv müüriosa oli seotud hoone euialgse mtltil-iga. Ilmselt 
..... 

vois siin paikneda algne aknaava . 

Ruumi lomlaseinas paiknevad ka ka~s nissi (f), mis olid 

hilisemal ajal ära kasutatud mitmesugue Ge ko:rn:.nunikn t8iooni

de (gaas , kanalisatsioon) läbi viimis eks aeinest . Ruutude 

J:8 , 9 alal esetsev vähemär~atav e"stane; pi:;,rineb ilms elt siia 

hilisemate ümberehituste ajal raj a tud aknas t. ~ill~ l a iuscl:s 

on olnud 170 cm. Nimetatud ümberehituses oli tasntatud tel

liskive mõõtmetega 5 , 5:c 13 x 27 cm ja 6,3 x 13 • •• ? C-,l . 

Fassaadisein oli rUllIni lääneseinal.!'a ehi tl sl 'l{ul t seotud. 

Märkida tnleks veel , et liiänese'inüs paiknes ruudu FjS alal 

seina ehitusae a kuuluv uiss (39 x 30 x 33 cm) (foto 49). 
. '" .., Ruumi neljakandltstest paeplaat:Ldest porane asus 'wrgnsel 

5 , 01 - 5 , 0) In (vt . leht ./8 ) . Põrandaplaatide a se t us rU.f)lni 

lääneosas ja se'etekaev ruumi pÕhjakUljel ~ D:8,9, lLlbas ole -
... 

tada ka siin ruumis drenaazikanali olemasolu. (vrd. ruum .nr.I; 

Controllaurfia asu kanalit ei leitud , iLnselt oli seA li "vi

dee!'i tud. Surilaa avastati ruumi ida~läi:lne~:munalis..;l t Hib'v 

müür , mille pinnal arvatava kanali kohas oli aiss~lõiga. 

eitud müür paksusega 58 cm ei olnud l ääneseinaga seotud, 

vundeerimissügaVl.lS oli aga müüridel p.rak tiljs elt snm'3. 4,53 m 

ja ~ , 50 m. Läänemüü.ri pinnal olid jälg ::'.'Ga:~md ilj m oiese 

pandud sidekivide pesad. leontrollimisel vastasseina juures 

avastati siin samuti gabariitseinnga sidvmata müür, mille 

vundet;.rimissUgavulZ oli 4. 41 m . Tuleb märkida , et idaseirws 

asus s ll~ ristmüüriga kohakuti seina ainult osaliselt lõi-

kav vuuk . 



.., 
Ristmüüri lounaküljel asetsesid ve~tikaalsed paeplaa-

did võimalik, et jää.l1ud kunagisest drenaazisilisteemiat(foto ) 

Nii müüri kUljes , kui ple.atid vaheloli side- ja isolat

sioonimaterjalina kasutatud savi. 

RUlWi nr. V es el 6 (G:9) asub neljakandilise samba alus 
..,,, 

mootmeteea 5C1 x 48 cm. .LImaeIt on t gemist l a e'{onstxuktsioo-

ni -(;oei.2.tnud ~ivipost1ga. Uksiku:i,d kiviplokke ehitusl'usude 
... v 

seest. Kas lae voi korgem tel karTustel asunud konstruktsioo-

nide 1 andmis~·6 on :.rll'.uui lõunastSina ääxd ehitatud 80 x 45 cm 

:ristlõi ega. .. JLüurid ga • idUülata tugipost (I : 10). 



~inn1s'u nz. 378 

I.inn! tu tse ~aevenQi id Üljel. üürlv e j Ylru tan -
'" . 

va'e nurgal. Siin unud hoones t 

plaan leht 1). Hoone ide eina polnud Toimslik uurid I es~ a~

jerg el ajal on üürivahe tenava' lai ndatud ning se.tottu on 

hoone idapii.r je·onud fOnava alla. Säilinud graafiline materjal 

neiteb. et kinnistu pohjapooln piir eset eb samuti kaugem 1 kui 

1984.a. kaevendi pohjaserv. Põhja poel paiknenud kinnistu 0 a on 

ga hO·vitatud juba lÕV "Lembitu" hoone ehitamieega 1950-il ea tail. 

Ruum nr. I 

Vaad~lda ruum paikneb kaevendi kirdenurgae, velja kaevati e 

6 x 7,2 m ulatuses. espool it · põhjus ek e1 Õ e tunud 

ruumi Ida eina leida, eega on zu 1 laiu suur. kui 6 (t. 

plaan). Ruumi põhjapoolne ein pksusega 160 cm on loodenurga 

ehituslikult l""ene ei aga eotud. Põhj einas aeet eb 150 cm 

laiune trepiga varustatud uk eav koht (AI 17. toto 50) ning 

104 cm 1 iune 
10 AA 

aknaava voi nis i alumine osa (AB, 19. foto 51). 

Loodenurg '300m eugu el asub lä;ne elna ebakorrapärane vuuk 

(foto nr.52). Siin polegi 'egemi' vuugiga selle tavalises tähen

du e • müüris on siin aga jelgi tav ~(rsk piir sideaines. uuml 

pehja- js leene ein 30 0 ulatu es on ehitatud (peaaegu)valge 

palju tug vasti kivistunud lupja ja j~edaid liivate.r! (lebimoõ~ 

1-2mm) is ldava lubimerdiga. ergitud kohe t lõuna pool 0 lää

n s.i~a sideeine pruun, i ldab vehe lupja ja rohke~ peene bera

list aviliiva. Ruudu 0&16 alal ( t. plaan. leht 15) a et eb 

läänesein ekundaer e 

aset eb ka teine 100 c 

130 cm laiune ukseava. Ruudu Da16 l~l 

laiune osaliselt kinnimüüritud ava. Vli-

ma est on klnD.i.müürimi ege kujundatud 26 cm ügavune ni AS. Vaadel

d~v ava on .rajetud üüri ehitamise ajal. tema kÜljed on vor 18-

tatud suu.remoõtmeliete kv aderkividega, mis tulekehjus on kenn -



tada aanud (v,. leht 31. laige 25-25, toto 53). Lä~ne ein on 

vandeetitud bs.kargusele 5.39 m. Leäneseinast eendub ruumi 

poole kv aderkividest müüriosa. (ia17. vt. leh' 15 ja leht 

31). v adrite vah 1 on s!linud tugevasti ok üdeerunud metall

det il, rvat vasil uksehing. Seega on siin tegemi t ukseeva 

Ühe küljega. S uundub kyeaderkividest eendi joonel ru i 

k~he kivirea pksune vundamendi osa (vt. plean. leht 15, leh' 

31. laige 25-25). Tuleb är ida, ei .imetstud vundamendi peal 

on olnud v el v"h malt Üks kivikord. (kiVipinnal on märdijeljed)e 

ivir a 01 masolust siin annab tunnistu aa erkivi elu-

mine serv ja seinapinnal 12-15 cm kergusel neha olev krohvi-
" ,. piir. argi ud vund~endl ja ruumi lounas ina aheli el alal 0 

leänemüüri pinda parandatud telliskividega (7.5 x 24 x •• o? t 

5,5 x 21 x ••• e). Parandus on tehtud roh es\l m"rii asuta-

e • 

Ruum.i laun sein (toto 54) pol . lääneseinaga ehituslikult eo

tud, nad on vuugig eraldatud ni~g erinevus on ka merdis. Lõu

na eina e. osa, mi liitub ruumi l~e eseina i eenduv vunda-

endiga on läänesein ga seotud. 

s viliiv sia ld b möri. 

