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Sissejuhatus 
 

Tänapäeva Narva vanalinn on seda vaid nimeliselt, sest linn on oma 

ehitismälestiste poolest üpris vaene. Viimases sõjas hävis pea kogu südalinn. 

Kindlustusarhitektuurist on säilinud Narva linnus ning bastionid, ühiskondlikest 

hoonetest on taastatud paraku vaid rootsiaegne raekoda. Raekoda ja seda tänapäeval 

ümbritsevad hooned ei suhestu aga omavahel, mistõttu linna ajalugu teadmata võib 

see 17. sajandi ehitis tunduda isegi kummastav. 

Narva on olnud aga rikka ehituslooga. Piirilinnana meelitas see kaupmehi 

suurtest linnadest nagu Tallinn või Lübeck, kes tõid enesega kaasa ka 

ehitustraditsioonid. Narva ja Tallinna elanike vahel oli kogu keskaja tugevad 

perekondlikud sidemed (Kivimäe 2004, 22) ning seetõttu ei saa Narva ajalugu, 

sealhulgas ka ehitusajalugu, käsitleda emalinna mõjusid arvestamata. Kõige paremini 

iseloomustab Tallinna mõju Narva väljajätmine Hansa Liidust, millega tallinlased 

kindlustasid veelgi sõltuvussuhet (Küng 2005, 52). 

Kaupmeeste saabumisega Narva 13. sajandi teisel poolel hakkas kujunema 

linnaline asustus. Selle uurimiseks on väärtuslikuks arheoloogilised leiud, mis võivad 

toetada või ümber lükata nappides kirjalikes materjalides sisalduvat. Kasulikud on 

samuti vanad linnaplaanid, joonised ning fotod, mis loovad visuaalse kujutluspildi 

objektidest, mis uurimishetkeks ei ole säilinud. 

Narva kindlustusarhitektuurist ja raekoja näol ühiskondlikest hoonetest on 

tänapäevani säilinud näiteid, kuid ajaloolise elamuarhitektuuri poolest on südalinn 

vaene. Selle valdkonna ainsateks uurimise võimalusteks on vaadelda võrdlevalt 

arheoloogiliste väljakaevamistega kogutut, kirjapandut ning plaanidel, gravüüridel ja 

fotodel kujutatut. Käesoleva töö eesmärgiks ongi sidudes erinevaid ajalooallikaid 

uurida Narva linnalist asustust. Teemat ei kitsendata ajaliste piirangutega, vaid 

konkreetse territooriumiga ajaloolises südalinnas, kus on eksisteerinud järjepidev 

asustus alates keskajast kuni 1940. aastateni. Uurimist võimaldasid 2004.–2005. 

aastal Suur tänav 22, 24 ja 26 kruntidel toimunud arheoloogilised välitööd seoses 

Tartu Ülikooli Narva Kolledži uue õppehoone rajamisega sellele alale. Käesolevas 

uurimustöös käsitletakse kahte kvartalit, jättes kõrvale Suur tänav 26 krundi, sest see 

jäi kaevandisse vaid osaliselt ja kindlamate järelduste tegemine ei ole seal võimalik. 

Uusaegses kontekstis aga ei paiknenud seal enam elamu vaid ühiskondlik hoone. 
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Oluliseks on pikk perspektiiv, mis näitab aja kulgu ja sellega kaasnevaid 

muutusi inimeste mõttemaailmas, mis loomulikult leidis kajastust ka arhitektuuris.  

Ajaliste perioodide eristamine aitab küll ajaloos orienteeruda, kuid on siiski vaid 

tinglikuks pidepunktiks. Iga etapi lõpp paneb alguse uuele ja selgelt on see nähtav ka 

linnalise asustuse juures.  

Töö on interdistsiplinaarne, arheoloogiliste materjalide kõrval kasutatakse veel 

arhitektuuriajaloo ja ajaloo allikaid. Ühelt poolt tingis mitme teadusharu 

kokkupuutepuktide otsimise vajaduse arheoloogilise materjali (eriti ehitisi dateeriva 

ainese) piiratus, teisalt aga on laiemad üldistused mineviku kohta sageli tehtavadki 

ainult interdistsiplinaarselt platvormilt lähtudes. 

Suur tänav 22 ja 24 krundid paiknesid ajaloolise linna keskmes ja sealset 

hoonestust mõjutasid lisaks ehitustraditsioonidele ka piiratud alal kehtestatud 

reglementatsioonid. Eesmärgiks on paigutada Narva vanalinnas asunud kaks krunti 

terviklikku linnapilti uurides plaanide ja kirjalike materjalide abil kogu linna 

kujunemist.  

