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5. 

Sissejuhatus. 

1987 . a . suvel Rakvere ordulinuusel tecstatud uuri mis

töödele avaldas egatiivaet mõju linuuse I euuistatud ehi

tuseta,t?i ülealldmistähteja läheuemi.ue e ;> laneeri t ud 1988. a s 

tasse) . See tingis restaureerimistööde mahu järsu suurenemi

se, kusjuures uurimusliku osa k svu iutensiivprogramm ette 

ei näiliud. Kui juuli kuuks selgus , et VRV Rakver e csakOWla 

mehed ei jõua lin.u.use idavärava ette ehitatava käimlakomplek

si jaoks süvelldi kultuurkihist tühjaks kaevata , võttis sa-

ma ~saka1d tööle 16 õ ilast , kellest enamus lahkus kuu aja 

möödUdes . Käimla ala jõuti arheoloogiliselt läbi kaevat Cv . 

leht 1, kaeve11d 1), kuid põhjavärava loodeküljele alustatud 

3. kaevaad kanalisatsiooni kogumi s ka ev ude ai aldemiseks val

mis restaureerijate abiga alles se~tembri alguses. (vt . leht 

1) . elemascluud öö jõuga alustati ka crdulinuuse kirdeuurgas 

asuva värava uurimist (leht 1 , kaevand 4), mis jäi lõ etama

ta , samuti fikseeri 1 pillllaseprcfiilid ekskavaa criga kaeva

tud süvendeis (kaevalidi d 5 ja 6), enamaks jõudu ei jätkuuude 

ell selge, ot uurimistööde kulg kauuatas ööjõu puuduse tõ tu. 

Ometi teadsidnii prcjekteorija kui ehi t aja , et Kultuurimäles

tiste ~I kindlustab objekti uurimistööde osas tehnikute ja 

arheoloogiga , mitte arheolocgilisteks uurimistöödeks vajali

ku tööjõuga . 

Kom.Qellseerimaks puudujä:-ke uurimistööde orgSIliseerimises 

kaevati kan lisatsiooui , vee- ja kaabli rassid mehhaniseeri

tult . Sama meetvdit kasutati ka muinaslinua ajal tekkinud 

ning ordulin.uuse perioodil kasvanud kultuurkihi .t?laneerimi

seks crduliL.wuse lõunaeesho~vis . Kui eeshccvi edelanurgas ja 

lõuna . ljel muinasaegne elutegevushorisan t hävi tat1 seiskas 
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6. 

Et SV Kul tuurimi.o.1.steeri umi museumide ja Kul tuuri mäl es ti s -

te Inspektsiocn vastava ettekande põhjal mullatööd linnuses . 

Ehitaja sellest vastavaid järeldusi ei teinud, sest kultuur

kihi ja eelAevalt ava ud ehi tusko.ustruktsiocnide lõhkumine 

jätkus hilissligiselgi • .1.~ii cu Rakvere crduli use restauree

rimistööd sattuuud etsesse vas ucllu 1978. a . jõustunud seadu

sega "Ajaloe. ja kultuurintäIestiste kaitse ja kasutamise koh

tan . Sellest tuleueb eLL.uistamise lähteülesaude muu mille (k 

serveerimisest ja osalisest restaureerimisest rekaus rueeri

miseai) ja vabaõhuteatri prevalveer1miue varemetepargi üle. 

lljärgJlev s arualleles aualüüsi tav L.J..fcrm tsi CIll ärln.eb 

põhiliselt 3 kaevaudist . uua kaevamistelt saadi 6092 leidu, 

si1s moodus atakse leiusLuesest emaette eatükk , kus peatu

ta se tähtsamate esemete dateerimisküsimustel. 

ruandega seoses tuleb märkida veel ühte keelelist ise

ärasust, kuigi autor oo teadlik sõna "horisau tu tähendusest . 

kasutab ta kaevetööele tulemuste paremaks väljeudamiseks "ho

r1sCD. i tt ka ruumilises tähe duses, mis täheudab , et tekstis 

jaguneb kultuurkiht horisontideks . 

Aruande lisadesse aigutatud j oomaed tegi KR21 vanem

tehnik · • Rüütel , objektil fctografeerisid KRPI f<..tograaf 

• Säre, kunstiajalcolaue K. lltoa ja harras usfotograaf 

E. Juur . Uurimistöid juhendas arhe<..lccg J • Aus . 
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7. 

1. I kaevand. 

I kaevaud asub ordulillUuse idavärava eeska! tseala ida

osas , kuhu rojekteeriti varemete!! rki ja vabaõhuteatrit 

tee indav käiml karo leks. aevatööd ei cmauud sii uuri us

likku, v id äästetööde iseloomu, sest e~ ehitamise alus

tamist tuli eesvärava idaosast kultuurkiht eemaldada (kaeva

mis elt saadi 881 leidU) . Uurimistööde kirjeldamisel auuab 

valusalt tunda kaevetööde pr rammiline ülesehitus . Ordulin

nuse idavärav ja selle seskaiteeala sihikL!dlaks uurimiseks 

oleks tuluud aastase varuajaga vabastada Kultuurkihist kõik 

kav ise müürid, määrata ne.LLde v eri issüg_avus d ja suh-

ted pealizu...us ideseinaga lling sondeerida väravahowe kehaJJ.-

ai . lles uurimis öö ela dmete põhjaloleks sa ud lahe da-

de idavärava kouserveerimis- restaureerimiskusimused li sel

le kälmlaks rekonstrueerimise Võimalused. Teoste udptiäste

kaevamistelt saadud iuf~rmatsicon ei ole küllald e idavära

va ehitusloo mõistmiseks ega dateerimise lahe~dBmiseks . Selle 

all kanuatab aga otseselt restaureerimistmöde kvalitee • ~ ara-

amatul tekkivate küsi vuste lahendamiseks võetakse a i 

eelnevalt sa dud audIned idavärava kah a , kuid siiski on kah-

ju, et 1986 . a . eesvärava idaküljelt pinnas ekskavaatorig 

eemaldati , mille tagajärjel eesvärava ideIDUUri vundamenditeld 

jäi LLähtavale lling müüri välispiu.d alla varises . 

OrdulillUuse idaväravaho~et iselo~mustas ebareegli pära

"'-

I 
" 

ue planeering (vt . leht 2) . Kui home lõuua- ja põhjamUUri 

ehitatud väravapii asid mitte arvestada tuleb lõuuaküljelt 

~äripäev lugedes hoone sisemõõtmeiks 575 x475 x565 x 531 cm. 

Väravahoone ~urga all põhja suuuatud idamüür juhiks nagu väl- ! 
p 

jujat otse mäeveerul kulgevale teele, kas tee asukoht maas-
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tikul oo. väravoho e ebareeglipä.rase plaueeringu ai nuke ,Poh

JUS t pole siiski kUldel . Väravaho(,lle lõuuamtiUri ehi tatud pii

tadast oli alles ainult id .woolne . 1,56 cm paksuse ,b>iida vä-

11sküljale killlli s väravalehe hiugetap,l), millest põhja po 1 

asus piidas 27 cm laiune ja 22 cm sügavune vertikaalne soen . 

kus arvatakse olevat üles- alla liikunud siseväravat kaitsuud 

la,ugevõre. (v • leht 2). Hüpoteesi tZestamiseks al dmed uudu

vad. Kuigi sisoväravDl erve lii" o.Piit pUUdub . aitab värava 

laius määrata kivisse raiutud samasuguse hingetapi jälg na

gu värava ida iideski . Hiugotap,Pide ~mavDhelist kaugus (318 

cm) aluseks võt es saab rekaustrueerida ligikaudse värava 

1 iuse, s . c . piitade vahe , mis ula ub 292 cm-ui . Jääb veel 

lisada, e sisevärav avauas lõunaeesheovi poole j e vära

vohoma lõun müüris asunud väravaava kõr use k~ta andmed 

uuduvad. 

Väravahoclle õhjacsas jactas kivist vahe os väravaava 

sõidu- ja jalgv'"rava)i6ks . Kummagi laiust ei saauud täPselt 

määrata , sest vahep sti kUlje olid ära v rise.u.ud llllJ.g vära-

va palelldid käescleval sajaudil kou.serveeriva müürilaega kae-

tud. Lääne oclse iide lõunaküljelt sau eeriti välj riivpol

gi õõs (52 x 32 cm , v • leht 2, foto 2) , kus liikus sõidu- ~ 

väravat sulgenud palk. ~iida (paksus 67.5 cm) lõunakliljel 

markearis väravalehe asukoht hingetapi jälg , põhjaküljele 

mocdustus aga 26 x 22 cm suurune aste , kuhu oli müüri tud 

väravahowe ,Põhjamüüri välispi.wlast põhja oele ulatuv rauast 

li 

• kOllsoclankur (vt . 4 ja 5) . Sõiduvärava läänepiidas sei sis 

nõgusaks öödaldud kellscol oma kehal (selle ots oli murdunud) , 

ida~iidas tähistas samasuguse keusovli vIcmasolu selle süve d 

põllukivil. (vt. lehed 2, 3, profiilid 1 , 2 , fct(,d 6- 9) . Kaks 

õllukivi clid müüritud ka jalgvärava ette - neudelgi tuvas-
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tati kCllsoolallkr e süve.adi d. (vt. foto 9) . 1 Ei tekkinud 

kahtlus. et raudkc.llsoolidel .i:?aikue.u.ud palkkuJ.struk sioooi

le toe us tõstesilla ots, mis silla üles- ja allolaskmisel 

liikus kouse lide eal. ~ õllukividele jääuud kausoolilatti 

de siiveudid elid aiusateks orie.utiirideks sõidu- ja jalgvä

rava ligikaudse laiuse kiJ..l.dlaksmääramise1 . Sõiduvärava id..3-

-.uiJJ.g jalgvärava lä:' ,Lel? 001se lati süve.w.di asukohas lähtudes 

võis vahel,)osti paksus ulat da ca 125 - 130 cm-J.J.i (pikkus ca 

172 cm) . R.ui sõiduvärava kCllsoc,laukrute vahelike kaugus ('li 

284· cm, siis sisseJ0c.le väljaehi atud väravapiitade osa 11sa

misel uleks s iduvärava laiuseks ca 264 cm, mis 33 cm jala

pikkuse juures vastauuks 8 jalale . Jalgvärava laiuseks saadi 

c a 125 cm , kusjuures väravahocue ~õhj8uc0lsemaiks kagu laiu

seks uleks siis 549 cm. 

ldaväravahoc.ue põhjamüürilolid araldatavad põhiliselt 

2. elutegevus/ tstikli t . Müüri lõhu ud pU.ulal tuli .uäht av ale 

h all segatud elu~egevushoris(.~ , mille sees esines ~aekive . 

" egemis t võis olla väravakäiou esimese ka ega , kui tõs esil

l a kausoolaukrud ei jääks tee asa~inuäst kergemale (vt. leh 

3 , profiil 1, ähi stus 2). lles eale munakivisillu ise ai -
/ 

gald.amist tõusis väravakäigu ,t:?md kousoclau.krute kõrg sele . 

Hüpoteesi , et anue tõstesilla ehitamist oli idavärav~ kasu-
Oh-

tusel katkeudli ku elu egevushorisoodi õhjal raske tõestada. 

Kul tuurikihi h"risc.J..I.did "li d müüril segi paisatud - näi

t eks käigu ida.i:?oolses otsas kadus alumine elutegevuShoris t 

1. 1986. a . ei osatud kõnealuste süvendite otst arvet jalg
värava ell ki.udlaks määrata . 

vt. Aus , ' • Rakvere ordulw.I..luse 1986. a . kaevetööde järel
v alve aru ·e . -.e allinu , 1987, lk "5. Käsikiri :KRJ:iI - s . 

EdBs~idi Aus, 1986.a. 
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ära. Uhe põhjuseua tuuakse esile väravahome põhjamüüris 

paikaeuud kirde-edelasuuualine ava (71 x 25 cm, teadaolev 

sUgavus 80 cm, vt. fotod 10-11) • .l!imelt oli ava savi ja 

paekividega kin..ai laetud, kuid tä.itematerjal osutus LLõrgaks 

ning osa sillutise munakive vajus hiljem avasse sisse. Sama 

tei.itamaterjal kattis mUüri pinda ka avast ida pool , andes 

sellele ebareeglipärase kuju. Küsimusele, mis otstarvet ava 

väravaküuuise all täitis ei saa vastata. Aidaauks pinaase 

~urfiinine väravahcane sees , kuid selleks puudusid Võimalused. 

Kui ava läbis müüri ~ pidauuks väravahowe olema absoluu kõr

gusem + 96,75 m avatud ( kansoolankrud jää.ksid sellest in

~ast 92 cm kõrgemale , vt. leh 2). va aluse kõrgusele vas

tasid kruusa kõrgusad tcr i lõunamüUri lääneosas j ringmüür

liI.l.uuse väl1skaguuurgas (vastavalt 96 ,66 m ja 96 , 55 m) . 2 . eia 

neist kõrgustest järeldada? rroblemaatilise ava ja alumise 

elutegevushorisandi järgi väravahoone põhjamUUril saab ai.uult 

oletada, et ~i säilinud idaväravakom leksile on eelneuud 

mi.u.gi rajatis, mille kdlta meil andmed uuduvad. 

Idast kai tS08 värava juurde suunduvat teed lääne oele 

tõusva kruusast ktiijjatise nõlv, mille ~rofiili au arvatavas

ti muinaslinua kindlustamisel või orduajal (ilmselt enne Lii~ 

vi sõda) muudetud. Kui suures ulatusos jääb praegu lahtise,ka. 

Idavärava aremeks blokeerimiseks oli nõlvakule ehitatud va
hitorn kees põhja poole ulatuva eesväravakavatisega (sisemõõt

med lõunast päripäeva 13,35 x 9 ,30 x 13,40 x9,52 m, vt .fotod 

12-15) • 

2 us, I • Rakvore linuus, 1983.a. Ehitusarheoloogiliste 
uurimistööde aruauue . Köide XI. Tallinu t 1984, 
lehed 34; 31 - 32. Käsikiri KR.l?I-s . 
Edaspidi us, 1983. 