•••• •• A 

uurides oli uhe ugune nork 

Launesein on vundeeritud aba. kargu ele 5,62 • 

is puutub ruumi idas ina , siis praeguses kaevandie arkeerib 

eda sõt1-aj"'rgsel ej 1 ehitatud dekorsiiivmüür, mis hoone kona uk' 
loonid.ga seotud ei ole 0 nekoratiivmüüri Il vastati ru i 

k glmurge 125 om pikku eIt Ühe verasema ehituso 

louna seinaga seotud ei ole. 

tragment. mi 

Ruumi lääneseina äärse k evatud surtis el avastatud kivi-

hoonestusele eelnenud v r • .ma elut egevusega seo ud kultuurkihti. 

Lään.müüri ell je korvel on siin küll loodulik saviliiva kih 



. . 
, 
, 

e.m ldatudo agu stratigraa!la (vt. leht 32) koos eb peae. a-

likult mitme ugus 8S' min.ra I etes kihtidest. 

dud Aur!i , Üldse, puidutÜki • 1 sisald s vaid Üks kiht ni.ng 

vehe el meeral hu ust ka s kihti. 

~ur!ig avatud str tlgraa!ia pohjal võib öelde, ., .nne 

pra.guse kivihoone vund m.ndi rajamist ilm .1~ ruumi nr. I 

lääne .ine jaoks oli t.htud suur.m üv.nd. uni b .korgu.e-

ni 4,70 cm. uid te dmete pohjuse1 oli vundam.nt rajatud ca 

60 cm kõrg m le ning •• tottu oli süvend täid.tud. S.etõ'tu 

l . itud ihtide e. ka eluteg.vusjäljed puudusid. Ruumi orr-

p~rast st paeplaatid. 
A ... 

poraad asetseb korguse1 5,45-5.58. 

Ruumi keskel es.t eb vund m.ndi alus. lage to.tanud poe'i elu • 

uum nr. II 

Ruum a et e 

soin on omavahel ehi tusliku.l t seotud. Lood.nurga v·olislcÜlj e1e 

k vatud Aur! ··itas järgmist: alumises osas koosnes klnnis

tu e vaheline müür kahest osast. 

V rasem osa oli ruumi nr. II l····.n.s.ineks. selle v stu 011 

.hit t d kinnistu nr. 376 ruumi nr. III id sein. Ides.ina 

Ül.mine osa koo. volvidege oligi s.otud va deldeve kinni tu 
.... 

ruumi nr. II pohjasein ga. 

~bes.lg.k jäid ruumi nr. II 19sed geb riidid ja ~. 8 lääne

s.ina suund. Alat.s ruudu' 0.15 oli lään eina .tte .hitatud 
•••• .. AA 

e.nduv muur~tis mootm.t.g 
A 

Siia kaevatud sur-0,55 x 2,25 • 

fist selgus, et lääneseine vund ent oli kõr gusel +5,31 m j 

t.ma suhtes ekund erse eenduva müüri abs.korgusel 5,24 m. 
ohja suunas eend v müür ei jät unud. idekÜljeloli oli teel 

21 cm laiune sokk 1, ~11e ehit 

li raidkivi. 

s.l oli kasut~tud k port -



Müüride vaatlus ~uudu CD:15 alal näitas. et siin o~ 

tegemist mitme eriaegse päritoluga seina kokkupuute-

kohaga. 

a) ruumi lääneseina põhjapoolne esialgne osa 

ei jätku siit lõuna poole 

b) lõunapool avastati teine miiür. paksusega 

52 cm, mis oli varasem kui eelpool kirjeldatud 
... 

eenduv müür::.tis ja miz jätkus louna poole. 

Nimetatud müü~ oli lõhutud seoses ukseava ehitamisega 

... 
korve,lkinnistul t rutuni. Kir j elda tud müUr oli laotud sama.-

" 
suguse mörgiga kui ruumi nr. I lääneseina mört. Ru~uni nr.II 

seinte rajamissügavusi ~ontrolliti ruumi lõunaotSese vt. 

plaan ) Peale ruumi nr. II raidkividest (aknaraamid , foto 

55) põranda eemaldamist avati idaseina 27 cm laiune tald

mik eba.kõrgusel 5.76 m • rajamissügavusega 5.53 m. 104 cm 

lääne pool avati ruumi lääneseina taldmik, mille pealolnud 

müüri laiust ei õnnestunud määrata (Müüri oli hävinud).Tald-

.miku rajamissligavus oli 5.55 m ja analoogselt idapoolse 

müüri taldmikuga oli ka siin kasutatud savisegust pehmet 

mörti. Ruumi kagu ja edelanurgas kattis taldmikke kagu

loode suunaline lubimördiga, allosas munakive sisaldav 

mülir. T~ldIDike suhtes on see pealmine müür sekundaarne. 

Selle müüri lääne osas oli sliilinlld 60 cm kõrguselt müÜri-
... 

fragment, mille suund langes kokku pohja pool ase1;sevaeel ... 

pool~irj~ljatud läänemüüri ruumipoolse külje suunaga (ruu

dus D:15). Samas D:15 alaloleva müüri kontrollimisel sel-
.., 

gus, et tema praegune ruumi poolne külg on.sekundaarne ja 
v 

laotud sama mördiga • mis ukseavast lounapoole jääv müüri-

... 
fragmente Selle lounapoolse müürifragmendi mört ja ruudus 

D:15 asetseva müürifragmendi pinna paranduses kasutatud 



• 

märt esi!.ll"!s seinas mujal kasutatud märdist. viimane oli 

nõrk ja savisisaldav. 

Lg~n ?oüls~ taldmiku peal müür~ puudLunine on seletatav 

mÜUJ:ifr-.-.GJD.ent ~ L.UC:US D: 15. SOmt ... st müti:::ist pürineb ka 

~uwni !uelanur ga allosas süilinud saviseguse mördiga müü.ri

loigQd nii lääne kui 1õuraküljel. 

RUll!lli lõunasc.ir. , mi~ oli ahi tatud taldmik ~l peü.le '-u.o'.lun 
.... v 

tag likult ruwulia 111 aseteeva ri5ei juurde, alles sLlle 

to,S<.seina1lo. 

l'ec::...egu luumi II lüt:.n sein..:.s ol-r:v ukseava (DE:15), mis 

ühendab kinnistuid nr. 376 ja 378 pärineb k nnistut liitmi-

sele j~~gn vas ajast . (s . o. pärast 1879 . a~st~t) • 

.H.Uw:1 111' . III 

'" iei nnistu pohi hoone Vi1'u tunava äärse osa l":.än . 1;:~·lj el 

f\sunud xuumi ei kasl,.üE tud pux .... st vi-i •.• a 'eid Li!"' bt:rehi tusi ene.m.. 

uum oli kuni kaeva..nisteni ehi tusp.rahif1u täidctuC! . Läbi 
y 

l ääneseino. oli ehitatud trepp ltorvc;,lkinnis tu I. ~ ld::"irul1mist 

rlT. I k::';'~ :..,ol. v"",s v ad ldavu hoone (HlimesGlc kOl'l'Ltc E; 1 (foto 

56) . 