Narva elamuarhitektuuri on kõige põhjalikumalt käsitlenud kunstiajaloolane 

Sten Karling teoses „Narva: eine baugeschichtliche Untersuchung“ (1936). Käesolev 

töö tugineb paljuski just Karlingi ülestähendustel; eelkõige seetõttu, et tema teos on 

üks väheseid uurimusi, kus on kirjeldatud ka Suur tänav 22 ja 24 asuvaid hooneid.  

Linna tekkimise algusest kuni Vene-Liivi sõjani on Narva ajalugu uurinud 

ajakirjanik ja ajaloolane Arnold Süvalep (kuni 1935. aastani nimega Schulbach). 

Tema teosed „Daaniaegne Narwa“ (1931) ja „Narva ajalugu I“ (1936) on esimesed 

Narva ajalugu käsitlenud mahukamad koguteosed. Süvalepa kõrval pühendus 

põhjalikumalt Narva ajaloo uurimisele ajaloolane Arnold Soom, kes muuhulgas pidi 

kirjutama ka üldkäsitluse „Narva ajalugu“ teise osa (Süvalep 1936, 3), mis aga jäi  

ilmumata. Küll on ta aga avaldanud mitmeid artikleid Rootsi-aegse Narva kohta 

(1935, 1939, 1940). 

Hilisematest ajaloolastest on Narva linna ajaloole kõige enam pühendunud 

Tartu Ülikooli dotsent Enn Küng, kes vaatleb peamiselt 17. sajandit (1997, 1998, 

2005, 2006). Linna varasemat perioodi on käsitlenud Toronto Ülikooli professor Jüri 

Kivimäe (2004). Kuigi enamik Narva ajaloo uurijaid ei ole ise olnud selle linna 

elanikud, on uurimuste publitseerimises siiski olulisel kohal olnud kohalik initsiatiiv. 

Mitmed linnaajaloo seisukohalt olulised ajaloolaste ja arheoloogide kirjutised on 



 5 

ilmunud alates 1999. aastast Narva Muuseumi toimetiste sarjas, mida praeguseks on 

ilmunud juba kaheksa väljaannet.  

2004.–2005. aastal  Tartu Ülikooli professor Aivar Kriiska ja magistrant Mari 

Lõhmuse poolt juhitud arheoloogilised välitööd olid esimesed Narva keskaegset 

linnaala puudutanud kaevamised (Kriiska, Lõhmus 2006, 10) ja seetõttu omab saadud 

materjal eriti olulist väärtust. Samas on need ka seni suurimad uusaja 

väljakaevamised Narvas. Enne seda on teostatud vaid mõningaid töid: 1992. aastal 

dokumenteeriti Boris Duboviku juhtimisel kohalike entusiastide poolt ilma 

arheoloogilise kaevamiseta tohutut informatsiooni hävitades avatud Börsihoone 

varemeid (Dubovik jt 1992),  1998. aastal  teostati väljakaevamisi nn Peetri maja 

varemetel Aleksander Nikitjuki juhtimisel ning 1996.–1997. aastal järelvalvetööd  

bastionil „Triumf“ (Nikitjuk 1998). 

Ehituslooliselt ja veel enam elamuarhitektuurilt on seni publitseeritu 

napisõnaline ja Karlingi poolt kirjapandu on tegelikkuses esimene ja seni ka viimane 

Narva linnaarhitektuuri tõsisem uurimus. Hilisemad kirjutised tuginevad enamasti 

just tema kirjutatul. Suur tänav 22 ja 24 kruntide ehituslugu on käsitlenud A. Kriiska 

ja M. Lõhmus (2006 a-b). 

Narva ja Tallinna elanike tihedate sidemete tõttu keskajal ja uusajal on 

võimalik Narva ehitusloos leida paralleele Tallinnast kui omalaadsest emalinnast. 

Sellest vaatenurgast on olulised mitmed Helmi Üpruse, Krista Kodrese, Juhan Maiste 

ja teiste poolt Tallinna ajaloolise arhitektuuri kohta tehtud uurimused.   

Käesolev töö on jaotatud neljaks peatükiks erinevate ajaliste etappide alusel. 

Iga peatükk algab linna ehitust mõjutanud tegurite väljatoomisega ning kirjalike 

materjalide analüüsimisega. Peatükkide teises osas keskendutakse konkreetsetele 

ehitistele Suur tänav 22 ja 24 kruntidel ning esitatakse ja tõlgendatakse arheoloogilist 

materjali, võrreldes seda nii muu piirkondliku teabega (plaanid, fotod, kirjeldused) 

kui ka teiste linnade analoogsete ehitistega. 