• 1~ 
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ahi t rAi idamüüri põlluldvides laotud vundament ei 

moodus auud eesväravaga ühtse tervikut, vaid vahi torni kir

deuurka oli alguses tahetu paigutada lemasolevast nurgast 

ca 220 cm põhja 'poole (vt. leht 2; vt. fotod 16-17). Plaa1li 

realiseerimisel oleks vahitorui kirdeuurk saanud terav.nurk

se kuju uno vahitcrui põhjasein suunatud loedesse - suure 

tõe~läosusega aLldüuks v hi orui õhjase a selline .paigutus 

garema kautrolli sissesõidutee üle . Vauem ~urk oli vuudeeri

tud vahitorui idamtiUriga sarnasele kõrgusele (+92,1C1 ja 92 , 24 

m) jäädes hilisemast eesvärava idamüüri vuudamelldi tallast 53 

cm madalamale (vt. lehed 2, 4, r~fiil 20). 'eadmatu el õh

jus el ehitusmeis ri r jekt ei realiseerunud, sest algkav -

tise müür lõ es urgast ca 325 cm edela ~ool. ~eal rcjak-

i karrigeerimis toodi vahitoru! ~õhja seina lõuua oole, 

kusjuures uus müür ehi a i üle vaua .hurga • .P 001e11 jääaud 

müür (säi~iuud kõrgus 51 cm) ol i hiljem kaetUd is~leeriva 

savikihiga, kus nüüd lasus lubisegu, kruusa ja savi sisaldav 

ehitus rahine ".>ilmas. (vt. lehed 2, 11, ~rofi11id 14, 15, ä

his used 2 - 6). Selle kohta, kas vahi terAi plaauilaheIJ.duse 

muu mine tingis idaväravale kapitaalsama eesväravasUsteemi r ~ 

jamise, võib -aiault oletusi teha. Selge an see, et ümberpr~ 

jekteeritud vahi orlii juurde oli ette uähtud ka eesväravaka

va&4is , sest idast vaadates j,·tkus vahi torui idamUUri põllu

kividest laetud VUJJ.dame t katkematu! t ü le lõ etamata j .... ud 

hoone .nurga põhja oole , kuigi algkavatisest 53 cm kõrgemal 

(vt. leh 4, pr~fiil 2 ). 

Eesvärava ümbrismUürid ei OLiUd esialgu nii pakSUd kui 

praegu (idamUür 137-143 cm, põhjamüür 172 -200 cm) . Eesv··r~

va idemüüri lõunal? oolses osas tuli hästi nähtavale jUur~ 

laotud sisepakseudus (ca 37 cm, vt . leht 2), mis toetus ehi-

.1 \ 
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tus~rahisele ~illuasele (paksus saviisolatsiooni peal 32 cm, 

vt. leht 11, rofiil 16, tähis 2) . 1981.a. tehti kiudlaks, 

et eesvärava ahjamüüri lääueosas oli põhimüüri sise~iuna-

le las ud juurdelao paksus 45 cm, ida pool aga 88 cm. Pak

seLLdusosa müürikive sidus savi . KJw.a analoogiline ladu ees

värava ahjamüüri idaosas puudus , siis vajaks põhjamüür de

tailsemat uurimist, eriti selle ühe dus ordulinnuse idBmüü

riga . KÕllealuse sõlme kohta ou teada t e eali.w.l.use idaDlÜür 

astub selles kenas astme~a ida e le välja, eesvärava õhja

IDijüri j (;.u.el OLl aga .llll . as e maha raiutud ni.ug jätkatud sa-

vi a seo ud lisaIDÜüriga. (vt. leht 2, foto 43). Praegu saab 

eesvärava õhjamüüri suuremat paksust põhjendada vaenlase 

rtiUnakucht õhja ~olt . Kõik eesväravakavatises esile t ud 

ümberehi tused elid muuseas idaväravaIloene rajamise seisuko- ( 

hal t sek\UJ.da arse d. 

Eesvärava alalt kaevati Välja värava tõstesilda kand-

liud vahe osti otsad ( ikkus: ca 6 m ; laius: 83-102 cm; tald

miku la us: 153 cm). Ulevalt poc.lt shelleva l?osti i d.a.t:>o~lse 

<..tsa vuudam udialusklvi d asusid absoluutkõrgusel + 94,18 m, 

selle lääuepo~lses osas fikseeriti Josti säili.u.ud peali~in

na kõrguseks + 97 , 01 m (vt. lehed 2,8,9). Vahe90s asus ida 

väravahoUle õhjamüürlst 358 - 362 cm kaugusel, mida saab alu

seks võtta ka tõstesildade (jalgv' raval eraldi) pikkuste väl- ' i 

jaarvutamisel. "õeniioliselt toetus tõstesilla põhjapOOlne ots . , 

posti j" - tud astme ~eale. Silda üles tõs .uud ja alla lasmud \: 

houvasüsteemi kohta j?uuduvad mUUrides igasugused jäljed. (vt. 

fotod 18 - 22). 

~ 
\ 

'ilõstesillage v"ravasüsteemide ..;>uhul oll loomulik, et vära- I 

vahoo.u.et kaitses peale silla ülestõstmist All . huudiauk , mille 

tõttu eesvärava rajamiseloli idaväravaho e ja vaheposti va-

( 
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heline ala tuhi~ ~~s puutub eesvärava põhja eolsesse esasse , 

siis tuleb siin arvestada kahe võimalusega: analoegilise tõs

eailla aUsteemi või liikumat palkteega . Lõ~liku vastuse 

saab anda siis, kui eesvärava õhjamüür ja h'U.t diauk oll lah-

i kaevatud, mõningat teavet pakub ka arhe leegilisel läbi

tööta ud .t.>il.wase aLlalüüs . 

Oosi nõlvaku profiilist oleks saanud tä sema ülevaate , 

kui eesvärava idamüüri väliskliljel ei vleks tullas ekskavaa-

criga eemaldatud. j; UUd õ.n.u.es us uõlvak madalaim ida <.-1-

seim kõrgus fikseerida ühes kenas - eesvärava k1rdeuurgas 

ca 18 cm. õhja oel , kus loedusliku lasuvusega kruus algas 

absoluutkõrgusel + 91 ,29 m (vt. leht 2 ja 4, profiil 19). 

odetud pUJ.Lkt jäi orduli.nuuse peahowe ida "Urist ca 15,0 m 

ida .f)oole . l~ä.helep&lu äratas elutegevushorisaudi aksus(52-

93 cm) t kusjuures horisont sisaldas tõenäoliselt ii mulla

tekkeprotsessidega seostatavat, - kui iuimtegevuse poolt mõ

ju atud osist (v • leht 4, profiil 19, tähistus 2). Horisout 

markeeris algse maapinua laugust mitte aiuult ida, vaid ka 

õhja oole . Selle peal tuli väga hästi esile ri.o.g ·"ürli.tl

Ll.use idamüürist ürinev var1ng, mis j ookais uõlvakust alla 

( ähistus 3). lluvi akkus eel var" ule ladastunud lä.bi õ

lelud elutegevusherisLllt ( ähistus 4), mis osu as kahjutule 

läbi häviuud uitkaustruk sioLllidele v i ehitistele samas pai

gas. Ja alles siis ehitati põleLl.ud rusudele eesvärava kirde

.u.urk (v • liähistus 7). esviirava i ""Uri vlliJ.däme.udi tald tõu

sis põhj suunas (realiseerima a ehi ise uurgast kuni ees

värava kirdeuurgaui kõrgus e vahe 80 cm) t selle ärast esmes 

ülesmõõdetud 9iuuase rofiili koostises lokaalseid erinevusi 

(vt. leht 4, 9r fiil 20). Eesvärava idamüüri all tuli ring

müürlinlluse variagu peal nähtavale veel kaks elutegevu ho-

I, 
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risaa.ti !.li.ug ue de vahel üks l.ubisegu horisau t . (tähistu-

se d 3 , 12, 14 , 15) . RingmüUr lllu..Luse vari.ugule oli siingi 

tekld.llud ,gaks (32 cm) .ltõlemist'ULWustega elutegevushor1swt , 

mis kinllitab oletust , et eale riugmüürlinause idamüüri hävi

mist ei alustatud kahe eesvärava ehitamist . Lubisagu äri t 

olu jäi profiilis lahtiseks . 

Kaevaudi alal j oauistati oosi õlva prof!il koos elu

tegevushorisantidega täpsel.t Ules (v • lehed 2 , 5- 7 , fo od 

23- 24) . (osi nõlva lääne- ida su alise lauguse kindlaksmäära

miseks lähtuti loodusliku lasuvusega kruusa kõrgustest , sest 

kruusale tekkinud elutegevushorisUldid olid lääne p ool hävi 

nud ega anüa selle tõttu objektiivset iuformatsioaul . Usal

dusväärseid andmeid saadi nõlva selle osa kc:ht , mis jäi or

dulivDuse peaboene idamUUrist ca 10,3 m ida po<.,le . Se lt ala 

tes jälgi ti retiili 417 - 443 cm vikkusel lõigul (vt . leht 2) . 

12 profiili kahal la.uges nõlv ida SUUllas 205- , 13 profiili 

joanel 233- ja 18 rofiili asu aigas 260 cm (vi imases kohas 

profiili pikkus 443 cm-.ui , vt ", lehed 5 - 7) • .l õlva tä semaks 

rekoastrueerimiseks oleks oluud vaja teada kruus a kõrgusi 

lääne poel , kuid eesvärava alal tekki s kahtlus , et n~J. . h di

augu kaevamisel al sealt p1Iw.ast maha võe ude Lo dusliku l a 

suvusega kruusa kõrgus oli 10.3 m peahocne idamüürist ida 

'" 

poel ca + 94,10 m. Võrreldes seda eesvärav a tug~ osti lääne- '~ 

ctsa juures mõõde ud kruusa kõrgusega (+94,68 m) , saame nõl-

va tõusuks ca 685 cm pikkusel lõigul 58 cm (eeldatavasti ma-

<lalamaks kaeva ud koht) • 

Gosi ahelike vahelise kruusast kõrgendiku lii': euõlva 

prefiilist ligikaudse ettekuju use saa iseks võrreldi etal 

kõr ust (+94,10 m) eesvärava lähedu es eadaolevate kruusa 

kõrgusteg • .L; eahoc. e lõunatiiva ida o(.lses ruumis 1- 7 li 



• 

J.lõlv õus.uud e al kõrguses 266 ernI sisehoovi lõunaosas 

aga j18 emt kõrgemale (vt. leht 1). 

eda saadi eada kruusast nõlvale tekku!ud alumisest 

horisrudist tähis usega 2 (vt. lehe! 5 - 7) 1 Horisaudist 

võe ud pin.u.ase..vroov näi tas, et pinnas sisaldas siin ainul \i 

4,11 (; orgaanilisi aineid, millede hulka kuulusid õld-:;;>iip

he~a seemned (Luzula ca estris) ja s oraogiumid e. aosed. 

õhilisel kovsues horison karbonaatsest materjalist (59 .,81 ) , 

kus sees esines vähemal määral teisi miueraale. 5 ~roovi tule

musest järelda akse järgmist: suure õenäosusega ou alumise 

horiso.u.di näol egemist nõrga crgaauikasisaldusega kasvukihi-

ga kruusast kõrge~diku läänenõlval , mis J? le iuimtegevuse läbi 

eri ti ka.r..watada aaauud • .J:Iõld-j?ii,l:1hei.u eelistab muide kasvada 

kuivematel ii tudel ja .uõlvakuil (proovi andmed). 

'. 

~inllasehoris~tide stratigraafia järgi Oletatakse, et 
, . ~ 

h ris \ 
tähistusega 2 ou identne 19 profiills Lläidatud alu-

mise paksu horisaudiga (52-93 om) . K e gi inimtegevuse Osa 

jäi selle horisaudi juures kUsitavaks, püsti atakse hüPotees , i; · 

et oosiahelike vahele tekkinud kruusast kõrgendiku .a.õlva lan- t 

gust jä. O'iv horisen muu us eesvä.rava kirdeküljel selle ära~t {.,t 
r . 

eksemaks, et kruusast kõrgelldiku idasse langev llõlv läks 

.uimetatud kohal üle horisell taalse nõ 0 põhjaks. HÜlH, teesi toe-

avad järgmised ähele ekud. siteks lauges kruusast kõr-

gendik l õlv küllaltki i.u.te.u.siivsel ida suuuas - sisehol.vi 

lõunaküljelt kuui eesvärava idamüüri jOl..ue.ui kõrguste vahe 

5 .8 m. ssuguse nurga 11 langUs toimus ole se!ge, kui d en ... 

ue llÕO jlõhjaks ülemi.uekut moodustus kõrgeudiku lään.onõlvale 

järsem aste, sellele ehi tatigi riagIDÜürlin.u.use idamüür nillg 

........,. .... -... ~...........".....,."~.....,,,., ; 

5 ~sv 'A AJ GeoarheoleGgia ja muinastehuolGogia labor'~ 
toorium. (teost ajad: • ütt ja • '.l!ammet), pro("viks; rt, 
Rakver e t 1987 t 1 . 
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hilisema eesvärava idamüür aigu ati astaugu alla (I kae

vaudl kaht). 'p,eiseks - Ot'dulilw.usc lõuuaeesho vi kaeva ud 

6 . surfis mõõdeti alumise elutegevuShoriacndi paksuseks 71 cm , 

mis muutus kehe õhemaks, kui oosiseljaku e vaheline vagumus 

hakkas ida poole tõusma . 6 Sama nä.h usega puu u i kokku 6. sur

fi lähedal aikuevas 4. surfis. Oosiseljakute vaheline vaou

rous asus ardulinuuse lõuuaeeshocvis küll kõrgemal: +9j ,82 m. 7 

vosiseljakute ja nelJ.de vaheliste kõrgendike profiili tUlld

mist läheb esmajoc.u.es tarvis muiuasliuua asukoha lokalisee

rimisel ( sama !?rl.bleenu. uudutatakso arua.u.d.es veel) . 

Kõrgendlku .uõlva pi.D..aakatte peal kajastab rofiilidas 

varinguhoriswt riLlgmtiUrl1n.uuse ehitusetappi (vt . lehed 5-7, 

tähistus 5) . 12. ja 13 . prGfiili kohal on varing õhem (16-34 cm)' 

ja segatum kui eesvärava kirdeaurga juures (vt . lehed 4 , 7) . 

Kas ei vii ta see ri.o.gmüürlin.u.use kird.enurgas paikucnud kai t 

seehitisele - toraile Või väravale? Variugut kattis nõrga 

crgaallikasisaldusega põlemistuuuustega elutegevushorisont , 

kus piu.u.ase p6hikom.!i auendi moodustas savi . Viimast võidi kasu

tada lahtisest varingust kocsueva nõlva kindlustamiseks uiug 

lil.u.luse eahcUle uue idaIDUUri isolatsioo.uiks . Meil an and

meid 8 ,et kohapeal lei dus Gh tral t savist pill.nasti , millega täi-

doti oosiseljDkute ebaühtlasi ~indu. 9 s toimus autud kohas 

savise pinuase paigaldamisest kuui eesvärava rajamiselli, ~ill

.uaseprofiil ei Jlä.ita . Fikseeritud horisanctid osutavad fakti 

le , et eesvärava r j amist lahutab rillgmiiürlinlluse i datiiva 

6 us t 1983 , lehe d 14 ja 24. 
7 Samas. 

8 Petersau, H. Rakvere linllusemüüride uurimine .Köide I . 
lJ!alli.o..u , 1980.i>rojekteerimise !nati uut "Kanmuo.salpro
jekt" . Käsikiri KRPI- s . 

9 us , 198}, leht 24 . 
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hävimisest mitu elutegevus süklit (v . leht 4. prof!il 20) . 