Lü:incpooloe pii:rde mooduatab r'uUI.1ile t,;:õrv .... lkir:.nistl1. j{le.

sein~ liL,neküljele laotud 18 cm palcsun voodermUür (vt. leht 

16). uein on vunde ritud bs. 4,79 m. !tuumi loo~· 

d nL!xga j Ul' s on pohjaseinaks kin.imüül'itud niss mõõtmeteea 

95 x 188 cm. ~"UI1agise !liasi ida i.i1j el cendub .ruumi fo. si tlld 

nurkaaegu poodsammas (G:1 0 . fOG(; 57) , mir. toet~b a'~ . 'õr:::,us 1 

5, JO cm aSL",v<..lc baeslei vile . Põhj ..... seina idayoolses OrJuS en 

jälgitav kinnimüüritud ukseava laiusega 1.30 eL. Ave. ide.kt'lg 

on vormistatud telliskividega (6 x 13,5 x 24,5 cm). 



I 

.... . Ukseava o~ suletud naaberruumi nr. I lounase~aga, vii-

masega on ülaosas ehituslikult seotud käsitletava ruumi 

51 cm paksune idasein (vt. leht 15. 16) Ruumi n~. III 

lõunapoolne piire koosneb lahest eraldi seisvast müürist. 
v 

Varasemaks neist on pohja pool aseteev 86-90 cm paksune 

osaliselt lanullutatud miiür, vundeel'imissügavusega 5.11 m. 

Sell 
v 

müuri pvhjaküljel en sRilinnd ka üks 196 cm pi ' kl1.nt 

kulunud pealispinnaga txepiaste (ebs.kõrgus S,5Om). Lõuna

sein i ole ehituslikult ida- j~ lääneseinaga seotud. 

Kuumi edelanurgas on selgelt eristatud Umb rehituse jäljed 

(foto 58). Ruumi uus lõunasein on rajatud esialgse hoone 
... 

lõunaseina lõunaküljele. Uus lounasein pole idaseinaga 

ehituslikult üldse kokkupuutes. Ruumi kagunurgal on ida

seinas säilinud ka Uhe ukseava pÕhjapoolne külg. 

iuumi nr. III põrandast olid säilinud üksikud paeplaa

did, mis ase~sesid nbs. kõrgusel 5,33-5,35 fu • 

.... 
Arvestades, et pOhjaseina juur s säilinud ~amba baasi-

v 

kiv~ algab kõrguseit 5,30 m ei saa säilinud porandanivoo 

olla baasikiviga samaaegne" vaid pärineb h i lisemest ajast 

kui ~amba ehitamine. 

_UUIll n- • :...y 
aev ndi kagunurgas asetseva ruumi pÕhjaseine moodustab 

... 
ru~i nr. I lounas€inale juurde laotud 26 cm paksune voo-

dermüür • mis on ehituslikult sectud ruumi nr. III lüüne

seinag. Lõunaseina vundeerimissügavus on 4,80 m. Ida-

sein pole kaevendis vaadeldav kuna see jä~b ~UUrivrule tlma

va alla. Idaküljel avastati aga siiski laevendisexvaga 

kohakuti asetsev 35 cm pikkune müürif:ragrnent. Viimane 

oli vundeeritud abs.kõrgusele 
.., 

4,98 m , pohjaseinaga oli 

märgitud müürilõik ehituslikult seotud. Ruumi lõunaküljel 



oli fragmentaaloelt säilinud ka ruumide III ja IV vurasmmat 

lõunaseina, mis idnseinast oli vuugiga eraldatui (foto 59). 

OlE.n~solev ruumide III ja IV (lou.n piire on aga raj atud 

viimaste ümb~rehituste,jal. Seda ~innitab temas asets v 

metallist ~n iga~sioonitor~ läbi viimiseks 

Holema l'I.lumi (nr. III ja I ) suhtes on uus lõunao in 

3(;1~lU1daat'ne. Sein ~'uLunide poolu 1 ill.:; on v:Limi_ tlema.iu • 
... 

H"ür i] , .... ea ~llLü.li pohjc- :tda- jc'. l·õ.ö.l1esehrtes 011 ga :':.T -

rcktne , SUtut st 'P.lUxtud pe.eplaatldest mü ':ril on "wtd -,<i'~ud 

lllur.4..LC G !II "0 IV VÕ'!' .sein • 

~{uumide I ja III voime.likkLl iebi EFf.]!) .. va suleb u 

95 cm P"'!':s l.t) m·· .. r J mis jüt,:u'!J ide su mas . <""el le :1ÜÜ1'i ni 19 

ruuni n~. 1 ju. l'U :..'ide nl:. ITI jo. IV möxdi annlüu' ... 
I ~lliC.C 

jti:remist· ruumi nr. I lõtmamüüxi rnö'A t 

.::~inas kaSIttatule (vt. 8€f'pool) . 

"cekmin~ müür oli ehitatud vastu, :u.id nend e ';:al e müüri 

lLL tevuue:i. ä!:-ires o1.i TU 1 i nl'. I louru s hiS 
... 
o 

pend. (1 "iv , .. ör<.1iea , .11s \lumide II ' ja IV 

olc.:vn. voodermüüri sideai eg· identne oli. Tiimun erines s 1-

gl t ke."'"7.c.;LS€ mUtiri mö:rdist. 



II OSA 

.. l1i tupetappide analUüs,. 

Kuna kaevandiga avati vaid maj~de keldrikorrused. siis 

pole võimalik: nelld.: tt;I'viklikku plaanilahenduse kujunemiot 

kin laks teha. Piiratlda tulEb vaid keldrikoo.l uste analUlisi-

ga. Välj .a kaevatud ehi tlwte plaanilp..hendust'-l kinüiakstegemi-
v '" seks kasutati tturgasondaaze. surfe ning mördi visuaalset 

vaatlust. Nagu kirjelduste pL1hul i • vaatleme ka analUüs i 

osas kinnistuid eraldi. 

Kinnistu nr. 370. 