Võimalik, et linna ehitusloo uurimiseks oleks mõni teine Narva piirkond 

sobinud paremini, sest pidevalt aktiivselt asustatud ja ümberehitatud ala toob kaasa  

omad takistused ja piirangud. Samas muudavad aga piiratud võimalused iga 

kättesaadava informatsiooni väärtuslikuks. 
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1. Ehituslugu 13.–14. sajandil 

 

1.1.  Kirjalikud allikad ja neile tuginevad oletuse d 
 

1649. aastast pärineb Gunnar Nilsson Welt’i koostatud Narva linna plaan 

(joon. 4) ja sealsete kruntide omanike nimekiri (Karling 1936, Beilage I). Hoonete 

eneste kohta on sellel vähe informatsiooni, kuid tänavate ja nende ääres asunud 

kruntide paiknemise koha annab kaart olulist teavet. Väärtuslikuks muudab selle 

kaardi asjaolu, et see koostati enne 1659. aasta Narvat laastanud suurtulekahju 

(Tõnurist 1921, 15)  ning seetõttu kujutab varasemat elumajade kruntide asendit 

linnas.  

Keskaegse Narva tänavatevõrku ja hoonestust on proovinud rekonstrueerida 

Arnold Süvalep (1936, 222; joon. 7), kelle arvatav orduaja linnaplaan palju 1649. 

aasta kaardist ei erine. Põhjuseks arvamus, et Welt’i kujutatud linna asend ja 

tänavatevõrk said oma kuju juba keskajal. Tänavatevõrgu kinnistas ringmüüri 

rajamine, fikseerides ära linna territooriumi, millega tuli arvestada edasises 

ehitustegevuses. 

Süvelepa (samas, 239) sõnul keskajal kindlat tänavavõrgustikku siiski veel 

välja ei kujunenud, sest maju oli vähe ja tänavaid liiklemiseks ei vajatud. 

Sellegipoolest võib tema rekonstrueeritud Narva linnaplaanilt näha, et tänavad olid 

vähemalt linna keskel – eelkõige Suure tänava piirkonnas – sirgjoonelised ja 

moodustasid nelinurkseid hooneteblokke. Põhjus võis olla selles, et peatänava äärne 

ala hoonestati varakult täis ning iseseisvat tänavate kujunemist seal ei toimunud. 

Lisaks käskisid keskaegsed ehitusnõuded pidevalt järgida tänavaäärt (Kangropool 

1968, 41). 

Keskajal puudusid Narva tänavatel nimed, sest linn oli väike ja orienteeruti 

olulisemate ehitiste järgi (Süvalep 1936, 239). Welti kaardil veel nimetused 

puuduvad, kuid 1684. aasta G. P. Mülleri koostatud plaanil (joon. 12) on Narva 

tänavad juba nimedega (Karling 1936, Beilage II). Hilisem Suur tänav kannab siin 

Pika, Lossi või Linnuse tänava nimetust (Lange Gasse, oder auch Scloss-oder Burg- 

Gasse).  

Linn, mis asus kahe „maailma“ – ida ja lääne – piirialal, oli sõjaretkede suhtes 

pidevalt ohustatud ja vajas kindlustust niipea kui tekkis linnaline asustus ja vara, mida 
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kaitsta. Vajadus varustada Narvat ümbritseva müüriga – civitates muratae – ei    

tekkinud kohe võõrvallutajate saabumisega 13. sajandi esimesel poolel, sest siis 

puudus veel linnaline asustus (Kivimäe 2004, 18). Kaubanduslikult oli Narva roll 

kuni 13. sajandi teise pooleni väike ning asustus hõre (Küng 2005, 52). Alles sajandi 

lõpukümnetel seoses Tallinna kaubandusliku tõusuga ja 1269. aasta lepinguga 

venelastega, mille alusel sai maitsi kaubatee võrdõiguslikuks veeteega (Süvalep 1936, 

10), muutus Narva jõe äärne ala kaupmeestele oluliseks. Tallinlased vajasid selleks 

stabiilset pidepunkti ja kõige lihtsam oli ala kontrollida rajades sinna linn.  

Narva esimeseks kindlustuseks sai linnus, mille ehitamist on ajaloolased nagu 

A. Süvalep (1931) ja A. Soom (1935) paigutanud valdavalt 1268. ja 1277. aasta 

vahele. Hilisem linnaala kuulus siis küll läänina Dietrich v. Kiweli pojale ja külast 

enamat seal veel ei olnud (Schulbach 1931, 9). Linnuse rajamisega sai alguse ka 

keskaegse Narva ajalugu (Soom 1935, 49), mis siiski ei tähenda, et varasemal ajal ala 

asustamata oleks olnud. Näiteks avastas 1942. aastal saksa uurija Konrad Strauss 

Narvas mitmest kohast arvatavalt 11. 12. sajandisse kuuluvat keraamikat (Kaljundi 

1979, 49).  