I kaevaudis läbitöötatud kul uurkiht j~otati kolmeks 
" elutegevus sükliks, millest esimene toimUs enue idavärava-

kompleksi rajamis (koe eb kolmest hori sCi.Ld1st) , teme .uõl

vaku saviga tasandamise ja eesvärava ehitami se al ustamise 

vahel .uing kolmas eesvärava valmimise jär el . 

simesse elutegevustsüklisse kuuluvad leiud saadi kõik 

savisest horisUld1st tühistusega 4 (vt. lehed 5- 7) . Horison

dist lei 1 vibuuo le (1 1 saj ., nr . 1505) - ja ammunoel e otsad 

(13 - 14 saj ., nr . 1486) , külmrelva ctsik (katki,ur . 1368) , pan

llal (nr. 1369) , jääraud (1,3 . s~j . ,nr . 1506) ing kivi (14- 15 

saj . , .nr. 1465 , '502) -, reini (14- 16Ip* . , llr . 1499 ,1 500;1498 , 
, 

1'00; 1498 , 15 04; 15- 16 saj ., nr. 1367 , 1360) -, glasuurl. (15- I 
i 

õude katkeid ( 13- \. 
l 

16 saj ., nr . 1501) - ja ke drakeraamilist e 

-14 saj ., lll' . 1361 , 1366) . 

aeine ehitustegevustsükkel haaras edasse õhiliselt 

kaevaudi lääue,L)oclse osa , kus kõrgendiku .nõlva pidi ülesp oo

le tänavad häs i eraldatavad horisondid olid eesvärava raja -

misel lõhutud n" kruusaga segunenud. in..uaseat tuli vä.lja 

/ I 
I 1 

I 
I 
I 

rOvtsuga ammuuoGl~ ots (13 - 15 saj ., ür. 1485) , tulekivi tUkk 

(.ar . 1331), amaklaasi kilde (nr. 1332) , pooli kuid kivikuule 

(läbimõõdud 10, 6 ja 8 ,7 cm; nr. 1450 , 1451) , luust lloapea k t 

ka (nr . 1448) , naaskel (.ur . 1452, vt . foto 69- 2), noapea h ei

disvõru (lll' .1352) ja kivi ( 14-1 5 . saj . ; 1462; 16-1 7 ~ p~. ;nr . 

1330 , 1460) -, reini (16 saj . nr . 1441, 1335) -, glasuur ( 16 . 

saj . nr. 1443-1 445; 1327-1329) ning kedrakeraami liste nõu de 

katkeid (13 - 14 . saj . ;.u.r . 1347; 12-1 3.saj . ur . 1334 ja dateeri

mata nr . 1348 , 1349 , 1440, 1439 , 1333 . 1459 , 1326) . Loetelu

le võib l i sada veelot - ja plaatkahlit e fragme.nte ( 16-1 7 .1 

• - nr . 1446 , 1447) .Ui.Ilg slaki tUkke . 
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Kol manda el utogevustsükli algust tähistavad kaevandi 

i daosas el tegevushoriso.udid 6 ja 7 , k evandi l ääa.eosas el u

tegevUshorisau tähistusega 5 (v • lehed 5-7;8). õlamis

tuuaustega tihkes horis dis eraldati mitu pae- ja õllu

kivides (kohati lOOiaagu vahel) tasandit , kus elutegevus 

oli peatunud. Alumine taaapind asus absoluutkõrgusel +94 ,38 -

- 94 , 47 m (vt . leht 6 , tähistus 7; leht 1c , tähistused 4 ,9; 

leh 8 , tähistus 5) , teine absoluutkõrgusel + 94 ,77- 94 ,80 m 

(vt . leht 10 , tühistus 4; leht 8 , tähistus 5) . 

Kaevaudi kaguuurgast , eesVäravaaegsest herise dist ma

dalamalt leiti lõhutud pinuasest ammuuo 1 ts (1j - 15.saj ., 

nr . 1298) klaasnõu kilde (l.I.r . 1297), rei uikeraami lise nõu kat- I 

keid (15- 16 I p. ; ~ . 1296) ja kedrakeraamika, fragment e (nr . 

1295) . Kaevandi keskel esiues veel ümberkaevatud ~~ss , 

kust saadi raudkuuli pooli k (nr. 1375) ja teadmata tstar be

ga ese (nr. 1374) . Eesvärava alumise horisout aaIse tas andi 

alt , esimesest elutegevusharisoudist (kuni + 94 ,38-94 , 47 m) 

tuli v"lja 89 kedrakeraamil:flse nõu katke (nr . 1433 , 1427 . 

1352 , 1477 , 1353- 1354 , 1415 , 1491 , 1429, 1173- 1177) , Johan 

III 1/2 ööri (1592. a . ; nr . 1509). 19 aknaklassi kildu (nr . 

1438 ,1496 , 1183 jne . \ , 10 naela , 3 slaki ja 1 tulekivi ttikk 

(nr . 1241), muuk-nunn katusekivi fragmeut (nr. 1435) , vibu

noole ots (10 saj . , nr . 1184) , kallLluse juurde kuuluv ratteke 

(ur. 1341), raudkuul (ur . 1185) , pa.r:w.al (nr . 1497) , sõl'" (16 

saj . I k<..lmondik , nr . 1508) , ripatsi hoidislüli ;13- 14 s j ., 

nr . 1411) ja kahUte ka keid (16- 17 I f3~.' nr . 1339 , 1480 , 

1179- 1182; 16 saj . ; nr . 1430) . Hürisc.adis esines veel kl vi 

(16 saj ., nr. 1431) -, reiui (15-16 saj . , .ur . 14H~$ , kU.t/uko3LLUJ 

i 15-16 saj . I . ; nr . 1385 , 1564 , 1437; 16 . 11- 17 I ~afr; llr. 

1j40) -, ja glasuurkeraamikat (16 saj . nr . 1495 , 1417 , 143 4 , 
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1355· 16-17s •• , nr. 1483). 

blumisest horisaataalsest tassud1st (+94,j5-94,42 m) 

saadi 5:5 kedra (nr. 120'-,1226,1222, 1227)-,2 reini (15-

16 Ip, .nr . 1237; 16 saj . .1423; 16 II - 17 Ir. lU' . 1236)-, 

1 kivi ( 14-15 saj , ur. 1422) ja 4 glasuurkeraamilise uõu 

katket (16 saj ., ur . 1230- 1233). Lisaks uimetatud keraamika 

liikidelo tuli somast tasaud1st uähtavale ka fajanss (17 saj., 

r. 12,38) ja portsel8llllõude kilde (17 saj ., nr . 1235) LLillg 

kahIita tükke (16 saj . , l.i.I' . 1424, 1~4, 1218- 1219; 16-17I~. 

lll". 1229). 

Esimeso ja teise tasaudi vahelt leiti (kuni + 94,77-

94 , 80 m) ammUt~ocle ots (14-1 5 saj . , nr. 1280) • kivikuuli 

po lik (.ur . 1261) u:lng reini (15-16 Ip, nr. 1277)-, kedra 

(nr . 125;>. 1201- 12C6, ~ 1254) - ja g lasuurkeraamiliste nõude 

katkeid (16-1 7 I .t nr. 1255- 1258; 16 saj . nr . 12?8). 

LõUlla pOt-l vahepos i tuli tihke põlomistun.u.ustega hori

sm äi peal uähtavale eelmisest sega um horisGat, milles esi

nes jLllegi kaks tasaudit (+95,01 ja 95,22, vt. leh 8, tü

histus 7; leht 1o, tähis used 11 ,12) . Vahepostist õhjas oli 

olumisele el utcgevushorisau.dile ladestuaud põlemisjääuei d, 

millele tekk:i.tJ.ud huumJJserikkast piru::J.asest aistsid puujuured 

(vt . leht 8 t tähis used 8-10) . Sellel kõrgusel tulid pill ase 

koc.stises lokaalsed eri.uevused vä lj a ka vahi torni põhjasei

na ääres , kus jO~Lis ati üles 6 . prOfiil . 

Herison idast tähistusega 1 0 , 11 ja 12 (+94,77-95,58) 

leiti vuruueuud küüülahcidja (15-16saj. nr. 1275. foto 68-1), 

tulekivi tükk (nr 1324), koutsaraud (1325) , glasuurimata 

{fOv?~n.,;~ jalad ( 13 -1 4 s j , .ur . 1271, 1272 , lauauuga (16-171/3, nr . 

1471), kedrakeraamilis e uõude katkeid (13-14 saj . , nr.1314; 

15-16 s j ., llr . 13oa) ja 16 sajaudisse kuuluvate pvttkahli t e 
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(nr . 1268,1317- 1322, 1378- 1379; 1306- 130'7) .o.iD.g reillikreraa

mi l i sta nõude fragmeüte Cnr . 127c) . 

Viimati kirjeldatud elutegevushorisondi peale oli 

laugenud vahe osti varing niug sel lele järgnes kiiresti ees

värava täitmine ehitusprahise innasega , mis tõstis essvära

va lõunaosas pinnase absoluu kõrguselt + 95 , 22 m absoluut-

kõrgusele + 96 , 03 m (vt. leht 8 , tähistuaed 11,13) . .I.e 

vahe ost i varisemist asus eesvärava esine pind idavä.ravahoo-

ne sillutisest 250- 281 cm madalamal, eale intensiivset 

täitm1s~r0tsessi vähenes see vahe 169- 232 cm-ni . Vahe osti 

vundamendi talla kõrgusel paiknev kruus jäi vahe osti idaos as 

väravaho('no sillu isest 349- ja vahe os 1 lii'· eOsas 304 cm 

allapo~le (v • lehed 8- 9) . Jälgides ehitus~rahise täitehori 

saudi peale tekk.irJ.ud hallikasitruuni elutegevushorisondi a1-

gutust kultuurIdhis , ou häs i näha, et horisalt (leht 8 , t ä 

h1stus 16L-f j oeksis vahep osti ida oolse ot sa eal e ulatudes 

ka väravaho e k:iin.uisele . 1 0 Horise di ase d kultuurkihi s an

nab aluse oletusele, et sellol ajal tõstesilda enam ei kasu

tatUd, vai d tiheAdUS sõiduteega teimus üle eesvärava täi topin- ~ 

.u.ast mööda . Vahe osti eal t, kuhu elutegevush ori s 0.0. t tl=ihistu-

sega 16 ulatub, kõrguste vahe väravahowe sillutisega 86 

cm . '~eella kasutuselolnud horisondi surus kokku idavärava 

kompleksi varing killll1tades tee versiooni , sest kuni variserni 

seui oli maa ind sinnamaani avatud Cv • leh 8 , horisont 17 , 

leht 9, herisell 6) . 

13. horiS("lldist leiti kahlita tükke (16 saj . , nr . 1264; 

16- 171 paij. 1311) ning glasuurkeraamilist e nõude katkeid ( 16 

saj . , nr . 1474, 1475; 16- 17 !rt Llr . 147j) . 16 horis('udist tu

l i v'·lja vi b'Ull 0 le üts (9 - 11 saj . ; nr . 1458); lauauuga (16-

10 Aus, 1986 , leht 21 . 

I 
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- 17 I p. t nr 1456, vt . ~. 69- 1), kolmnurkao kojaga lukk 

(16 II - 17 I P~.; ur. 1457) ja püssi laad (17- 18 saj . ; nr . 

1285) . ldaväravaho~e eest, segatud inuasest (+97 , 08 m) s aa

di veel maalitudpilldadega nõu katke (17- 18 saj ; nr . 140(,) 

ja vahe osti 9õhjaküljelt, horisaudi 16 segatud osast Johan 

III 1/2 ööri (1592 . a . ; nr . 1510) . 

Leiuainase põhjal dateeritakse elutegevustsüklid järgmi-

solt: 

1. Rillgmüürl.i.n.uuse idaosa võis ilmselt hävidD 15 saj dil . 

(laiuainest kasutades )010 ä sem aa eer võimalik) . 

Variugut katnud savi horisoudist sa dud leiduOO hulgas 

oli ka muinasajal ja riugmUürlinause etapil kõrgendiku 

llõlvsle sattULlud esemeid. 

2. ~eise elutegevuatsükli ajalist kestvust leiuainese ~õh

jal määrata ei saauud. Kõrgendiku nõlva madalamsks kaeva

mise ja uõlvale eesvlirava ehitamise ajal 011 ~innast 

liialt alju segatud. 

:; . Eesvärava ajal ladestunud alumised olutegevushorisondid 

kocsnesid II elutegevustsüklis tekkinud ja eesv·irave eta il 

mujalt kohale toodud inuase horisentide segust . Kultuur

kihi alumises osas moodustasid iD.ll8Se kolmaude osise ilm

selt n.u . hlmdiauku visatud tarvi tamiskõlbmatud esemed. 

õenäoliselt kasvasid alumised horisendid väga aeglaselt, . ",. 

kusjuures LW. . hundiauku Võidi vahepeal üleliigsest pra-

hist uhastada . Clemasclnud iuuast segoti arvatavasti ka 

oesvärava 1da- ja põhjamüürile siseJakseuduste ladumis 

ajal . 

inuase kG9fitsearitud ko(,stist arvestades peetakse ees

värava rajamisajaks oletualikult 16 s aj . I ('"lt. I õstesilla 

hävimiue ja muldtee kasutusele võtmiae tcimus aga tõeuä liselt 
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17 saj. II-III veerandil • 

.J:Iilluase horiswtide teisaldatud iselo<...m 7 .profiilis. 

uujuurtest läbikasvanud pin.uas 8. profiili 10.horisw.dis ja 

horis ide s rnane gaigutus 4. ja 10.l>rofiilis avad kaud-

seid tõendeid eesvärava õhja<;sa kaustruktsiooo.i kohta -

ilmselt oli see lah ine statsi waerse sillaga ehi tls. 

ldavärava-kompleksi rajamisaega aitavad määrata kaevan

di alalt võetud puidu roovid. Viim ste efektiivsust vähelida

vad leiukohad. Esimelle uidu j?roc,v võe i kõduneüud 1 1st, 

mis oli vajuuud idaväravahoU-Le -hjamüüri äd.'rde segatud pi.n

nasesse (+ 96,17 m). 1> alk asus n.u. hundiaugus hilisema m\lld

tee kõr usel, mis idaväravahow ees J? olu d eraldatav (vt. 

leht 3, rofiil 3). See võis ärineda uii õstesilla-, puit

värava, kui ka vahi torui või väravahome pui tkoustruk si orui

des • Radioak llvse süsmiku 14 0 mee odil dateerus alk dend .. 

rokrcnoloc,gilise Baraudusega 1420-1490 aastaisse. 11 uidu

proovi analüüsi tulemusest saab teha Uhe järelduse - meieni 

säilinud idavärava kom~leksi ehitati 15 saj. lõpus - 16 saj. 

alguses. 

• eine puidugroov võeti kõdupuidust , mida leiti koos nahk

esemete säilmetega vaheposti läänekliljel , eeldatavast äite

horisendist (+95,45 - 95,57 m, vt. leht 9, profiil 7). uidu 

leiukoht lubab oletada, t eesvärava lõunaosa sissesõidutee

ga üheudauud sild töötas piuuase eesväravasse oemise ajal. 