Nagu kogutud ajaloolistest materjalidest selgub, on hoone 

keldrikorrus koosnenud kahest ruumist. Tänavapoolne ~uum 

oli kaetud ristvolvigega, mis toetusid kahele neljnkandilise-· 

le sambale. ruume eraldas trepikoda ja v~ike vaheruum. Säi

linud graafilisel materjalil on märgitud ruumide otseseintes 

nknatn:ad, külgs-s.1lntes aga avasid mi:i.rgi tud ei ole. Välja 1cae

vatud müüristikus on aga ka ruumi külgs ~ltcs ukseavad. Lääne

eeine uks~ava on hilisema paritoluga, kuna tema sisepind on 

kaetud ühekordse tscmentmördikihiba. lUBseinas säilinud ~va 

tehniline olukord on väga halb, algselt võis vii.'1 olla seina

niss .. l{üsimust ei olnud voirr.ali 1
( lõpuni uurida (vt. kirjeldus 

Nimeta~ud avad võisid olla raje 'ud pärast 1933.aastat1• 

RUWmis Il säilinud trepikdigu seinad on tek~inud samuti 

alles 2J.aajandil, pärast 1923e aastat. 2 

l O.Maas.~rhitektuuriajaloolised eritingimused; lisa, leht 29 

!t Samas, leht 29. 



Mi puutub hoono varasomatosso osado so , sils soIgus j~rgnino, 

I ohitusotapp 

Ruum I 

Ruumi I kuuluvl!ld siia seilinud l"Mesein r gmen' 008 ei 
AA 

nis ig , tassa disoin ilm aknaavedet nende praegusos vormi 'u-

ses j idasoin kuni ruumi kirdenurgani, ku idaseina ello ~ 
, 

et pist on s"ilinLld müür ebs. õrgusest 4,99 m allapoole. See ida-

sein 
A 

osa on sootud ka pohjeseina alumise ehitu etapiga. j( a 

idasoin jetku 
A algsolt ka pohj poolo. seo kaevamisto käigus ei 

selgunud, sost pr .gune pehjapoolne müürios on jub järgmisse 

ehitusetappi kuuluv. 

Ruumis II võib esimesse ohitusetappi kuulud 
A •••• 

lounssoina aaro 

olov stan, pikkusega 192 cm. ärgitud est ng ja selles' lit··n.

poole f"'v 1 in pinnal n"h olev d lammutus- või murdmisj"'l

jod lubav d oletada,et .ruumi sialgne plaanileh.ndua oli toie'

sugun.. Antud juhUl veib solle koha poal 0101; d hüpok satumi 

tüüpi ahju konstruktsioon!. ~ütto v pidi sel juhul s.tsem hä

vinud l"än. in s, karis kandnud ka rod 01 ksid pidanud toetume 

nim.~ tud 192 cm l)1!tkueele at ngule. 

II ohitusetapIl 

Sooses ollog, ot idasoi s eilinud ka rnie
A 

ja suitsuleõ~ 

on ohitatud koos põhj s.in s olova l"bip"äsuga ning on sokund 0.1'

sod lõuna eina juures lova ast nguga, ei sae n d kuuluda crv ta

va hüpok usti jUlUdo ning kuuluvad t ise ehi tusotappi. Ii Asi po I 

eilinud suitsulõori j"rgi voib olotada, ot siin on togemist ka 

kamine voi mone muu tulotegemiseks moeldud konstruktsiooniga. 

Ruumis I kuuluvad teis ohitusotappi võlvikonstruktsloonid. 

Kolmandasse ot pp! voib tinglikult peigut8d kõi hilisemarl Ümber 

ehitu od. (F8ssa di kende juu.r ea j uuto sissepääsUde ehitamino). 

Ruum IV j A 

.Arv st do , e' ruumi IV leänesein 
.... 

rea 011 sokkol ebs. 



,. 
korgu el 4,99 m ja .vig seotud paeple did ning lnnistute 
At.. •• 

pohlh onete seinte velispindade vi tl~ _, mis oli v ga kor-

r li , võib 01 t de, et ruumide IV ja IV t rritooriam!l voi 

p i ned kelder voi mingi ugune muu ehi UR. T" psem 1; s.d. 8e1-

gitad~ ei olnud võimalik. 

eIle ole, tava ruumi likvlde.~imine oi toimud ajel, kui 

v 1mi hoone uus kogu kinni tu l.ius~ holm v t as adi ein. 

ergitud ümber hltuse j 1 ehitet! k ngi Iuse terri~ooriumil. 

ruum IV A , mille pox nd ka olid paep1 did kõr gus 1 6,21 m. 

Antud juhul nim t.t~d ümber hit~ ed võisid toinude eelpoo1kirje1-

d tud I j II ehituse'ep~ v lmimi e aj 1. 

innisttt..a!....376 

Sellel kinnistul oli sfti1inud ehitussub t nt suht liselt 
,. 

koig p xemini uurit v una k ev ndig. av ti pra tilise1t terve 

hoone g b riidid. va ud ehitusos de kirjeldusele ves-

t v It osut tekse k analüüsi osas hoone kujunemislugu ruumid. 

K up. Ruumide nummer tsioon on tingilik, am.d ehituse pid 

voivad esineda mitmes r~umis a egselt. 

flhitus.tepp 

"õig. ver sem s"i1inud kivi hitus. osa antud kinnistuI oli 

r jatud enne inai tu! nr. 370 säilinud ivihoone'. Selle 

osutus IV ruumi elnte lumine ehitusjerjekord, millest on 8e111-
.... ..... 

nud edel nurk. 1 ne- ja pohj seina lumised os d ing idase.tn 

v~~damendl tr gmendid, mis moodust id nelinurk e ruumi mõõtme-

4,5 x 5 m. uude t ehitu te t oli e ruum vuukidega erel-

d tud. :ib s 1geks j"i müüride p kauste erinevu lood • .n~g s , 

kus lõune eine s'"ll1nud os 011 paksueega 107 om j~ li"n sein 

vaat v lt 84 cm. si 19 e por ude olema olu j 1s.100 u selgit -

d ei enne tunud. Sell ruumi var s a üüride v··hese '"111-



vu e tõttu ei olnud voim lik nei 1 id vade (uk ed, aknad. eina 

ni A aid ) j'·lg!. An tud ruum! 10M ein id poolne 0 a oli hävinu 

.ruum! nr. uue põhjaseina püstitamisel • 

II ehltuset~PR 

Järgnev It ki~~ltul rajatud hoone Viru tenav 
.... 

a,rde, ruum 

nr. ,milles t on s"ilinud liiän •• eln koos .Elissig j fa:d::ul di

se na lumin. osa. S"11inud müüripinnel ulatub fassa diseinas 

sellest hituset pist inult ruu ude J 9. 10 (vt. ple ) nii 

oleve~e vuukide v h line müü,rltregment .ning k gunurg s kv ader

kividega vormist tud oletat va sisaepä" u idakÜlg j einaAiAA 1_ 

nurk. Sam sse etappi kuulub k idaseina lounspool e os& si .külg 

ning pohj poola e alumine taoon, mis lõpeb 15 cm enne 01 m· aole-

v 
A • •• 

loun.Kulge. 