Narva asustuse kasv oli seotud 1291. aastal rootslaste rajatud Viiburi 

kindlusega Neva jõesuus, et kontrollida sealt kaubandust Venemaaga (Kivimäe 2004, 

18). Hansa kaupmehed vajasid sellest tulenevalt enesele kindlat pidepunkti 

kaupelemiseks Novgorodiga. Narva jõgi ja selle äärne ala omas vahepeatuseks 

soodsaid eeliseid. Taani kuninga Eriku privileeg 1294. aastal andis 

hansakaupmeestele Narvas peatumiseks ka legaalsed õigused (samas, 18).  

Kivist linnamüürini ja kindlalt piiritletud linnaalani jõuti Narvas 14. sajandi 

lõpul (Kaljundi 1979, 50). Selleks ajaks oli linn kaubandusliku pidepunktina oma 

tähtsust tõestanud ja kujunenud oli ka püsiv kodanikkond (Schulbach 1931, 28). 

Näiteks juba sajandi algusest on mainitud Bernard de Narviat ja teisi narvalasi 

(samas, 28).  

Keskaegses Narvas oli umbes 500-800 elanikku ja hooneid vastavalt 50-80 

(Kenkmaa 1937, 99). Püsielanike arv jäi Narvas suhteliselt väikeseks tõenäoliselt 

terve keskaja jooksul, sest linn täitis suuresti Tallinna kaupmeeste huve, kes küll 

omasid kinnisvara, kuid ei pruukinud alaliselt paigal eladagi, kasutades maju 

vastavalt vajadustele (Kivimäe 2004, 22). Nagu Tallinnaski, võisid ka Narvas paljud 

hooned täita kõigest laoruumide funktsiooni (Kenkmaa 1937, 99). Linnamüür rajati 

aga pilguga tulevikku, ehitades selle vajatust suuremana. 
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1649. aasta linnaplaanil (joon. 4) kujutatakse lõunast ahenevat nelinurkset 

territooriumi, mis lõpeb kitsamas osas linnusega. Esimesena haarab silma korrapärane 

tänavatevõrk, mis moodustas sirgjoonelisi majadeblokke. Taoline korrastatus on 

omane mitmetele 13. sajandil rajatud Saksa linnale, mille eeskujuks on olnud 

omaaegsed Rooma linnade ülesehitused (Karling 1936, 83). Kava, mis 

linnaasutamisel eeskujuks võeti, kandis Saksa ida-koloniaalskeemi nimetust 

(Kenkmaa 1937, 98) ja samasuguseid taotlusi võib näha ka teiste 13. sajandil rajatud 

Eesti linnade (välja arvatud Tallinn) juures (samas, 98). 

Linna südameks oli turuplats, mille äärde paigutusid teised olulised 

ühishooned nagu raekoda, vaekoda, gildihoone, linnakoguduse kirik. Tõenäoliselt 

asus Narvas turg saksa kiriku hoovil (Karling 1936, 86). See ala jäi linna peatänava – 

hilisema Suure tänava – äärde, kusjuures nimetatud tänav laienes märgatavalt just 

kiriku ees. 

Kahtlemata omas Suur tänav linna kõige olulisema tänava rolli. See tänav 

läbis põhja-lõuna suunalise teljena kogu linna. Kaitsevööndi loomisega lahutati linnus 

ja hoonestatud linnaala vallikraavi ning müüriga (Tõnurist 1921, 7). Just Suure tänava 

lõunaotsas paiknenud allalastav sild jäi ainsaks ühenduseks kindlusega.  

Kruntide suurus sõltus selle asupaigast. Linna südamest – turust kaugemal 

paiknevad krundid olid suuremad. 1649. aasta kaardilt võib näha, et Suure tänava 

kõige väiksemad krundid asusid hoonete nr 45-51 all (Karling, 1936, Beilage I), mis 

hiljem Suur tänav 14–26-ks nimetati.  

Tõenäoliselt polnud 13. sajandil linnaala veel tihedalt hoonestatud ja krundid 

võisid olla üpriski suured. Kuna Narva oli ääreala, pidid linnakodanikud lisaelatuse 

teenimiseks ka maad harima (Küng 2005, 54). Veel Ordumeister Wennemar V. 