Seda ajahe ke ei saa tü selt kindlaks teha, sest ~roovi raa

dioak iivse 140 aualUUs andis koes deudroumoloogilise aran

dusega 2 vastust - 1440-1$20 ja 1580-163 0 aastad. 12 Horisw 1-

de stratigraafia uskudes sattus guit täitematerjali hulka 16. 

11 SV '~ Geelo~ia lJlstituut,pro<...vikaart, Rakvere .ur. 36. 

12 Ei: SV I G olo(.gi Instituut, ro<...vikaert ,Rakvere nr.37. 
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saj. II P oelel. 

~ti. ssugusesse orduliLW.use ehi tuse a 9i idaväravakompleks 

kuulus? Käesolevas aruandes ei saa küsimusele faktidele tugi

nevat ühist vastust a.u.da, sest mitmed li.n.uuse sõlmed an uuri

mata ( õhjustel peatuti sissejuhatuses). Crduliuause ehitus

etap ide määramisel au akuutue järgmiae probleem: kas konve -

dihoone uelillurksete tor.uidega lõuo.atiib, idaväravahowe, e

liuurme vahitoru, j?oolümara kujuga rw.deel ja lõUüaeeshoovi 

idamüür valmisid ühes ehitusetapis või mitte. 

1986.a. selgitati väJja. et k veudihocne lõunatiiva lõu

naInÜür ja kagutorn .ui:o.g vahitorni lõ-una- ja randeeli lääue

sein~ kuuluvadühte ehitusetappi. 13 Vuuke ole leitud ka rc..n

deeli lääneseiAa ja lõunaeeshoovi idamüüri, ega vahi torui 

.ui.ng raudeeli idaIDUüride vahelt. Randeeli ja vahiruumi kocs

ehitamise kasuks r äägib veel rendeeli põhja- ja vahiruumi lõu

naseina läbiv kanal. 14 Surfitud ei ole kagu o~t põhjaseina 

ja konveudihoane idamüüri vahelist nurka ega idaväravahome • 

kautrollida tuleks ka vuugi ulatust konveudihoc.ne ideIDUUri • 

Kauveudihocue llurkades paikuevate flsakeerivate oruide 

suurim läbimõõt an ca 6,3c - 6,50 m , vahitornil ca 9,0 15ja 

13 Alttoa,K; us , .i.:; LangetK; '''amm , J • .1:eue augaball zur Dsu
geschichte der Burger ill Rakvere , Paide und.c arva. Ee SV '~A 
'.l!vim. tJhisk., 1987, l'4r. 36/4, lk 393. 
vt. ka. Aus, 1986, lk 19. 

14 omps,F; RUütel, " ; Viikholm, • akvere liD.lluse toru! Rou-
deel ülesmõõtmisjocuised. · alliuu, 1907.Küsikiri KRPI-s, 
U - 739. 

15 lIa 10m diameetriga suurtüki torlle Ut,l. da eeri tud 15. saj. 
II-III veerandisse. vt. luve, K. I~oolse , Laiuse ja Vast
seliiAa li.r.u ... uste uurimise aruan.a.e. :I!allilln , 1985, lk.28-29. 
käsikiri KRl:'I-s, -1466. 

(edaspidi, luve.1985). 
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pvolumaral raudeelil ca 12,2 m. 16 

eliuurksetes kagu-ja edelatorms J?uuduvad laskeavad 

esimesel korrusel - kagutoruis asub madalamal korrusel hUQv

kaustahi, mille põhipla811 ei ühti or.u1 ülemiste korrustie 

aigutus; ega; edelatorma pOle samale korrusele üldse juurde

ääsu. KaguGoell1 lõunakliljel jääb alumine laskeava munakivi 

sillutisest ca 8.10 m kõrgusele. Vahitorüis ja randeelis asu-

vad I korrusele (vahitor.u.is trepistatud ava ka keldris) ehi

tatud laskeavad randoeli taIdlnikust m dalamale jä.änud maapin. 

nast ca 6,37 - 6,81 m üleval pool (erineval kõrgusel aikne

Va maapinuaga vahe ca 13' cm). 

Kõikide nimetatud ehitiste juures ell tegemist mit e er

peud1kulaarselt müüri ehitatud tulirelvadele mõeldud laske

avadega t milledest osadel uuduvad tug' russide õõned (k -

ve.udiho("LLo LLurgator.uide alumistel korrustel). ROOdeeli üle 

miste korruste kamberavadel esinesid pilu ja külgseinae vahel 

vertikaalsed astmed - kambrid võtsid e da alla veidi üle ,POO

le varieeruvast müUripi.n.uast . 17 {;ma plaanilaheuduse poolest 

eriLLos teistest edela-tor.u.i ehitatud ümmargune ava. 

Samadesse Või ligilähedastesse ehitusetap1>idesse kuulu

vaid uolillurkseid- ja ümartorue kohtame nä.iteks "11001se, 18 

as seliilla19 ja Haa salu 20 linLustea, kus llad on üldiselt 

16 'c oolse ümara loodetorni diameeter m 12 34m. Dateeritud 1471 
a. hilisemasae .!?erio<..d! .v • luve , 1985.ik.23-24. XVI saj.lp. 
raj a tlUd Haap salu peavärava kõrval paikueva p oolUmara torni 
diameetriks mõõdeti 13,5m.v. aam, V. Haapsalu piiskcpilin
nus . jalooliue õie d.1.!:öide . "P.allinn, 1969,lk.34.Käsikiri 

DI - s. (.Edaspidi Raam , 1969). 1533-1543. a . ehi tDtud :>är.u.u 
Valge tGrAi diam. kõigub 13,5-14,0 m. vt. 1 toa K. Uusi 
audmeid L.-Eesci hiliskeskaegsetest linllakiudlustustest . 
Ehitus ja Arhitektuur, 1/2 85, lk.38-39 

17 X I saj . 11 • tc.rm.de juures asus kamber 2/3 müüri~aksuse sü
gavusel . vt. luve, 1985t lk.35. 

18 luve, 1985, lk . 21 , 2,5- 24. 
19 1 t ca, . as seliiua z?ii ske ililliJ.us. 'l'öi d kuusti teadi.il#e ja 

krii ika alal t2.Artiklite kOc~umik. ' ln .1 977 ,lk. ~o(.,-301 . 
(~d.as idi lttoB,1977) vt. luvee,1985,lk. 29 . 

20 RAM, 1969, lk. 29-34. 
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dateeritud 15 . saj . lõ99U - 16. saj . I poolde . Kui d kõiki erine-

va 1 Gl.dlohe.u.dusega erne seob eks tu us - esimesele korru

sele OCidud lasl"eavad. 'J O!',i..l.ide .}õhi laat ei aDJlO 15. saj . II ... 

~0elel - 16 saj. I oele1 alus erinevate ehituseta~ ide eral

damiseks. laskeavada ... aigutus tornides võim ldab seda aga e

ha, sest hcrisluteolkaitse opria siibi kasutusele võtmise tin

gis tulirelvado arel~ t s. o. tagasi öördumutu :Jro sess sõja-

ehllikas. U:.:I.O käesole.Ja aru de DU at' ei lcid4u tihtegi ar .
leeluäiuet vcrtikea1- ja herisau aalkai scpriu sii9ide koes

eksi&teorimise kohta "lihes ehi usetailis, siis ei söe~da ta 

~uuuulikc uurimisoudroate ~õhjäl sellist võimalust Ra1.""Veregt 

lilluuse uhul välja akkuda . Kc.ukreetsos si ua sioauis oleks 

soe ju l'õhimõ"t eliselo, võimalik , kui läh ·uda kouveudihocu9 nur 

gat r .... ddo aseudist ceshoc,viJ16 mttüride suhtes , mas91lul.ast ühel 

kõrgusel pai~ellu laskeavadest j.u.e . 

Kas ja kui palju ko.uvendihoc.uo lÖUua iib ClUle idavärava

kOlJ:;>leksi o .... d.llu rü.L..deeli valmis, ji.P·b loo iseks. kuid varem ,kui 

15 saj. III veeraudil, ei saadud seda cha, SGS ala oli hoo

llas atud (~uidu rocvi datoeri.u.o koes dc! drokrou.oloc,gilise 

araudusega 1355 - 1445 . a . ) . 21 · eiseks uäitas ~inuase s rati 

or' afia kau,veJ..diholuC lõuua iivd välisküljel, e te emist oli 

hilise ehitueeos . 22 Kolmaadeks - arvesta avaks ehitusjärguks 

lcb pid~da kcuve! ... diho<. e ja c,rm.da kõrgeadamist . 

Äsj aöeldust läh tvdes püsti tatakso tõõ----h" (. tees, et ümer-

ehitustöö käigus ehitati välja kahek ~dse e värav~tega ida-

vi:iravi°.ih c. 0, selle k itseks v hitorll kOOR eesvärav6ga ja rcw..

deel, mis voimaldas söcal ojal rc~atud lõuuDoeshccvi idamüüri -

21 Aus, • Rakvere li.ruluse 1984. a . kaeve öõd.e järelvalve 
aruaru. e (I' j II osa) . :colliIW. , 1985 , lk. :> o. Käsikiri 
.l{fuJI- s. 
(Edas idi. us , 1984). 

22 us. 1986, lk. 15-22. 
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le külgkaitset rduo idast läh. uva r' .uaku tagasilöömis • Hü

oteesi teetavad järgmised argumeudid. 1!1si teks - idavärava

hocue õhjamü" il lasus ml.Ulskivisillutisest VWlem elu egevus

h eri s out , mis ei sa311ud tekkida tõstesilla ericvdil . eisaks 

vahq),tor.uiga koes ehitatud eesvärava rajamise ja ri.ugmüür

l:iJ..uJ.use h "vimise vahel li nõlvale j·fuJ.ud 2 c...lmolise ja 1 ehi 

tusliku iseloomuga elutagevushcrisao.t. Kolmaudsks - ell.U.e vär -

vahO<"'llet läbis hoc...ue õhjamuüri av • millel ei pi ud värava-

hO<':llega seost olema • .L elj a.u.daks - kui vahi t<.,;rai esimelle 11 ro

jekttt ei realiseeruuud, siis võis see kaasa tuua töö katkes

tusi või ümberehi tusi teist90 i kavatis e juures , mille k~ta 

audmed uuduvad. iie~daks - kagutorai esimesel korrusel asu

va h~ckaustahju aselld tcrui ülemiste kerruste suhtes au eba

ree lipüra.u.e . 

IIal said kõu.ealused kavetised meieLli säiliuud kuju? 

If er.uide esimestelo korrustele tO(..dud müürlg mitte per,t1e.udi 

kulaarselt paigutatud laskeavad, mis kajastavad arenellud tuli

relvade sõjatehulka , dateerivad arhitektuuriajaloclased 15.saj. 

lõ pu - 16. saj. algusesse või I poclde . 23 Edelatorais asuv 

ümarakujuliAe ava da eerub .l? adise kloostri, HellemallUi, Kiek 

iu de Köki, Hill.ke ja Viruvärava tornida järgi 16 saj . I pool

de . 24 Väljaarelle.uud tulirelvade ajajärgule Oll karakteerne mit

mejärgulill.e väravate süsteem (väravaheoues kahekordsed väravad, 

riivpalk, laugevõre , väravahoclle ees eesVärav ~kocs llU. huudi

augu ja tõs esilIaga , väravahooue kõrval tcrn) . Eesvärava põh. 

23 Raam, V. Kilu vasalliuuus. Töid kunstiajaloe alalt I . 
I 'artu, 1969, lk. 58 ja 74. 
Vaga , V. Retse.l.l.sioc..ll . Reiu. Zobel . ftll'alli.u.ua keskaegsad 
kiu.dl.ustused. 'l!allinn, 198(..", lk. 5. Kasu atud autori 

ksem lari . (Edas!,>idi Vaga) 
ltto , 1977, lk. joe, .. 301 . 

24 Vaga , lk. 4 - 5. 



jakiOljelt alSDS akveres sissesõiduteed idast kai saud tr.t"ür 

(vt . fet 42) moodustades peahceLle idaseL.aga iirueva k:iigu , 

mis jätkus eaho ue kirdeJ..lurnoa juurest õhja poc.le ( aralleel 

Vas selii.l..l.a Itaudu code- Veue liuuustega) . 25 SellÜle kai tse

susteem eeldaks ka mi mekcrdsete eesvUravate olemasolu • .l~el-

jaudaks dateerus idaväravak(;m leksi juurde kuuluuud :hi kc.ust 

ruktsicaui katke 15 saj . lõ~~u. 

es~oc.löeldut resümeerides c.letatakse, e Rakvere ordu

li.u.uuse i daväravak m... leks koos vahi torui , roudaeli ja lõuua

eesheovi idamüüriga ( lõuuacsa alatsocnis samuti laskeavad) 

ehitati 15 saj . lõyul - 16 . s j . I ~ c.lel. 

15 saj. lÕiJus alauud ehitustööd kiire.t.dasid ilmselt 1501-

-1502 . a . teimuuud sõda veaelastega, mis seadis Liivimaa tõsi

sesse ohtu aLus suudls kaitseehitistele suuremat ähole~auu 

pöörama. 26 

2 . -1L-llL.&i§_L~~~9-.:. 

?ärast kUltuur9iuuDse eemaldamist paigaldati 3. kaeva dis-

se kaua11satsioaui kaevu betocutorud. Läbiviidud üästekaeva

mistelt saadi kaevaudis (lõuuast Järip:oeva 487 x 775 x 416 x 

x 75 ) 4742 leidu uiug mitmesugust iufcrmatsivcni e(;si profii

li ja eluteg vuse kchta crduliL.u..Luse põhjaktiljel (vt .. lehed 1,12) . 

Kaevaad asus eesi lääueseljaku uõlval , mille looduslik

ku prc.fiili oli tuuduvalt muudetud. Lc(;duslik uõlvak tuli lläh

tavale kaevSlldi loodeesas, kus kruusale clid tekki.uud õhuke

sed tiii tekruusaga üksteisest eraldatud elu egevushoriscudid 

25 Alttea , 1977, lk .)(;2 . 

26 Kruus , Il Veue hädaahu tõus . Eesti ajalugu, II. '1egev_ 

ja peatoimetaja H. Kruus . '.cartiu , 1937 , lk. 208 . 
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8. 