1mselt e piir m"':.r b v 1.' ema välisnurga j linn b pohjus t 
A A 

olotad , et pr egune pohj sein on .sialgseg vor,r ld.s .nihutat~d 

pohja poole. S rl to ndab k ebakorrapilr ne vuuk lii"nea in • 

Ruumi V algk VII tilsae on ilmsel t mõeldud k id -1 .. ·· esuun li.o.e 

60 cm p kaune v heaein. Se. seletab ka küünl issi sukoh, 

vahes inast pohj poolI ei ul tunud en m tassa di ein st tule 

v 19u , 

III ehituset pp 

, " Jiirgnev 1 t on rutmlile V r j tud uus poDj sein. Sell. ehi t 1-
" 

I J tude CD I 11 alele on rajatud pohja-lounasuunaline müür, 
" 

I on ÜhlJndatud j"rgnev It ruumi nr. IV põhjaseinaga. Ruumil. nr.tV 
ja l .... n.kÜlg •• o. A 

lon ehit. ud pr .gus.ni i1inud uued seinad pohja-
I) 

1" Ruumide IV ja v heli. ukse va õidi esialgselt r j d tema 

pra.gusesse sukohta, k n lisa ioonikaevu rajamisell mmu at1 
, ,. 

.ruumi nr . V id sein ja v nihut 'i id pool. ning lopuk , kui 

~,.j.l1 ka ri tu, toodi uksekoht uuesti esialgse e kohta. 



IV ehitu 

.. ... 
Allee y r 0 Z~ i nr. EUjun •• ~r .~use yu Ja-

elnA loplikku väljaehitami t voidi ~aj.da ruumid nr. I j II. 

Ruumide j II ehitu lik ujun.m~ne on komplitse.ritud ja mi~-

meti eeo\ud kinnistu nr. 378 ehitusaj looga. 

üürietiku an lüüa "itas, et ruumid I ja II CJn kujunenud 

p··rae. kinnis u nr. 378 ruumide I ja II teke'. Selgus, e' ruumi 

nr. I id sein on r j.tud stu kinnistu nr. 378 ruum II le~ne-

seina, kehtib k ruumi nr. I kirdenurg pohjase1 a vara-

sema osa kohta. Te tud m .... r 1 eb selgeks jäi , kui ruumi nr. 

I kirdenurg s põhja- ja id ein olid ehitatud ruumlsise eintena, 

lis ruumi nr. I j kinni tu nr. 378 ruumi III heline sein 

kuulus pigem kinnistule 378. Samal j 1 pidi aga selle seina

osa raj mine toimum koo pohj poolse id seina loigu ehitami egaT 

Selline hitusjärjekord eleta s ka, mik on ruumi I id seinae 

01 v d ~onsoolld ekund ar ed sein 

hitusetappi kuulub ke ruumi nr. II 

lounasuuneline müürifragm.nt~ 

uhtes. V deld vasse 

gunurg. juures olev põhje-

V ehitu etapB 

Jergmise eht tu .tap~. 
... 

ej al on toimunud r Ilumi nr. I vol imine 

j 
... 

volvitud ruumi nr. III raj ine. Siis ehitati k ruumi n • 

III pr eguseni itta sailinud la"nesein (vt. kirj Idu ), mill \ 
' \ 

fragmendid a,ras t ti ruumi nr. II ohjaseinas pohj pool. Selle ~' 
et~p1 , j 1 voidi likvideerida k vab sein ruutude BCD I 11 l.~. 

Ruumi III põhj sein ühendati ruvmi IV kirdenurgaga, ruumid II 

j IV üh nd ti om v hel k ristuga, mi to, u likvide.riti ka 

uks.ava ruumid IV ja V hel j r j t1 uuesti v ruumi 100-

d.nurgas. VÕlvid raj iseg kuuluvad k ruumide nl' . I j III 

vahelisse kinnimüüritud uk eav g 
A 

piirnevad pohja eina osad. 

uumi I ida- j läänesein e si epindadele on oo volvo onsooli-

d. ehit iseS pe le I otud voodermüüxid, mis on varasemate , 



3 

.. 
seinte ii stlgav le vund ritude Siinjuures tule'ame meelde, e 

tas .disein vund •• ximls8v~~vus oli 3.49 m, mi võrreldes ruu

mide I j V koigi teis'e .in\ g on tunduv l' uurem. Pohje deda 

veib sel 1 ~ vundamantid aitu t iooni Ühelt poolt ruumi I volvi

mis g ning '.rvikliku kolmnurk e viiluge kaetud tasse.di ein 

rajamisega rum ide I ja V ulatuses. Säilinud gr.afilise mater

jali pOhj&l po:he k htlust nimet.tud villu keska g es p··xitolus. 

eiselt poolt see neitab t et ruumide I ja V asukohas paiknenud 

var.sam id hJon.id k tsid eI Idi viilud voi v·oh mte.näoline on, 1; 

neid katti vahv8rkviil. rvest des, .t ruum nr. V on tek 1. ud 

varem, on esimene varlan ,oenaolisem. 

Hilisem~a gset o runb.r.hitus~en tu! vad kone all ruumi II 8.1-

linud ide- j lõuna ain. 
... 

S m I ajal likvideeriti ka volvid ruumi I 

kirdenursas. Id sein pidi toetama trepikoda, millin~ oli raja'ud 

hoone I korrusel , lõua sein er.ld a r ja I~ ruumi • 

. im.te tud ÜIIlb .r hi tusad on d teeri t v d 1879.aastas' p .. ri eva 

ümberehitusproj kiii abil. 

ilumi n.t'. I ~el'ri .oorlumil kaevati paepl_ tideat per .... ncill al ' 
.. ... 

v lja poll i-id t r eketisesa kaev, ruumi nr. idas.tna vahetu. 

lO·hendus a, vii· b kaevu varas.mal. päritOlule, kui märgitud sein. 

aevuat ~adud leium terj 1 ei ulatu v ras.masse ui 17. jand. Ul
diaeIt on t d, e~ en mi linn joogiveeke vudes' on 18.-19.sajan

dil veevotuk ht.den kasutuseIt r jäänud. 1 Antud kaevu suunduvad 

~uumi esialgsest puitpõr nd st kergemel aseteev d puu~orud-dren •• -

i~kan.lid on hill ema; päritolil ja moledud tlmsel~ keldriruumi ik-
I 

lEokliima par nd"miseks. 

J.Tamm. T lli~~, V na-Tooma 5 1982.a. arheoloogiliste 
kaevamiste aruanne. ~öid III. T llinn t 1983. lk. 18. 



i:innistu nr. 37 

Viru ja IJIüüriv he ~änavate nurgal asunud kln.nlstus~ ei O%L"l. -
tunud KRPI-st ~ teeoltuv 

... 
el pohjuatel ~urid ell. üiirlv he 

,00nava p001se kÜlg. 

I ehitu eeteER 

Välja kaevatud müürlstlku 09UtUS vanima' s ruum nr. It milla , 

ava\i la"nesein t.rvikuna ning pohj - j 10unasein d osalis.l t. 

agu .Il" i ~as1 ': uuringud ruumi ed 1 nltrgas. on l·· .. n.- jm lõuna-

.in ruumi ul tuv vundam ndiga 

amaa.gs.t ehit.mis~ ~innl ab k mördivõrdlus. 

oli eautatud väga nork , vähe lupj8 sisaldav t pruuni mör\i. 