(vt. leht 16, wr~fiil ). ~eude ~õhjal oletatakse, et ordu-

linuuse garhammüürist ca 1~,0 m põhja poel tõusis oosi uõlv 

(ca + 92 ,3~ m) lääne oole moedustades kõrgemaloosi selja

ku yõhja oole laugeva harja, mida kurlSgi jälgis nii muinas

lill.ua Vui tp alisaad kui meieni säilinud ki vili.J..uJ.use läänemtiUr • 

eosi kunagise ~iAUamoe rekenstrueerimiseks ell meil selles 

piirke.uuas veel kaks pidepuukti . Esiteks - vanima parhammUüri 

lõunakliljel, ~õhjavärava eesväravate vahel fikseeriti õhukese 

halli horis~ndi absoluutkõrguseks + 94,14 m. Horisondi koos

tis erines tuuduvalt teadaolevaist alumistast elutegevus jUl

gedega h~ris~utidest, sarnanedes nõrgale kasvuJihile põhja 

poele tõusval kruusest kuhjatise nõlvakul. Peisaks -

värava eesvärava põhjamUürist 24,15 m õhja poel kaevandis 

tähistusega 5 (kaevu kOht) oli loodusliku lasuvusaga kruusa 

yeal (+ 91,18 m) eraldatav 3~ cm pakSUue kirde .t?o~le laugev 

herisout, mida kattis täitekruusa kiht (vt . leht 2c, profiil 

1, tähistused 2 ,j). Kruusa peale okkiuud horisc.lldist tähis

tusega 2 võetud Jti.u.llase,i?roovis leidus põld-9ii,t;>heina seenw.eid 

ja e~seid ning leht- ja ~kas~uu sütt. Kuigi orgaaaika sisaldus 

tõusis rtovis 8,955-ni, mvcdustas karbcuaatne materjal seal 

ikkagi 69,3 ~. ~roovi iseloomustuses lisatakse, et kõik kolm 

procvi au pärit ühest taimekasvukeskkLnuast , sest vähesed tai

mejä.tucd, mis wro~vides esinesid, kattuvad. 27 Kenkreetsel ke

hal jääb küsi tavaks, kuidas sattusid sõctükid i>innasesse. Ku

na söe kõrval, mis ei pea olema iuimtegevuse rodukt, ei esi

.ueJ.J.ud rc~vis muud i.u.iI:ltegevusele osutavat materj ali t siis p o

le selle alusel õhjust kahelda, et oesi llõlv an 5- kaevandi 

kOhal säilitauud oma alose pr~fiili. 
l ... ..,..,.",..,.",. ............... ~--.............. - ......... .., ........ --

27 Rt SV TA J GeoarheclLcgia ja muiuastellLl.c.locgia labora
toorium (teLstajad: A. ütt ja M. ~ammet) , 
~r~~vikaart, Rakvere, 1987, 2. 
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29. 

Kui põhjavärava easväravate vahel tuli horisondi kocs

tise osas lep.Qida v:" a tõenäclise oletusega, siis 5. kaeva.u.

dia .uäi tas 'p~ase analüüs, et alumis horismti ole ümber

kaevatud • .I: imetatud lmk ides Oll tegemist loodusliku oesi 

ealis il.uJ.aga t mis la4J8os ca 28,3 m i>ikkusel lõigul 296 cm 

hja suunas Cv • leht 1). 5. kaevaudi kohal jätkus 0 si lää

ueseljaku laugus ka kirde poole (v • leht 20). 

J:'õhjNärava soauis laugesid müüride vUlldeerimiskõrguaed 

samuit õhja oele. lrdulw.i.use põhjamüüri vuudamendi talda 

ole se.uiJ:d lahti kaeva liud (taldmik + 94,3.3 m). Lin.uuse kir

de~Urga juures ei jõutud absoluutkõrgusel + 92,11 m sama mUü

ri aluskivideni. 28 õhjavärava aesvärava idamüüri voodeeri

missügavus on lõuua PO 1 VaLLa parhammüiiri + 93,94 (taldmik 

+ 94,09 m) ja põhja ool + 93,76 m (taldmik + 94,16 m). es-

värava lä"" el? o<."lse "",ea" loodallurga v deerimissUgavus ulatub 

absoluutkõrgusele + 91 ,30 m (vahe eesvärava idamüüri ~õhjap 001-

se osaga 264 cm, vt. leht 13, fotod 25,26). 

III kaevalldi ida- lääue suun lisel jo~nel wole praegu 

võimalik o~si lääueseljaku laugust ida suunas määrata, sest 

aeljaku harja kõrgus pele teada. ~õhja oel paikne.uud kõrga.u-

<tiku rofiili kaha-ta saab dmeid, kui easväravate vahel ülos-

mõõdetud kruusa kõrgus (+94,14 m) võrrelda sisehoovi kirde

llurgas (ca + 96,50 m)29 ja lä" ' eterui lõuaamülirt all (+98,73m)3 0 

teadaoleva e kruusa kõrgustega. Kõrge~diku kõrgema lääneosaga 

28 Aus, I • Rakvere li.LJ.J.J.usest 1980-1982. a. saadud leiuatnesa 
allalüüs. I allinil, 1983, lehed 1-4. Käsikiri KRPI-s CEdas
~idi us, 1980 - 1982) 

29 Aua, 1983, lehed 11, 12. 
Aua, ~ . Rakvere liD..uuse hiiPokaustahjude uurimus.. 1ll.1982, 
lk 35 - 36. Käsikiri KRPI-s 

us, 1983, lah 3. 
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võrreldes ulatub vahe etaj.OD. unkti ga 459 ... , madalama ida

osaga 236 cm- ui . 5. kaevaudia (vt . leht 1) fikseeritud mada

lam kruua (+91, 18m) asub kõrgeüdikul võetud punktidest vas

taval 755 cm ja 5.52 cm allp001 . 1ida .lle.LI.dest au.dmeteat jä

reldada? 

evsiehelike vahele tekkinud kruusest kõrgeudlk mattis 

aheliku vahelise vagumuse eudB alla , ( elut . horis<-lld1 peale 

+ 94 ,45 m) . ning 1 es as~meliselt ida suunas kuui I kaevau

di idaküljeni, kus mo~d stas lõuuapo<.lsest vagurnusest Ohja 

po(;l uue llõo'elut . horisWldi ,l)cale + 91 ,81m) . Siaehoovi j{õhja

küljelt louges kõr eudiku uõlv as mella p hjo wo~le, ühiuLedes 

all~ocl o<-si l'aueseljaku kirde auuuas laugeva llõlvaga (5 

kaev dis + 91 ,18 m). I kaevaLLdi idakliljelou .llõgu lõuuapool

sest vagumusest 264- ja V kaevauais 298 cm madalam. Kivist 

ringmüürl~use põhja- ja idaseLn ehitati kõrgeudiku põhja

~iug idallõlval esile tuluud astaagu e eale , kavat1se juur

daehi ised aga llõlvada jalamile . Kruusale tekkinud inuase

horisOlJ.tide koestis ning sellest piirkOD.llast saadud muill.as

ac e leiumaterjal auaab aluse hüpoteesiks , et taaulased- saks

lased jälgisid ri~müürlinuuse ehitamisel eestlaste muinas

l:i.u.ua lääue- ja põhja iir,!de kulgu. 

' lsoouist, kus III kaevalldis tulid nähtavale õhuk sed 

elutegevushorisUldld (vt. leht 12 , profiil 5) põhja ool, oli 

oosi se tematerjalist ehitatud mtitir p1.t.I..Uase lõhkuuud, lõuuas 

l&.l.gesid uue koesluseg e elu ogavushorisaudid lõu.u.a oele, 

kuid mit e uii palju , e acude põhjal saaks samasse kahta 

olatamisi paisutada liuuuse arhammüüri välis küljel kulge

nud vallikraavi(vt . lehed 1,3 , 16) . Viimase asukoha robleem jääb 

siiski püsima . Kaevand1 kirdenurgas lauges kruus järsul t 

al lal,) oole (120 cm lõigul 5' cm) t tekk1l..t.ud siivelld1 t täitsid 

elutegevushorisoudid, kuhu peale oli vUlldeer i t ud ka ida-lää-

,-
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.i. e s unalise müüri idBu otlse <.Itza aluskivid (i das: + 91,62m; 

1···; es: +91,7 m, vt. lehed 14, 15, fctod 27-30[. El tege

vushorisanti e nõrga ka ..... devõime tõttu oli müüri ida oLlL!.e 

osa i?õhimüüri küljest lahti vajuLJ.ud (müüri sai jä18ida 4c8cm 

ikkuselt, selle paksus jäi määramata)~ Gosi suurtest sette

kividest kcosuev lo~dusliku lasuvuseoa J~as algas süve.i.

dis abscluutkõr3usel + 90 ,93m. eJ..l.dole teetusid ka eesvärava 

"pea" vuudamelldi ldvid (v.j. lehed 14, 15). Suured erinevuned 

alus9iu~aso koostises Clääues kruus) ja kõrguses Osu asid 

põhja-lõuua suunalisele sissekaevele oosi llõlval~ letust, 

e sissekaeve au ühellduses põhjaVärava rajamisega tõestada 

ei saauud. ~oclt ör~umeute au üks M sissekaev& algab eesvä

rava lääuep oolso "poo" lä.äuekUlje j otllel. 

Jim asehOrisc.i. tide tekkeJ,>õhjuste ki.u.dJ.akst egemist ras

ke dasid suured lokaalsed eril evused piLu.l.ase koostises UiDg 

soe t e t meil ei ele teada eosvärava kU,1J.uise kõrgust (värav 

oll avatud absoluutkõröuesui +94 ,32 m) Sissekaeve põhja peal 

esiles suurte sot ekivide vahel savist, gaekivitükkidega S9-

ga ud piu.uast Cv ... . leht 14, tähistus 2). Seda kattis k t-

kel dlik täitekruusa kiht, millele oli eldkiuud esimene arves

tatav elutegevushorisou • .2ii:.I. ... J.os koosues väiksematest sette

materjalikividest, mm~akatest ja ~aekivi ükkides , mis asu~ 

sid segipaisatult orga~1kat sisaldava savi ~iug kruusa sees. 

ii kivide pealt . l"ui vaheltuli välja söestUl.lud ,I;)uidu tük

ke (vt . lehed 14,15, tähis usod 2 ,3) . 

Ilmselt pli te emis~ sillutatudbo~:i h oevi p inna-

ga, mis jätkus abscluutkorgusel + 91 , 65 m ida ja lõuna poole . 

Eeale eelda ava sillutise erioodil tcimuuud kahjutuld ehita

ti ,Põlemisrusudel e ida-Iää.Ll.e suooalille müür.(vt . leht 15) . 

Kahjuks jäi lahtiseks , kas sama sillutis identne kaevandi ida

vaate lõuu ~oolsemas OS8S nähtavale tulnud savistp ja aekivi-
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tUlkidest koeBlleva horismdiga. Jaataval korraloleks sil

lutis ,L) idanud õusma lõUtla oole t mis an nõlva lÕULlasuuua

list tõusu arvestades loogiline. (vt. leht 20, tähistus 19). 

See põhje ldaks ka osaliselt l; !.uuase horisout:iJde erinevat 

koostist. Horisout tähistrusega 19 jätkus kaevaudi lõunavaa -

tel, kuid kaevand! edelaLlurgas ega läänevaa el e am nähta

vale ei tuLuud (v • leht 20, tähistus 4; + 92,41 m). Seal 

asus mustjas~ruun elutegevushorisuut, kus esiues koha i 

sõllllikut. Sillutise kohta oletatakse, et seda kasutati ka 

eesvärava ajal. 

Kaevaudi kirdeLl.urgas järglles eeldatava sillutise e a

pile selle katmine kruusaga. '.räi tekruusa eale tekkinud 

elutegevushorisont jootseb aga üle lammutatud ida-lääne suu

nalise müüri, mille tõttu jäi müüri ajal kasuta ud maa iulla 

kõrgus määramata (vt.lehest 14, tähistuse 6i leht 15, tähistu~ 

sed 5. 7). Kaevaudi kasuuurgas algas sellest elutegevustaUk

list kõrgemal kiviehitiste hävimise ajajärk. (vt .leht 14, 

tähistused 8, 21 t leht 13, tähistused 6, 7). Kaevw...d1 ida

vaatel sai eesvärava "peau eksis eerimisega kokku viia ho

riscudi ähistusega 8(+92,97 m), lõunavaa el elutegevushori

sc.udi tähistusega 6.(+93 ,e7, vt . leht 13). (Põe :'<..lise1t päri

ues varing eesvärevast ja ümberehita ud arhammüUrist (säi

linud tulirelvadele mõeldud laskeava, V~ . leh 12). 

Variugu eal jätkus intellsiivlle elutegevus. Sellele eli 

tekki.a.ud söes ua.ud elu egevushpri s t t millel lasusi d )-llu

kivid. (vt. feto 31) . !~elldest lõuna pool paikues küt ekolle, 

millega seosta i ka suuri sissemurdeid ~arhammüüri väliskül

jel (v • leht 12, fotod 35-37). P-llukividest ,hJõhja pool 

uhas ati välja oosi set ekividest laotud sillutis või põ

rand (v~. leht 12, fotc,d 32-34) . Sillutis ei ulatuuud põllu-
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ldvide ega ida- l äue suuualise müüri v r
. stu ui.u3 lauGes ca 

37 cm ~õhj st lõuua suuuas . ~iu~ase s ra ibraafiast l äh ude s 

ei kaSuliatud sil utis i a- l " fiue suuualise mUiir! ajal . Uüa 

sillutise eal leilii 482 slaki tükki ja sa ataugi , sii s 

vöis ole ada sellel erio~dil &~ kohas sepik. da , mille-

ga võib arvatavasti k kku viia ka õllukividest lõuua ~O le 

ehitatud kü ekol e . ~õll' i vi 0~st8rbc küsimus jä~b lah-

tisek • 

iimase ehi usliku ise10m a elutegav S süklis oli 

viwJ.asesse jätiuudpõle.u.u d ui tehi ise rusud, (+9 ,84- 95 ,1 4 m, 

vt . leht 16 , heriSOut 14) . 

aue aist elutegevu~jälgedest aluSuades reasta i täht

Sam d elu ' egev sts'" lid järgmiselt: 

1 . el egevushoriso..udid lOud:Usliku lösuv sega kruusal . 

2 . alumiue oleta~av sillutis ja J?õle.u d puidU jä" ed 

(kaev8udi ki:t·de.uurg s:+91 ,37- 91 , 59; kagUuurgas: ~92 , 17-

92,41 m) . 

?J . ida-lä~e s t:.Ualisest müüris hilisem, eesvll.ravaul?ea

ga tr 1 cseKsislieeri..uud el tegev stsükkel(kirde.uUI.' as : 

+)1 , 9 -92 ,~ m; kao~uroas: + 92 ,74- 93 , 07 ro) . 

4. 'viehi is e hUvimise e~ap (ka uuuroas: +92 ,82- 93 , j2; 

e el~urgas: +92 ,j~ - 92 , 6 m) . 

5 . sej:>ikoja e al?li . (kaevand 2: +93 ,93m; kaev' d 3:+93 , 46-

- 9:; ,83 m) 

6 . ,t?uitehitis e etapp (kaova....di lääneosa: +94 , 84- 95 ,1 4m) . 

uhukes e elu egevushoriso.ntide pealt , kus horisaud1d~.ia 

olid sOQuue.o.ud õleuud elutegevus L.l..uasega leiti ktdra

kera milis e .LJ.oude Ita keid (12- 13 saj . , .ur . 57o v . lisad 

XXXIX - 4; 13 saj . lõ~Q - 14 saj ., llr . 254;vt . X 11- 4; 13- 14 saj • 

.ur. 21 1 , V - 4; 15 saj . J.U' . 481 , XXX; 12-1.~ saj .,LII' .1 43 , 



I -1 ; 15-16saj.jllr.141; I-2~ , am~le i a kan ud locmaham

mas (ur . 56 ), kuljuse (1j .-14. saj., nr.179) t si~isesc klaas

massist helrues (14.·16.saj, ür. 1022) ja kivikaraamllis e 

llöude fragmau e (1 . -15 . s j ., ur.112). 

'Ileise elu egevustsükli, s o. sillutise jajärgu leiud 

~äriucsud koik kaeva~di lu~ ~sost, ~US sill isele sar ev 

h~ris ut töusis körgemale ja muu us savisemaks . es e 1 tek

kis ahlilus , kas sillu ise ClrisOD. j (.U ide.u.t~J.e horis di-

ga 19 (v .. . lJili 14) . le a av s~j. sillu ise horisw .. dist saadi 

ke dra .. eraamlIis te ~.I.oude ka1lkei d ~ 15 . -1 6 - saj, J.U' . 78; v • li sa d 

1V-3; 15.-16.saj, ~.728, lisa I), krulli~c irdgmeute (15 .oaj ., 

Llr . 917; 16. saj . 11 il 01 ür . öo6; 1~.-17.1 ~~., ur. J08; 16. saj . 

lll' . 63 ) ja väli,t?u cli'ükid 1 .-17 saj ., LX. 912) . ·~lejää

n~d leiud ei ele hcriscJ.j.diga 4 ~:.i.i?solt ,!;>iiri liletud (leiukõrgu

sed ulatuvad ka ülemi~ssC;) ··i tekruusa ja sellele järguevasse 

horisoolii, VlJ. leh" 13, ähis.;used 4- 6) . t.lii t lisaJJ.dus eelmis

tele veel ühe ltedrakeraamilise LlOU katke (16 .-1 7 , saj ., .ur.858 , 

vt. lisad - 1),.uah oseme e tükko (ur . 875 , 88), 1 ahlite kilde 

(ur . 21-25,;> 19; 16. -17. s . I ~ eel) j ukse hi.u.oc ankur (J.I'. 26) • 

Kaevandi ed0la.uurgas t kus sillutis oli segu.u.euu uidu j' 

sõ~kuga v~ . leh 16, ähisüus 5) tulid.uähuav le veel t le

ldlvi tükk .ur.355} f kiu.r e.r'aamilise J. u ka ke ' U' . 35 0 • 15.-

1 . saj ., vw . lisi;3d I - 1), <.:,11 kahli fragme.t4 ~J..I.I'.331.16.s.) 

.u.LJ.g faj~ssuõ kild 17.saj .). aevaudi drde ... J.urg st, sillu

tise )ealt Cv • leht 14, ähis ~sed 4,5) loi i välivudeli 6 

~ . '771 . 16.-17.saj.) ja kahli e ka eid ~. 7r16 , 15.-17 . 8 . 1 ) 

uiIJ.g i?lJruue.uu lioa (ur . 780) ja 1,)1A-uri (.\oÜ' . 781 ). 

olm da elutegevus sükli 6 .acriscJ..Ldis-!i (v ... leht 13) saa

di andla osa (.ur .1 c21, 16.-17.saj), luust rist (1; .-1 6 . saj ., 

.ur . 1<.:(20), kedrakeraamilise .uõu kaas (~ t876 , 14.-16. saj •• v • 
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lisad XLV, kahlite ragmeute Cur.8j4,8j5, 16.-17 . saj.) ja 

.u.ahkesomete tükke (nr . 836). Un.uevaa e 6 h<..riso.udist (vt . 

leht 14) tuii juurde kedrakeraamilis e .uõude ka keid (.u.r . 

612, 1.3.-14.saj ., vt . lisDd XXXIV -7, llr. 608, 13.-14.saj., 

XXXIV-6, nr 617, 601-604; 13.-44.saj.? ur.252,15.-16 . saj. 

vt. lisad 11- 1)fkahhli tükke (LJ.r . 618, 16 .-17.saj . I.jf . ). 

Lä" evaate 8 heriseudi leidudest võib! imetada veel 15. -16.s. 

reiu1keraamikat (nr . 422) ja 16.-17.saj. I poele kehleid 

(ur. 426, 427) .uillg luust .u.ca~ea Qõ se osa ( nr. 822; 15.-17. 

saj . ). KULLa selletsükliga haakus ida- l i:l,=' esuunalise müüri 

häVing, siis l<..etletakse ka leiud, mis leiti müüri peale 

kasva.u.ud elute;.;;.evushorisclldist 7 (vt. leht 15). j; eed olek

sid järgmised: vasest kauuistus (nr. 684, 15.-16 . saj.) , luust; 

!.loa ea otsik (.ur.277) , luust ese Cur. 679} , kedrakorasmi

liste nõude katke;.td Cur. 671 J 1,5.saj. lõpp - 14.saj. algus, 

v • lisad XXXI - 2, .u.r. 665, 1j .-14. saj. vt . XXXIV -1 ) ja 

glasuurkeraamills kauuu ~~e (nr. 276, 16.saj.). 

Kiviehi iste h2vimise eta~~i kajastab leiuaiuoses va

sest 'p61lJ.lal (.u.r. 1C18, 16 .-1?saj), kuid sellele lähedasest 

perioodist ,l?äruJ.evad veel kahli e katked (ur . 68-?1, 16.s., 

nr . 385, 16.-17. saj . I P., ur. 384, 16.saj.) ja kedrakeraami

lise uõu servaesa (nr. 10 7, 15.-16.sej., v • lisad III -3). 

e 5 elutegevustsukli leidude loetelu märgi takse ära 

veel ülemisestt sillutisest madalamalt saadud leide, siit 

tuli juurde raudkuul (ur.288) , raske hobuseraud (llr . 419, 15.-

16.saj.), rajanss õu kild Cur. 406, 17 . saj.), p8lldla raam 

(nr. 600), tlekivi tUkk (IU'. 717) J..a.ing kedra (nr . 8, 1, 15.-

16 . saj. v • lisad III -4; VI -3) -, reiui Cur . 598, 16.-17 . 

saj . I .) ja kivikeraamiliste L.lõude ka keid (nr. 954, 16.saj .). 
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Sepikoja etapist Oll teada 482 slaki ·'kki (nr.628) ,rin

naleht (ur. 543, 13 .-14. saj.), kirves (lJX. 538), sepa augid 

(.u.r.815), kahlite fragmeü e (llr.703, 650-652. 16.saj., nr. 

956, 16.-17. saj .. I P.) .u.iue kedra-(ur.1094, 15.-16.saj., vt. 

lisad IV - I, nr. 1122;. 15.-16.saj. VI -1; 1135 - 1136, 16.-

1?saj. V-2} , kivi-Cur. 964, 16.-17 saj.)-, reini-(ur. 949 , 

16 saj, L...r. 639, 15.-16. saj) ja glasuurkeraarniliste u5ude 

katkeid (1J.r.5.33, 702, 15.-16. saj.). 

Li:i.fu evaate 7 ja 7 -8 horisaud1st ( vt. leht 16) tuuakse 

esile veel 15.- 16. saj. kedrakeraumika (lir. 497, 878, 888, 

49, 302) leide. 

Aruaude parema loew~vuse huviuss 10 butakso sepikoja 

etapis kõrgemal J:,>aikueuud elutegevushcrisCl.i.dist välja tul

nud leidude esile to~misest, segt ~ii ~eude leiuliigid, kui 

dateeriugud ei muutu. Lõnu8vaate 11. horis dist (vt.leht 

13) märoi t<:.ikse siiski ära sõjakirvest (".r. 977, 15. -16. saj.) , 

13 horis . dis hobusekujul1st ri.tiatsi ·~ (nr. 1023, 13. -14. saj.) • 

j a 2 kaev&J.di alalt luust helmest (.u.r. 1118, 15.-1e.saj.). 

I~ ja III kaevandlst saadud leidude õhjal saab teha 

ühe järelduse - elutegevus sükleisse ko~ndatud e lutegevus

horisaudid olid kaev8J..i.deid segatud. Seda ,l>õhjendab leidude 

dateeriugute suhe leiukchtadega ja fakt, et ühe nõu juu~de 

kuulmud ~atked aikuesid eriüevates horisl..ntides (selgus 

.I õude res t.aureerimisel) • .L.'ll.u....ase segatus (, • .1. tirl.gi tud uii 

lokaalsetest ümber ja ealeehita .isprc,tsessidest, kuid ilm

sel t ka pUJ. • .I.8se teisaldamisest (.w.üi tab ahjukahli te arvukus 

ts ouis, kus kahhelaaju ega hcc,ucid tõeuäc,liselt ei (luud). 

lutegevustsUklite kohta saab eha j. ülelistust . Esiteks - esi

mese elutegevustsükli piirkC:.i..l.J.J.8st välja tuJ. .i.ud v8uemaj'd leiud, 

illede da aerioUgud ula avad muillasaega, kiIl,ni tavad ees~ eel-

tO<Jdud hU.J~teesi, et 5 • .t,>ro:fiili kehaloli olisi .uõlvak säili ... 



taaud ema algse profi ili (v • leht 12) . reiseks - kaevandi ida

osas eraldatud sissekaeve ~ suhteliselt hiliue M~iht s . Kol man

daks - 16 . -1?saj . I poolel eli oosi !õlv absoluutkõrguseni +93 ,47-

- 93 ,83 m avat ud. 

JElutegevustsUk1i te ligikaudseks dateer:hmiseks tuuakse är a 

2 . i>uid roc:..vi 140 tulemused. Esimene .ueist võeti ,3 . her isandist, 

mis asus ida- lä::' e suuualise müüri all . (vt . lehed 14 ,1 5 , j oc,nis

tel ou märgitud proovi asukoht valesse hcrisar.Lti) . Koos de äro

kronoloogi lise pareudusega audis aaa1üüs provvile 2 . tulemust : 

1430 - 1520 ja 1580 - 1630 aastad. 31 Viimast dateerilgut ei l uba 

kasutada pi.u.uase stratigraafia . 3 . horiseIldi ko stise põhjal e i 

saru~ud kiadlaks teha, kas müüri ehitamiue järgnes kohe silluti

sel toimuuud kahjutu1e1e või mi te. Ka ,JuidUjlroc.vi ää.raLl.gu dia

,Pasoe .. atab kahtlust . (lemaselev tele audrnetele toetudes , või b 

ida- HF e suuualise n.üüri kohta öelda t e seda saadi ehitama 

hakata 16 . saj . II veeraLlähs alates . 

'j.eine ,Puidu ... roc..v v-etii söesl:i ud J,?algist, mis lamas sette 

kividest sillutisel • .!."' roc..v da eerus 1 e meetodil koc..s de.!.l.dr okr o-

u 1000 11ise .!Iars.u.dusega 1420 - 1490 aas aisse . 32 Ji.uuase s1irati

graafiale toe udes ell raske uskUda, e se ik ja e app kuulub 15. 

saj lÕi>~u - 16 . saj . algusesse ~ ~ ida- läH e suunalisest müü

ris va.J.em . Loogilisema.u.a 'Il4 dUb , et pui ltäri.ues lilwuse põh j a

.!Ioolse eeskai sea1a ümberehitamise ~erioLdis , kui vanemal e arh am

nmürile ehi a i tulirelvadela mõeldud laskeavad. Idavär avakomp

leksi ja kmveL.dl.hoc. Joe lõuu -iiva vaatI el selgus, et 15. saj . 

lõ ul - 16 . saj . I ~ tlel ~imusid linnuses suuremadürnber ehitus

tööd, mida õhjustas tulirelvade areug ja .u.e! de laialdasem kasu-

am e . 

j 1 1 SV " Gec:..lo gia us lii tuut, ,Qroc.vikaar t Rakvere t nr . 40 . 

32 lli S I I GeCl o~gia us i uu , Jroevikaar , akvere , nr . 38 . 
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II ja III kaevandis tehtud arheol oogiliste uurimis tööde 

tulemused ou järgmise de Esiteks Õ!ll.Lestus saada uusi andmeid 

oosi pinllamoe kah a ordulinuude põhjaküljel. . eisoks- kaeva

mistelt kcgunes väärtuslikku lisateavet keskaegse m teriaal

se kultuuri kahta . Kolmandaks - linuuse põhjakülje välja

kujuuemine au seni arvatust kc~litseeritum (sealjuures eriti 

bastil.Uaalse süsteemi ehitamise ja eri ära pr bleoJl'listik) . 

'" eljandaks - tõstetatud rebloemide laheudamiseks vajab Gr

duliunuse põhjakülg k~m lekset uurimis • 

, . _ll~.2!§U~ 

IV kaeva.Ll.d asus konvell dih oane ,Põhj o müür i i dap eolsemas osas , 

se.1d teada oleva li.wJ.use v ima väravava ees . (vt . lehed 1, 18) 

SiL.1gi sattusid säiltinud koustruktsioouid ja pi.u.uase horisou.

did hävimise ohtu, sest lL.w.use võhj küljele idid restauraa

torid aigutama ehitusmaterjalide laGtla sie Kahjuks ei suu

detud sissejuhatuses toodud ,l:>õhjustel kaevaadi t lõ etada , vä

ravast üldUlevaade siiski saadi, kuigi dateerimi sküsimused 

jäid selleski kohas suures osas lah iseks . 

Vürav~ ~li ehitatud müüris olevasse 413 cm laiusesse ava

sse . Selle läänepo~lse külje vastu toetus 131 cm paksune müü

ritis , mille idapoolses iidas asus hiugeta i jälg (+97 , 02 m, 

vt . futo 38). Värava oletatava küu.u.ise ligikaudSest asukohast 

jäi hingetapp 3c9 cm ülespoole . (v . leht 17) . Väravaava kõr

gust nellde arvude põhjal tuvastada ei saa J.ud, se i t värava eel

datavat küuuist kattis kinlliladu. 413 cm ava aikues sagalaest 

kooSLLevas mUUris (sette~vid ja üksikud põllutivid) . Ava lää

nekülje vastu lav ud müüritis koosues samast materjalist, vä

ravaava kiwdlaoks oli kasutatud aga wõhiliselt aekive (vt . 

foto 39) • .t?eale väravaava sulgemist mOvdustus samasse peahoo

ne kirdellurgas paikueLud ruum. 
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217-223 cm müüri aksuae juures mõõdeti väravaava laiu

seks 283 - 287 cm (vt. leht 18). Sellega seoses akuvadhuvi 

ka lilluuse teiste väravasvade laiused. ~õhjavärava 9~itade 

vaheline laius an 266 cm, lõunaväraval 251 cm ja idavärava 

välisväraval 264 cm ning siseväraval 292 cm. Kõnealune väravl 

erines teistest sellepoolest, et sel uudusid müürist sisse-

oole ulatuvad piidad ja arvatavasti ka spetsiaalne väravahoc

nee imetada tuleb veel tlh e konstruktsioonilist eripära -

värava piitade jo el suuudusid põhja pO('le õhukesed (94 ja 

78 cm) Qara Ile e lmüürid, mis ei kuulu ilmselt algvärava kavati

sele. Servatud paekividest laofJud müürid j ooksevad arvatavas-

ti kokku ida-lääne suuualise arhammüüriga , sest 1981 . a . fik

seeriti neude omavaheline side.33 Väita saab veel seda, et linaul 

nuse aekivi müüridega ehitusetapp ou set ema erjalist raja-

tud etapist noorem. 1. s etstarvet põhja- lõuna suuualised 

õikmüürid täitsid, ei selgunud. (vt . fotod 39-41) • 

Lill.u.use kirde urga värav@tuulub ri.a.gmüürlin.uuse juurde

ehitus--etaQj}i. 19se ringmUürlinuuse õhjamüür jo ksis kruu

sast kuhjatise põhja ~oole laugeval ast gul, juurdeehitus

etapis to('di see aatallgu jalamile . Ringmuürlinause ajast ei 

ole meil teada ühtegi väravaava, eale riugmüürlinnuse laie -

damist põhja poole ehitatigi ilmselt uue kavatise kirdenur-

ka värav. 