Oluline 0 m"rkida, .t lääneseinas lOpp.s tao1iaa mört 30 cm 

e.nna raUlli põhja ein ,kust Igas h.l.valg •• väg .. tug.va lubi

s.guga .hitatud müü.l'. mis Oll ahituslikult seotud ruumi põhja

sein g.. lii .ta ud põhja ein voib ol.1.a rajatud (mõrdi;,lnlllüüsil. 

tugineda) kinni tu nr. 376 xuumi võlvid ga ida~eina püsiitami-

s.l. V.l mas, s.o. lõunapoo S.SS. lään.saina osas. ast;ttae 

pra.gu nissik ümber hitatud uks.av. kohta (Da16). Ni etatud 

vormist.t J üljed. AnaIoogs.d kva.derkivid asets.vad ka louna-

s.inas l.va ruumi 
A •••• • 

.!lduva ~undam.lldi korv 1 la n se~n.s. 

ol.v n.linurks.test m.ha.nilia.lt töödeldud p ~i~tpl tid.st 
A A 

porand i ole algn.. un. v ade1d v por nd 1 m.b prakti1is.lt 

saviliiva kihil, sii~ voib k nii vundam.nt kui kv ad rk! id 

alumine s.rv. (Vordluaek - põranda aba. kõrgus 5,4~-5,5' t 

vundam.n i p.al. pr .gu 5,55 m ja kvaaderkivi IW111n. s.rv 5,70 ). 

II ehitus.'app 

Ruumil. nr. I on lä·one poole kÜlg. hitatud ruum nr. II, m~l

le • ialg ed gabariidld pn pr •• gus • t väiks.mad olnud. Ru 1 

II algsed inad on leo 'ud ruumi nr. Il.'· .- j 
... 

lounes.1 e 



• 

kasutatud sideain le an loo ee mtlrdiga. Käsitletavast ruumi 

kavatisest on vaadeldavas osas säi11 ud fr entaals lt 

lää.nesein. Ruumi pÕhjasein nä.ha olevas osas säilinud ei 01, 

viimane .... vastati aga ruumi põhjaosa kaevatud su.~fi idakUlj 1, 
v 

praeguse poranda all. Müttt as tseb pr eguse rlt\.l.O.1de I ja. II 

vah lis ukseavaga peaa gu kohakuti. 

See asjaolu vii tabki olemasoleva ukse_va s ek l1..nda.ars us ele • 

II ehitus _~app 

Järgmise ehitusetapi ajal on ruwni lääneseina pikendatud 
.., 

selle pxe.eguse ula tuaeni pohja poole J loodevälisnurk asetseb 
.., 

hilisena Umb rehitus ga 7ajatud pohjaseina all. MUü~1 viltust 

asetust voib ehk sel tada kinn1stu nr. 376 ruumi II asukoha 

sel ajal 
v 

ksisteer1nud puithoonega, se tottu pol ka siin avas 

tatud mUür1 viimistletud välispinda. mille pra gu moodustab 

kinniatu nr. 376 ruumi III sisekUlg koos v olvfragm ndiga. 

V ad ld v hitus tapi ajal on lammutatud ruumi põhjas in ning 

ruumipoolsest kUljest kitsamaks tehtud läänes ina. mis pra -

gu on 52 om paksun • 

Läänes in lõhutud pinna viimistluses kasutatud mördig 
v v 

on sarnane ruumi lounaots lääneküljel 4-5 kivirea korguselt 

sä1linud mUUrifragm nt. mis on ehit tud varasema s.o. I A 

etappi kuuluva seina taldmikule. (Taldmiku laiuseks oli 48 

sm. vastasküljel s.o. idaseina juures oli taldmiku laiuseks 

25cm). Varasema ~uumi nr. I kitsamaks teg mine pidi toimuma 

koDa kinn~stu nr. 376 ideaeine põhjapoolse osa ja kinnistu 

veh 11s müüri ehitamisega kuni Vi~u tänavani. Kuid siin 
.., v 

tuleb märkida, et vorr ldes pohjapoolse osaga, kus müür moo-

dllstas kah st korvuti asetsevast s in st. tä.navapoolne seiu. 

oli Uhtne ehitus. 



Antud uurimisetapil ei selgunud ko:r:vuti asetsevete kinnis

tute fassaadide püstitamise järjekord, kuna liiteleoht on 

hilisemate ümberehitustega kapitaalselt lohutud. Arvestades 

19.sajandist pärinevaid ümberehitustela eelnevaid jooniseid, 

kus kinnistu nr. 378 fassaadisein ulatub kinl1 istu nr. .376 
'" !assaadis~inast ~ttepool€, voib oletada, et nr • .376 hoon~ on 

ehitatud nr • .378 maja vastu. 

Vaadeldnvas ehitusetapis, pür st kinnistut piiri markee

riva seina tegemist, on rajatud ka ruumid III ja IV, milliBte 

ehitamisepa kaasnes ka vajadus nad ühendada varem eksisteeri

nud hoonega. Selleks, et saada ettekujutust hoonete ühendamis 

viisist, peame tUlema tagasi ruumi I edelanurgas avastatud 

eenduva vunde.mend5. j uurde. Arvestades vundamendi eendumist 

lounaseinast ruumi poole ja lääneseina pinnalolevaid paran

dusjälgi • võib oletada. et siin asetses ruumi suunduv kivi

trepp. Seega võttes arvesse eenduva vundamendi ja ruumi esi

algse launamüüri välispinnade vahet (ca 220 cm), võib arvata, 

et esialgse nivoot kuhu trepp suundade sai, võis asetseda. 

ca 120-1.30 cm kõrgemal, kui eelpool kirjeldatud vundamendi 

esialgne pind. ( 5,70 mi. Tinglikult arvestades astmetega, 

milliste laiuseks olelrs .35 cm, kõrgUBeks 20 cm, - kokkU 
v 

kuus astet, mis vorreldes siiani avastatud keskaegsete astme-

tega on isegi l!!.iemad. Tee likult võis seega astmete arv 

olla veelgi suurem). 

Kui a.rvestada, et praegune maapind asetseb abs.kõrgusel 

6,89 m, mis praktiliselt on sama kui trepile vajalik tuleta-
... 

tud pind, siis voib pletada, et kixjeldatav siusepääs sai 

funktsioneerida ainult mingisuguste ehituste vahel. Seega 

ruumist nr. I lõuna pool, praeguste ruwnide nr. III ja IV 



kOha.l, pidi aGe GS_~ lla r.1insi l"c!','3emn .konstrukts ioon:J.ga ehitild, 

mil.le mnl porend oli ~elpCJol tü16 tutud kõrgustSL j .... olC! t .tav 

tJ:~PP antnd juhulole·8 nC~ kaks ehitu.s t oü ..... vahõl [il':'t:.l.nc.. -

'1 ud , '1J.. s X;üllilitl Il.I jo. IV" ki vicc int!:! püstitamis ga. oli 

ar..~ . .!..üi1s:J. ~,:uLUnicte I jE'l. IV v"",helines sei.nas aib 01_ tadu, 

ne~1dE vuh 1 piGi ::lSetse~l1a m:Wri tr epp , .mis oma ulumines osas 

ko Yilser:;a (V8S!; vf.l t I'lJumid nr. III j.:, I ). 