Lirw.use kirde.uurga väravaava ette kaevatud 203 cm süga

vuses surits eraldati 3 clmelise- ~a 2 ehitusliku iseloomuga 

h('riswti, kusjuures horisOrlt tähistusega 3 ei jätkunud lõu

na J,?ocle, ka ülemised horisaadid (nr. 7 , 8) olid lõhutud. Kõi

ge rohkem tähelepanu vääris horisont tähistusega 4 , mille 

koostis osutas elutegevuse pikemaajaliselo kestvusele sellel 

33 ~us, 1980-1982, lk. 9 .. 13 . 
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kõrgusel. Savises tihkes horisondis leidus kõdupui tu, kust võe

tud rcc"v dateerus 14 e meetodil koc"s de.Li.drokrCJJ.olocgilise ar 

dusega 1160 - 1290 aastaisse . 34 .t>u1du vauuse hi.J.ldamisel ou tähtis 

teada, et sellest all 0 1 tuli välja veel 2 elutegevushorlsOll i, 

mis peaksid olema puitu sisaldavast horisaudist vauemad. Cv .leh t 

19) • 

Euid~roc"vi vanuse lahtimõtestamiseks on kaks võimalust. Esi

teks - 13.saj.lõ ul - 14.saj. alguses ~uulus ~uit laielldatud ring

müü~liuuuse ehituskehandisse. Sellisel juhul oli nimetatud ajal 

kiviliuuus olemas . eiseks - kruusast kuhjatise põhjakUljele on 

j .... udpuitu. mida kasutati kivihoo.a.etega lillliUS-t kaitsnud võima

liku Vui tpalissaadi juures. Mome.o.dil p ole võimalik ühte versioc,

ni teisele eelistada. 

Väikes ~rvulise leiuai ese kOhta lisatakset et kõige rOh

kem akkus huvi ida o('lse õikmüüri idaküljelt välja tuluud ~ea

aegu terve varakeskaegue kedrakeraamiline nõU (+94,36m, llr. 1155). 

õu tä.i?semat vauust pole se.o.1lli suudetud ,b>aralleelide uudumise 

tõttu kiudlaks teha. 

inglikult loetakse kuueudaks kaevandiks ekskavaatori poolt 

kaevatud vabaõhuteetri lava vuudamaud1süvendit .(vt.leht.1) . Selle 

lääneküljel, oosi lääneseljaku nõlval jõudis ekskavaator kruusa

.ai, mille peal eraldati 6 cm 'paksust horisouti (vt. lehed 1, 20, 

6 . kaevaad, I profiil) . Viimasest võetud pinnasaproov näitas , et 

taimejääueist sisaldas harisant põld. piipheiaa ja hanernaltsa seem

.aeid uing eoseid • .2roovi iseloomustuses juhitakse tähele auu ha

ILema1 taa seemuetele, mis osutava d mõ.u.da aega mahajäetud metsistu

nud kahale. ltsesad i.u.imtegevuse jä1jad piuuases uudusid. Väga 

kõrgele oli prOOVis tõusnud karbanaatse materjali hulk (87,05%).35 

35-; sv ~;--:7Geoo;häoIõogia ja muinastehnoloogia labo:Catcorium. 
(te<..stajad: ü.trtt ja • ~ammet)procvikaart,Rakvere,1987,3. 

3'f E AI 5 v TA "J-=ko;rv"-' Jh-s;L-f~ I F~~ ' 1C41l~ / Iv!.-. 3 9 



KERAAMILISTE NÕUDE SERVAPRORiLlO h4 LISA 1 

I 2 IT m , 3 4 

673 122 728 728 733 141 49 1007 1313 8 

1 2 3 1 2 1 2 3 w, 

1094 878 78 888 497 108 617 926 

IX 
1 XIII 

x 
1 

XI XlI 
2 3 1 2 1 

~ 2 XIY 1 "X'!I. 1 m1 2 

100 826 305 373 33 1061 

1 2 3 4 - 5 XIX 1 XXI. 1 2 3 it 

356 1139 971 203 103 1097 
1304 494 484 259 302 

Joonistas; T. Boltowsky c-r~- . 

Kontrollis: T Aus < • 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ J 



XXIII 1 2 3 4 5 

. 
• 

897 616 1140 10QO 512 52 (513) 419 

XXIV 
9 

1154 267 201 265 922 50 264 755 861 579 841 

XXVIII 1 2 3 

988 242 800 641 190 301 889 198 

9 10 

1028 1153 1100 133 

xxv 
1 2 XXVI 1 

1301 

4 5 6 

1204 615 481 1069 730 

11 

2 

596 

XXXI 

1072 

12 13 14 

845 . 669 827 

595 13 611 

1227 1226 671 1121 243 

Joonistas : T. Bollowsky 

Kontrollis: TAus ~ 

Jt9J LISA 2. 

5 

,843 



XXXI 

XXXIV 

XXXV 

XXXIX 
1 

195 

6 

1413 . 

1 

665 

1 

263 

2 

1104 

3 

882 

2 

329 

4 X 1 

64 570 

XXXII 

1071 1381 883 

3 4 

1433 211 

2 3 
XXXVI 

1044 980 143 
XLI 

2 1 2 3 

780 1106 2 893 146 

~~ LISA 3. 

XXXIII 1 4 

994 376 819 1102 352 1419 300 1096 1439 

5 6 8 9 

1347 608 . 612 1314 

XXXVII 
1 2 3 4 5 6 

XXXVIII 1 2 3 

XLIII 
1070 141 848 732 948 107 1043 1 

XLII 1 _2 
515 105 

970 379 672 966 Joonistas ; T. Bol towsky 1055 

Konlrollis : TAus .-f~ 



~H LISA 4 

XLIV XLV 
1 XLVI 

1 

1 2 3 4 5 

1172 

587 

1492 1266 622 

17 

1155 876 15 

228 

8 11 

10 
XLVII 6 7 

13 
1 

41 

2 9 

951 
772 

230 
90 

1299 774 725 15 159 

363 
357 

· . 
Joonistas,T.Boltowsky ~ 
Kontrollis; T.Aus ~ 

343 
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Võrrel des proovi tulemusi VI kaevanai läheduses lahti

kaevatud muinasaegsetest elutegevushoris tidest võe ud in

uase proevi de aUdmetega,36 tulid ilmsiks küllal kl suured eri

nevused, mis teki tavad kahtluse , et oosi lä:' eseljaku loedus

lik profiil ei ole selles kohas säiliuud. Kuuenda kaevandi 

ala oleks vajauud arheoloogilist läbiuurimist . 

Kaevaudi lääneosast leiti 14- 1~ . sajaudisse dateeruv am

muueele ots (süveudi ala; +98 ,60 m, vt . leht 20 , I profiil; 

lU' . 1511) . 

~.2E~.!t~!§2~.§ . J; eljast kaeval..Ldis saadi kokku 6092 lei

du , mis jaotusid kaev&l.di e vahel järgmiselt: I kaevaud: - 881-, 

II kaevaad - 40c ., III kaevand - 4742 - ja IV kaevaud- 69 lei

du. I kaev8.l..I.dis moedus asid kedrakeraamilis e õude k tked 

(968 tk) leiuaLuese huloas 41,8 , II kaevandis tõusis kadre

keraamiliste uõukatke~ (3757 tk) osatähtsus 79 ,2 ni . 

rvestades selle leiuliigi arvukust leiumaterjali hul

gas , joellis ati üles tervemate kfdrakeraamiliste nõude ser

vaosade profiilid, mis jaotati servade kuju ja kaelade pikku

se järgi 42 rühma , kusjuures rühmitamisel pöörati tähele a

llU ka llõude külje kujule . (vt . lisad 1-3) . Peale servallrofii 

lide joeni stati eraldi välja restaureeritudnõu , ühe nõu kaa

ne ka ke ja .u.äi teid uõude uurdeosadest (vt. lis 4) . 

Kuigi 1987. a . leiumaterjalis oli kedraker amiliste õudo 

ka kete arv väga suur , ühelldab eid omav hel üks Ull.U.US - or

uamolldi uudumine (esines 37 korral) . akvere orduliuuuses ka

sutati Võhi liselt orJ..LameU eerirnata nõusid, mis aa linl. akä.si-

36 us , 1986, lk. 15 - 19, leht 7 . 
Aus, 1984 , lk. 28 - 29 . 



42 #G 

töö orgauiseeritud tv~tmise otse e t-audemärk.37 Sellest läh-
ude s oleta akse, e Rakvere orllame~teeritud kearakeraami

ka, kui eraviisilise toetmise ilmiug au massi produktsio -
nUla valmistatud öudest vanem llillo osa neist võis kasutu
selolla 13.-14. sajaudil. (vt. lisa 3, rühm XXXIV) . Kahel 
llÕU katkel esuss kca.rakeraamikale eba "üDilist viikiJ:lgiaeg
set oruarne ti, mille tö tu katked dateeri ti 12.-14. saja disse 
(nr. 1334, 1337; dateerimisel lähtuti leiukOhtadest ja Rak
vere linuastumisest.). Sii.LLjuures uleb.tle uda "esti k~dra

keraamika vähesel uuri tusel, sest aL.1.ult; , aL'tu arheoloogid 
te elevad ~ideval selle laiuliigiga. Sellepärast ei saa ka 
Rakvere kidrakeraarnika ~raegu orname~di järgi ajalistesse 
raamidesse aieuta .38 

s ol-öeldu tõttu võetigi Rakvere k~drakeraamiliste 
.uõud.e serva..-J.,>rcfiilide dateerimisel aluseks ~f'artu kedrakeraa
mika. Et aarva ul osu usid eriuevused Lõuaa- ja õhja -Ees
ti k.&drakeraamik vahel suureks , sest paljudele uõu "Ü,pidele 

t;t~ rööb1kuäi teid ' I art le eb "UPilis e .uõude seast. 
Ulesjoauistatud serva~rofiilide kuus esimest rühma moo

dustati ~artu aralleelide järgi 15 .-1 6 .39 ja 16._17. 408ajan_ 
di nõu .... ides • Lllihmade I - V nõudeloLI. ka suur sar.uasus Jai .. 
de IUll4uselt 1987.a. saadhd servaprcfiilidega . 41 Eri.LLevalt ~ r .. 

37 

38 

.,9 

,,,Turnmel ,V. Lisa.udeid Valla-~artu ajaloole . Eestil l~SV ajaloo küsimusi, VIII, 'J.:artu, 1974 ,lk. 25 . (Edasliidi '4:rummal , 1974) • 
õhja-Eesti kohta VLI. vub11 seeritud: Tamm ,J. ' allinaa va omast keraamikast . "Ehitus ja Arhi ektullr" ,78/2, lk.41-47. 

Lätte >U. 2l~~f-b111 ; -li=3t2~,~-2§-
vt. ~e saalIik, • ' artu va.ualiuua kultuurkini stratigraafiast. ~artu - millevik , täna~ä v. fallinn , 1985, Jocn.4. 
v • ilrununal, . ' ar u . Lät e tn.päästekaev mised 1985.-86.a. III kaevaud.I kaust . 'r.allinu 1987,vt.l.82 83.K"·sikiri lfRiI-s YH JlaHr. B., JlHr, • 6 px OJIOrHQ CKHX n HMK Ha TeppHTOp ~BOT8HHqeCKOrO C TrY. Hs .AH 3CCP.06m.H. ,I983, 2. 

c. 32? -40 Kõigil ~artu aralleelidel olnud muuseumi arve levõtmise r.a.r .. 41 ~aide ~use koht aruau.ko~st.: vt .KR21 llr. -191,61,87,225, 9 ,219,~2, 44 ,811,99,37 ,60. 
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tu uõudest saruaues ~aide kedr keraamika sU~'emas osas Rak-

vere omale. Rühm 11-2 serva~r fiililoli ka e sarnasus veel 

J.-lada külast leitud nõuga. 42 

Kõiki etimese XXII rühma nõusid seob lühike kaelaosa. 

õude ervad ou eri.u.eval viisil ära 16iga ud, ka ümaraks vor

mitud, kuid ,Põhiliselt väljapoule pööratud või püstuva kuju

ga. Ala es XXII rühmast tuleb llõudel esile keskmille ja pikk 

kaelaosa . XXV rühma llõudel leiti sarnasust jällegi Eaide 15.

-1 6 .saj . k~drakeraamikaga .43 Rühma XXXI -6 uõu servaprofii l 

dateeriti 15. - 16. saja~disse ja rühma xxx! -2 nõu 13 . saj. 

lõ,t?pu - 14. saj. algusesse .lartu aralleelide õhjal. Rühma 

I I -3 serv rofiil omas kaudset sar asus .r?ada kUlast 

lei tud uõu servaosaga . 44 uing sama rtihma 4 • .aõu · artu 13. saj. 

1 f>U uõu . ü idega. Viimasele leiti rööbiklläide ka 'l!alli.n...l.e 

cr.u.ame.u.teeri ud lj, ude seast, mis omavad sarllBsust 12.saj. 1: ov

gorodi uõudega. 45 

Rühma esse v - I paigu i erau ikud servaprcfiilid, I 

mis voivaa olla 14. saj . vausmade lomeadil dBteeritakse rüh-

ma XXXVI -1 se~'vaprofiil 'J.: Br u 11.-12.saj ,t>aralleeli järgi 12.

-1 3 .sajaudisse (J.J..r.14j)~6 XXXIX rühma 4. ~õul esi.u.eb kaudset 

4;-TäMiia-T:1HHRäibiTaaõ6õPQimTeJIbHeJt KO He TpYKl!~ Ha n~pBO M 1"'0-
po~~e rr~a . HSB. AH 3CCP. 06~.H.,I986, ~35/4,eT.368,T.I9-9 

43 Paide lillJ.us, ~I , nr. 79,63. 
44 TaMna , Ta6JI. 19-8 

45- Pamm, lk. 42, A - 3 ( 5 ). 

46 flJ 122L.l 4.'22-
l;jo : 4'10 

r etsallik, R., 'jliirmaa, U. 'ber die altest e besiedluug 
am Fusse der 'J arliuer 13urg. 

' ISVPA 'I!oim. tlhisk., 198;$, oUr. 32 , lk. 323 . 
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sarnasust ka Varbola linuuselt saadud 12.-13. saj. kfdrake

raamikaga. 47 

Kaugematele arelleelidele tee udes esiueb XXX rühma 

nõudel tihisjo('ni 16".sajandisse dateeritud .Novgorodi kedra

keraamikaga. 48 

aremiLd OOiliuud nõude servakatkete järgi rekcnstruee

ri ti järgmiste uõude suudme sisellibimõõdud: 

nr. 1220 ) 
1222 ) 
1226 ) 
1227 ) 
1477 ) 

25.5 cm (kokkuliimitud servaosa) 

-"- 1413 - 13 cm 
245) 12,0 cm 

_n_ 591 ) 

... It_ 1019) 
513 ) 

857 ) 

-"- 8cf1) 

669 ) 

-"- 765) 

671) 
-"- 623) 

- 16,0 cm 

12,c cm 

15,4 cm 

17,3 cm 

1140 - 14,5 cm 
- ". 1 097 - 15,0 cm 

878 - 14,8 cm 
880 - 16,5 cm 

--Täwiä1T:--:-'fuHicc~:-l1cc.neiõBaHlie ropo.n~a Ba 60JIa B 
47 19?8-198~ rr. liSB. AH 3CCP. 06II\eCTB.H., 1983, 32, 

CT. 312, pHC. 3-5. 

CMHpHOBa r .IT. OnbIT KJIaCCH~HKayHH KepaMliKH .IIpeBHeI"O HOBI"O-
48 i.na.<ITO MaTepHaJIaM pacKonoK 1951-1954 rr.) MMA. 55. 

YllJJ. HOBI"O:po.nCKOit aPJfeoJIorHtlecK~R eKcne.n~HH. 1bM I. 
CKBa, 1956, CTp. 2~, pHC. 8-4.1,2 
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ar. 814 ) 
13,5 cm 

_ u .. 845 ) 

623 } 17,3 cm 
_It ... 671 ) 

.. " .. 558 15,7 cm 

513 ) 16,0 cm 
_1' .. 1 019 ) 
_ tt ... .?56 - 18,5 cm 
_'2 _ 270 - 17 , 0 cm 
.. " .. 468 17,0 cm 
. " ... 464 - 12,5 cm 

-"- 591 ) 12,<- cm 
_,t .. 245 ) 
_ ,t_ . 765 ) 15,4 cm 
J.. It_ 6õ9 ) 

-9~~]§~. Selles leiuliigis esiues 3 uoole-ja 5 ammUllo~lc

otsa • .I. ooleotste hillgas kujutas harva--esinevat llc~leotsa "ii

~i putkega llo~le ts (säilinudpikkus 4,7 cm, lehe suurim laius 

1,4 cm, llr.1505, vt. ~oto 57-3). lma kujult sarnanes see Lä

tist leitud 5.-6. sajandi suhteliselt v"ikesa-.-mõõtmelistelc 

<-deo stele~~ kuid kuna tegemist vli seal siiski teise leiu

liigiga, dateeriti uoaleots A. F. Medvedjevi tüy<..loogia järSi 

(3 . tüüP) 11.saj~disse?9samasse sajaudisse an dateeritud ka 

49 urtaus , V. Seuakte de,b>oziti Latvij • (lidZ 1200 g.) 

Riga , 1977, 49 . att; 142-1 45 1 P (5 -6$aj .) 
Lrtaus , v. Latvijas 5.-9.- gs. depoziti . heclogia 
un et cgrnfia. akstu ~aj8lls . VI . ~1iga , 1964, 26 at ., 
57 lp~ (5 - 6 saj) 

50 Me~Be~eB A.~ . PyqHOe MeTaTe~bHo e 0p~He (nyR H CTPe~hl, 
CaMOcTPe~) Xlll- lY BB. Apxeo~orM CCCP. CBO.n apxeo~orH
~eCRHX HCTO~MROB. ilo.n o6~efi ~e.naK~He~ aKapeMHKa B.A. 
Pbl6aRO Ba E 1-36., eT. 56-5?, Mo CRBa , 1966, TIDl 3( Jr!~~ 1 d. 5"if:J 



OI 

• 

Eestist lei tud õõ sikugö ooleo sad. 51 Leid pärilleb I kaevaadi 

esimeses elutegevustsUklist. 

Roetauga uoeleotstest dateeritakse terve eksemplar 10.sa

jandisse (üldpikkus 7,3 cm; lehe laius 1,1 cm, ur.1184,vt.foto 

57 _1)52 ja ~urUlleuud ro~tsuga neeleots 9 .-11. sajaudisse (lehe 

pikkus 5,3 cm ja laius 1,0 cm; llr . 1458, vt. fotc 57- 2)?3 Esi 

meue leiti I kaevaudi kolmauda elutegevustsUkli madalamatest-, 

t eine kõrgematest horisontidast . 

~ut~ega ammuacele otstest paigut atakse llr. 1486 (säilillud 

pikkus 6,0 cm. vt. foto 60 - 2) 13-14-54 , nr . 1298 (säilinud 

pikkus 7,8 cm, vt. f oto 58 2) 13 - 15Z? ja ur·1280 ,14-15 saj 

51 Selira.u.d,J. 1 estlaste matmiskombed varafeodaalsete suhete 
tärkamise perioodil (11.-13 .saj .) .lalli.u.u , 1974, lk.122, 
tanvel XIV - 11 (11.saj.) 

52 KHpnH~HHRoB A.H.; MepBepeB A.~. Boop~eHHe. Apxeo~orHH CCCP. 
lIueBHSlII PYCb. Thp:>p, 3a.MJR, ceJIO. 0 TBeTCTBeHHblA lepaRTOp TOMa 

I l3-: A. Ko~tmH. CRBa , 1985, CT. 352, Ta6JI~a. 138-17 (i () .s'~i.) 
vY. Me,uBepeB, CT. 60, THn 17. (f-1 0 s"1~) 

17. (8 -10.saJ) 

53 MepBepeB,cT. 64, THn 40. (10.-14.s~j.) 

vt. Latvljas ~SR arheelooia. Riga, 1974 , att. 39-9 (9.saj.). 
54 ApTeMbeB A.IT. CTPaTHrpiwHH H xpoHOJIOrHH Hs6opCRO~ RpenoCTH. 

CõBeTcKM apXeOJIOrHH :2 1985, CT. 135, pHC. 2-5 (1 3 - ILfS<f) 
MepBepeB, CT. 94, THn 4 , (1"3.-1Lfs"'l) 

55 ApTeMbeB, CT. 135, pHC. 2-4. (1t-1~-1:,al) 
MepBepeB, CT. 94, THn 8. (1 3 - 1S s";f) 
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disse (säilinud pikkus 7,0 cm, vt. toto 58-1r~ Esimene saadi 

I k evandi esim se, t ine teise ja kolmas kolmand elutegevtls

tsükliga seotud horisontidest_ 

Root uga ammunooleotstest dateerus üks 13.-15. saj. (pikkus 

6,3 cm; nr. 1 85, vt. foto 59-1)57 j a teine 14.-15. sajandisse 

(säilinud pikkus 5,8 cm, nr. 1511, vt. toto 59_2).58 Vanem 

ammunooleots leiti I kGevandi II elutegevusts'··kli horisondist , 

nOOrem VI kuevandist, ümberkaevatud pinnasest. 

Si"n märgitakse ära ka ühe purunenud külmrelva otsa. mille 

vanust ei saanud fragmentaarsuse tõttu määr ta (nr. 1368, t. 

foto 60-1). 

Ehted. Par~lle ln~idete ' lusel on ehet hulgast võimalik 

dateerida Uhepeaga bObusekujuline ripa ts 13.-14. sajandisse 

(nr. 1023, pikku 5,2 cm; III kaovand; vt. foto 6 ) ,59, gooti 

56 ApTeMbeB, eT. 131. PHC 2-1 (12-15 BB) 

vt. Gr3udonis, J. Altanc. J rheologij o un etnograiia . XIii, Riga, 
1983. 76 lpp., e tt. 34-23 (13-15. s~j.). 

vt. n re, E.; Zorill. , ... i .. Sena Selpils. Rig"" , 1980, 116 lpp.; 
ott. 116-27; 76-2 

57 Mugurevics, E. Olin ' Ina un Lokstenes Pilsnovadi. 3-15, ga. 
arheologiskie pieminenli. Rig , 1977, lpp. 80 (14. saj. II p. _ 
15 saj. ~lgus). 

vt. Gr udonia, lpp. 76; a tt 34-2, 18, 19 (13.-15. saj.). 
vt. ~nore , Zarina, lpp. 116, ott 116-24, 26 (13.-16. saj.) . 
t. e~Be~eB. CT. 96, THn 17 (13-14 BB.) 

58 ApTe beB, CT. 134, PMC 2-13 (12-14 B .). 

vt. Mugurevica, lpp. 80 (14. II p. - 15. saj. algus). 
vt. Graudonis, lpp. 76, a tt. 34 {13.-15. saj.) 
vt. e~B~~eB. eT. 95 t THn 14-15 (13-14 BB.) 

59 ro~õ Ba, Jr.A. 300MoppHhIe YKpameHIDI rpWiHo-yrpos. ApaeOJIOWI 
CCCP. Cso.u ~eOJIOrHqecKmc HCTOtUiHKOB. E 1=-59. OCKBa, 
1979, eT. 39~I, Ta6 • 15:13.-15. 

vt. Jrm'H,t.,..I1. 06 HCCJIe~OBaHHH BO~CKHX KypraH B tl~ra. 113BecT. 
AH OU.;P. ,QÕmecTB. R., 1982. 31, CT. 385. Ta6.n. 12-2. 
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wltsi aalkirjaga rõugassõlg 16.saj. I kolmaudikku (välis-läbi

mõõt 3,3 cm; tekstildri: A M E ~ ; nr. 1508, I kaevaud, foto 

62 _1)60, rombjas rillualeht 13_-14. saj~disse (kõrgus 4,0 
\ 61 

cm, laius 3.3 cm, nr. 543. III kae~and, vt. foto 62- 2). kul-

jus 13.- 14. saj andisse (läbimõõt. 1,4 cm, nr. 179, III koe

vaad, vt. foto 64 _2)62, sinisest klaasist helmes 14.-16. sa

jaudisse (l"bimõõ 0,6 cm, nr. 1022, III kaevaud, vt.foto 

64-4)~3 luust helrnes 15.-17. saj disse (läbirnõõ 1,4 cm, 
I 

nr. 1118, II kaevaud, vt. foto 64~1) ja ripatsi hoidislüli 
\ 

13 .-14.sajandisse (nr. 1411, I kaeV~d, vt.foto 64_3).64 

Eraldi eheteliigi moodustavad ~muletid - l eiuaiu ses 

esindab .neid kaelaskandmiseks k<1la datud loomahammas '(~l.r.568, 
v 

III kaevaad; vt. foto 63-2). Kas v e- õigeusu luuristia oli 
" 

\ . 
sama otstarve, jääb küsitavaks (nr 1020, pikkus 2,4 cm, laius , 

1,7 cm; vt. foto 63-1). Kui eSimese\ ajalistesse r aamidesse 
......... .-......"...,.,. ...... ..,~.,....-.......... ~... 1\ 

\~ 60 Kirme, K. Eesti s-led. Talliau ,1 86, lk. 19-20. 
Kaasulteeriti ka AjalOomuuseum! li ismaatiku I. Leimusega, 
kes kirj~ildi järgi t äPsustas dateeriogu. 

61 JI~U'l1 IT. HOBbIe 0 TKpbITM B ceBepHOM np~qy,JJbe. HaBecT. AH. 
3CCP. Ü6mecTB.H., 1985, 0 34, CT_ 368-369. T. X1X-16. 

vt. e Ot. J un ' ul s11il1U '": ul '.· .' rneologij .. 
tno r ' iju. ~, _ e , 1987 , 1 p. \4 -49 , . tt . 7-8. 

v .. ~ ore , Z ino , l .p. 10 , tt. 161-2. 

62 JIayn C. IToceneHHe H MOrHnbHHK B, CHKcanH. HaB. AH 3CCP. 
Ü6mecTB.H., 1983, ~ 32, CT. 333; Ta6n. I 

vt. V ll~, II ... D r :::Jox .;:' rU ho vo V ' b D . mv Toi • 
. - isk. , 1 8 , nr. 35/ 4, 1 ". 391 t hvel JC 11-5. 

64 ]ayn, Ta6~ I, CT. 333 

63 Trummal, 1974, lk. 18. 



9. 

paigutamiseks alus uudub, siis risti võidi kanda 15.-16.sa

jaudil}~5 

.1YB-l~!l!§!a~. Lei tud vöörihma panualde hulgast saadi li

gikauCiseid paralleale Uhe purunenud eksempla.ri kohta, mis 

paigutatakse 16.-17.sajaudisse (nr. 1021, III kaeva d, säili

uud suurim läbimõõt 2,6 cm, vt. foto 65_1).66 

Tarbeesemete seast dsteerus üks jääraudadest 13. s ajan

disse (nr. 1506, säili.uud ,l?ikkus 4,9 cm, I kaevand, vt. foto 
67 . 

67) Ja keraamiline k~uk~ 15.-16.saj.I oclde .(nr.1385 , 

vt.foto 56 -2). 

Käesolevas pea "lds jäävad vaatluse alt välja määramata 

otstarbega (vt. foto 68-2)- ja laialtlevinud esemed (vt. fo

tOd65, 66, 69, 70 , 68 -1), millede kohta on üldiüformatsioon 

eelnevates aruaunetes avaldatud. Viimaseid kasutati kaevan

deid käsitlevates pea' kkides pi.tw.asehorisUl.i.tide dateerimi

seks - vastava test peatükkidest leiab ka enamuse liende esemete 

dateeriJlgutest. 

65 KOJIbtmH B.; HHHH B.: H~HKOB C • .IWe HH~ HOBroPOJ!. 
-ilpHKJIa~HOe HCKYCC~B H apxeoJIorHa. MocKBa, 1985,cT. 93 

Kcnsulteariti ka ~allinna Ajalo~muuseumi numismaatiku 
J.. Laimusega. 

66 . 'nore, Z rin t ett. 77-4 
t.6JIaBH A., CoKOJIOBCKH~ B. HeKorrophIe P~3YJIbTaTbI HCCJIe)1OBa

HV&R nOCeJIeHHfi B OJIycTBep,e t HSB. 3CCP. 
06~ecTB. H., 1980, 29/4, CT. 389, Ta6JI. XXI-6. 

67 Grm1donis, att 23-6, lp • 76 
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