Samflsse eta 1)1 võib l)aieu.+'ada kA e~ndu.vu fa.asitud nl1I'ln."I.d~

L',8. p0~t;i !'lmmis l1:>! . l1.1, ltl:Li .. lest lti.än(!f'ool vo:l.s aSbtsedn 

pole eC.ili'2ud. . Lõ WfllJoolsee. mlhi1:id. jc. kinnistut vehelin 

läbipätilJ txt'lpi nilol on llilise:n.a't~ Limbe:r h i tucte t ulemtJ_s. 

T~l.r.E.rvn8.,.::.:r.t1 s6inOoosa on ehi tatr..Hl pürast 18"19. ,~8t&f.lt pärineva 

ümber .1:1 tusproj 61:..l..:1 vult:l.:i.r.dat. 

v 

(vt. ~e3pccl). Srun'11 pohj '.1 S el jUid tl.l1..t'imata ka müür' f.cagmon-



Viiliuo.rimistega kogutud mat rjel annab olulist lisa. Tallinna 

keskaegsete ehituste ajaloo uurimisele, eriti keskaegsete elamut 

osas. Peal~ plannile~endusta kujunemise on saadud informatsioo~ 

ka ehituskonotru.ktsioonide kohta. Sama.l ajal aga tuleb märkid , 

et terve rida probl(!cme jää.b lahenda.mata või jai.i.vad need tööhüpe 

teeside tasemele. Eriti puudutab see dateerimiski.isimusi. mill s 

lähemalt e~.lpool. Nüüd egs. püüallie ve~lk:ord lühidalt edastada vä 

kaevatud hoonete ~rehguskeeme. Tuleb mllrkide, et kaevandis v.e 

kaevu põhj~s ei õnnestunud kuskil kaevata loodusliku mereliivanl 

mis muj 1 Tallinna ell-li~~aa moodustab aluspinnase. Arvestad€s 

kaevandi lähedal, linnarnüür! juures R. Zobeli poolt teostatud väl 

uurimisi, kus aluspinnas asetses ca 150 cm täne.vakatt t st allpool 
.., 

s . o. abs.korgusel ca 5,20 cm, mille peal tema järgi ladestus P~ 

tepilh~as (saviliiv või liivesevi). Puis~epinnase päritolu selei 

ta vallikraavi kaevamise ja algse maapinna nivelleerimisega XIV 

sajandi I poolel' 

Kinnistul nr. 378 ruumi I tehtud sur~! nä~tas • et erinevalt 

test f.ül-linnas 
.. 

kaevanditest ja suxfidest~ kus aluspinnas mood~ 

v51s e mereliiv, oli siin alumiseks kihiks punakaskollane liiv, 

mis al as kõrgusel 5,18 m , es imene puutumatu kiht algab siin l! 

kerguselt 4.45 m. Ktnnistul nr. 376 surfis nr. 5 leiti samasugt 

kiht ubs . kõr~usel 4,40 m - 3.49 m, kuid kuna ka siin ei jõutud 
• 

merel~5vani, siis voib oletada, et enne kivihoonete rajamist ol~ 

kogu ala täidetud saviliiva kihiga. 
.., 

Sellega voib seletada, miks 

ei leitud kusagil kaevandis vanalinnas mUjal leitud mereliiva js 

l ooduslikku kamarakihti. 
1 . Zobel • Tallinna keskaegsed kindlustused. Tallllln. 1980.1k. 



Nüüd aga käsitleme lähemalt kogu ala hoonestamiskulgu. 

Analüüsides esimese kultuurileihi kõrgusi kinnistu nr. 376 

ruum nr. IV kagunurgal (5.2Om) ja kinniatu nr. 370 ruum nr.II 

loodanurgal (5,31 m alla) võib järeldada, et kogu käsitle~a

val alal varaseim on kinnistu nr. 376 ruum nr. IV. Nagu ees

pool märgitud, võisid selle hoonega paralleelselt eksisteeri

da kinnistutel nr. 376 ja 370 ka puithooned. Veel üks puit

hoon võis olla kinnistu nr. 376 ruumi nr. III alal. Järgne-

"" valt voidi ehitada kinnistul nr. 378 ruu.m nr. I koos selle 

ees nsetsenud puit- või v ahvä rkmaj aga. Kinnistul nr. 376 om 

seejärel rajatud ruum nr. V oma esialgsete gabariitidega, 

paralleelselt sellega võis ruumide I ja II alal samuti asetse-
... 

de puit- voi vahvärkhoona. innistul nr. 370 võidi sel ajal 
y 

rajada kellerdatud kivihoone. mille pohjapoolne välissein 
v v 

asetses toenäoliselt praeguse ruumi nr. I pohjaseina joonel. 

Järgnevalt sai enam-vähem lõpliku plae~ilahenduse kinnistu 

nr. 376. hoone kiviseinte püstitamisega ruumidele I, II ja 

III aga samuti ka kinnistule nr. 378 rajati ruumid III ja IV. 

Uks viimastest suuremamahulistest ümber~itustest oli kin-
... 

nistu nr. 376 ruumi nr. I volvimine ning kolmnurga viill~a 

fassaadiseina rajamine kogu ruumide I ja V ulatuses. Sruma

aegselt ühendati ka kinniatu! nr. 370 hoone idakliljel asuv 

kangialune ühe viilu alla. 

Üheks oluliseks momendiks elamuarhitektuuri uurimisel on 

hoonete küttesüsteemiga seotud probleemid. Antud kaevandia 

leiti ainult kahes kohas selle teemaga haakuvaid ehitussüil

meid. Nendeks on kinniatul nr. 370 ruwnis II eksisteerida 
... 

voinud hUpokaustum ja kinniatul nr. 378 ruumis III lääneseina! 
.... 

gaarega kaetud tulease. ~siin on tegemist leivaahju- voi 
..., 

mone muu funktsiooniga küttekoldega, ei selgunUd. 



Veel rohkem hüpoteetiliseks jääb kinnistul nr. 376 ruumi 

nr. II funktsioon 1879.aastasse kuuluva ümberehitusprojek

ti järgi, kus esimesel korrusel sama koha peal on märgitud 

~telkorsten võib ehk oletada. et siin on tegemist mantel

korstna aluse ruumiga'. 

Samuti on elamute uurimiste juures oluliseks küsimuseks 

hoonete ja nende konst:t'uJctsloonide dateerimine. Antud. juhul 

saab kasutada L.Tiigi poolt koostatud käsikirjalisi materjale 

mis sisaldavad väljakirjutusi Tallinna kinnisturaamatutest 

ja ikonog:t'aafilist materjali. 2 

L.Tiigi andmetest selgub, et kinnistu nr. 378 esmakordne 

mainimine pärineb aastast 1396, mil kinnistu kuulL~ raehärra 

Ludolphus DUnevaerile, kes sel aastal loovutas kinnistu 

Johannes Pulhavar' ile. LUdolphus DUnevaeri lesk: oli enne 

abielus olnud vist Visby raehärraga. Nimetatud Pulhaver jäi 

kinnistu omandamisel võlgu 100 riiamarka. Selle põhjal 
.... 

voiks oletada, et kinnistul oli sel ajalolemas juba maja-
'" v elamu. ehitusenalüüsi pohjal voiks sell ks olle kivihoone 

ruumide I ja II alal ja sellega ühendatud ehitus tänava 

'" ääres. Eelpool viidatud materjali pohjal sai 1431.aastal 

kinnistu omanikuks Engelbrecht tor BOde, kes jäi kinnistu 

'" omandamisel volgu ainult 50 riiamarka. Märgitud summa osu-

tab oluliseks kui arvestada, et jllrgmin omanik Hans Karwell 

1447. aastal jäi juba 300 riiamarka võlgu ja mitte endistele 

omanikele vaid Jaani seegile. 
y .., 

See volg voib olla kaudseks 

tõendiks, et nimetatud ajal voisid kinnistul toimuda suuremad 

ümberehitLwtööd, millistega võib siduda II ehitusetapis täna

vapoolse kivihoone rajamist. Hans Knrwell'i perekonna käes 

oli kinnistu nr. kuni 1474.aastani. Kuna Hans Karwell selle 
1 O. aas. Eritingimused. , lisa leht 39. 
2 L. !riik. WaiF.vmb<1JtWw.fj70~~t~~.kinnisturaamatu-



• 

• 

nime all kodanikeraamatus puudub, siis ta on arvatavasti est

lane ja kantud sisse mingisugus ametinimetuseea. 

Järgmise olulise märkusena tuleb arvesse 1485.aasta. mil 

ki~nistu väärtuseks on hinnatud 800 riiamarka. 

1825.aastast pürineval jooniselan majal märgitud v el ka lal 

nurkn viil portaal ja kaks keskaegset akent. Eriti väärib 

täh 1 panu maja üürivahe tänava poolne fassaad, kus on väga 

hästi loetav tänava ja hoovipoolse maja vahe, mis v ekord 
v 

to ndab ehitusanalUüsiga Välja seleit tud ehitusjärkude olemas 

olu, 

1879.aasta järgselt maja kaotas oma keskaeese historitsist

likus stiilis ilme. ta ehitati kokku korvalkinnistu majaga. 

Kinnistu n • 376 hitusanalüüsist selgu~. et selle ruumid 
... 

nr. I ja II olid hitatud samaaegselt korvalkinnistu tänava-

poolse osaga. See ehitusetapp langeks kokku ja a, kui kor

valkinnistu on Hans Karwell'i p rekonna käes (1447-1474). 

Antud tapil kinnis-cul ühtset viilu veel ei olnud. Viilu 

ehitamine vois toimuda 
v v 

XV sajandi lopus. seda toendavad nii 
• • "",y 

vi ilu kujunduses olevad dekorat11.vnl.ss1d. kui ka asja.olt'!.. et 
... 

1497.aastal on kinnistu omanikulcs korge positsiooniga isik 

Johan ullert. kes oli raehärrak:s 1483. astaet ja arvatav s

ti sai ka bürgermeistriks nin suri 1508.aastal. Antud juhul 

tuleb märkida, et käsitletava maja viilus esinevad kujundu-
.., ..,.., 

ses kasut tud kolmikk rega loppev d nissid, sinevad ka Nigu-

list kiriku Antoniuse kab li viilus, mis on ehitatud 1482. 

a stal. 1 



• 

1879.a. pärineval joonisel märgitu~ harjakivi jä,gi võib öel
da. et mUQdatusi majas on tehtud ka baroki ajal • 

• Kinnistu nr. 370 kohta L.Tiigi poolt kogutud andmetea 

on kinnistu esimene mainimine dateeritud aastaga 1492. 

Kuna väliuurimiste käigu.s ei leitud isegi ühtegi originaalset 

raidkividetaili , siia pole võimalik ehitusaubatantsi ka [ii

likriitiliselt dateerida. Kui kõrv~l kinnistuI välja kaeva

tud ehituste vanimed osad ulatuvad tagasi XIV saj •• siis siin 

on tegemist XV sajandile tüUpilise plaanilahenc'iisega. Ühise 
'" viilu rajamtas kangisluse ja hoone ulatuses ~i voinud toimu-

da varem kui viilu ehitamine korvalkinnistule nr. 376. 

19.sajandi keskpa.igaks oli selle hoone fassaad jubaümb~r 

ehitatud klassiteistlikuB stiilis. 

Konkre tsemaks ehitusetappide ja detailid dateerimiseks 

eriti hävinud korxuste osas, on vajalik läbi viia a~hiivsed 

uurimised aru.andes käsitletud kinnistuta kohta. 

Praeguse ULu~;imisseisu juures jää.b hoonestamise aj a prob

lemaatika veel suhteliselt lrultiseks, kuigi kogutud infor

matsioon annab alulist lioateuvet nii elamu arhitektuuri 

~ui kOfau vanalinna idaosa a~enguloo1~. 
1 O.Maas. Eritingimused •• ". leht 37. 

K.Lanee 
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... 
1679.0.. pü.:r1neve.l joonisel mäJ.ogitucl 11 rjak1v1 jäiC1 vo1b ö i-
da, et muuu tuai mcjes on tehtud ka baroki ajal • 

. innistu nr. 370 kohta ~.Tlig1 poolt.ko~utUd andmetea 

on k1 istu esimene mainimin date ~itw aasta?Q 1492. 

un v~· liuu:r:tml.ste kiiigu:J cd .. leitud isegi ühtegi origina.a.ls t 
.., t 

raidkividet~.i11, siis pol~ voima11k c!11tussubl3tantsi k e11 .. 

likriitilioelt dateeride. ~ui ~õrv.l klnniatul vülja kaeva

tud ehituste vaninlad osad ul tuvad ~al'l'as1 XIV saj •• siia siin 

on tcuemist XV sajandile tUUpilise pluc..n:llah ndis ga. hiae 

viilu :rajamin isluo!! j~ Il ene ulatll"sCQ ei võinud toimu-

da varem kui viilu. ehitumina kõrval'''inniottll nr. 376. 

19.sajandi k skpaigaks oli sella hoone fB~saad jub Umber 

ehitatud klassitaiatli;us stiilis. 

~onk~eetsemaks ehitusetapp1d ja deta1lid ciatecrtm1seka 

eriti hävinud ko~ruDte osaa. on vaja11- lebi viia arhiiveed 

uu:dnieed ar" ndos k:t:.sl.tl tud kinnistute "oht • 

xaeguse uurimisa isu jtUlr :3 j~iib hoon strunis aja prob

lerna tika veel suht lioelt le.htioeka. ku1ei kogutud infox

r.letsioon anna.b olulist lio teavet nii elamu o.rhi tektuu.ri 

'lai k9fat! vunC:.l~tmn ideaal), r.u'enBulool~,~ 
O.Meaa. E~itingimuBed., •• leht 37 • 
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