Brüggeneni kirjast 1381. aastal selgub, et paljudel kodanikel oli põllulappe 

linnamüüride sees (Schulbach 1931, 33).  

Narva keskaegse arhitektuuri kohta on andmed lünklikud, sest keskaegseid 

elamuid ei ole säilinud ja arheoloogiliselt on Narvat uuritud vähe. Küll märkas 

Karling mõnede 20. sajandini säilinud rootsiaegsete elamute juures keskaegseid 

ehitusvorme. Üks nendest oli ka Suur tänav 24 elamu, mille viiluosa paigutas Karling 

just keskaega (Karling, 1936, 191). Linnaasustuse esimestest ilmingutest kõnelevadki 

Suur tänav 22 ja 24 krundi ehitusjäänused. 

 

 



 9 

1. 2. Suur tänav 22 poolkelderelamu 
 

2005. aasta välitööde käigus Suur tänav 22 krundil asuva neljaruumilise 

poolkelderelamu (joon. 13) müürijäänuste uurimisel tuli ühe ruumi (E II:4) keskelt 

välja osa vundamendist (joon. 5), mis oli ehitustehnoloogiliste tunnuste poolest 

ülejäänud hoonest  vanem (Lõhmus, Kriiska 2005-2007, 30). Paeplaatidest ehitise 

vundament oli 20–30 cm sügavuselt süvendatud maapinda ning säilinud osa 

mõõtmeteks oli u 4,5×3,3 m (samas, 30). Ehkki hoone alusmüür ei olnud säilinud 

täielikult, võis märgata vundamendis suunamuutust. Võrreldes teiste sarnaste uuritud 

ehitusjäänustega nii Eestis kui ka erinevatest Saksa ja Läti linnades, võib vaadeldud 

hoonet pidada 13. sajandi lõppu kuni 14. sajandi algusesse kuulunud kaheosaliseks 

poolkeldermajaks (Kriiska, Lõhmus 2006, 13 ja seal viidatud kirjandus). Tegemist on 

seega vanima teadaoleva linnaelamuga Narvas.  

Poolkeldermaja oli tüüpiline linnaelamutüüp, mis pakkus diele-dornse elamule 

tagasihoidlikumat alternatiivi (Maiste 2007, 191). Hoone kandis peamiselt 

laoruumide funktsiooni, kuid sama katuse alla koondati ka eluruumid. Taolist 

mitmeotstarbelist elamuarhitektuuri võisid mõjutada Saksa külade taluhooned, kus 

ühte elamusse oli koondatud kõik eluks vajalikud ruumid (Caune 1984, 111).  

Elamu koosnes keldriga kivihoonest, mille peal asus kuni kaks korrust 

eluruume (Pärn 2005, 12). Kivist osa ees võis paikneda maapealne puithoone. Ehkki 

Suur tänav 22 krundil puithoonest arheoloogilised allikad puuduvad, on selle 

eksisteerimine üpriski tõenäoline säilinud vundamendi suunamuutust arvestades, mis 

oli arvatavasti maapealsesse ehitisse viiv trepijäänus.  

Vaadeldavad Suure tänava krundid asusid keskaegse linna südames, peaaegu 

turuplatsi vastas. Kindlasti omasid neid maju linna rikkamad kodanikud, kes võisid 

endale lubada hinnalist krunti peatänava ääres. Kuna Tallinnas olid 14. sajandini 

ehitised valdavalt puust, siis on üsna selge, et tütarlinnas Narvaski ei saanud need 

veel kivist olla. Kivist ehitati ainult aidaruumid (Schulbach 1931, 33). 

Ajal kui linnamüür veel kaupmeeste elamuid ei kaitsnud, tuli hooned 

iseseisvalt kindlustada. Eelkõige vajas kaitsmist kaup, mida hoiti aitades tihti kogu 

talve. Veekogude jäätumise tõttu ei olnud võimalik neid mööda veeteed edasi 

transportida. Tulekahjude vältimiseks ehitati elamute laoruumid kivist (Maiste 2007, 

191) nagu on näha ka Suure tänava krundi puhul. Kivist keldriruum oli ka kindlaim 

kaitse piirialal pidevalt ohustavate rünnakute eest.  
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Keldriga hooneosaga liitus puidust eluhoone (Pärn 2005, 11), mis Suur tänav 

22 hoonel asus trepikäigu säilinud osa arvestades tõenäoliselt tänapäevase tänava 

ääres. Maapinnast keskmiselt meetri sügavusse keldrisse viis suur trepikäik (Caune 

1984, 110). Keldri kohale ehitati kuni kaks korrust, millest esimene kandis tavaliselt 

eluruumide- ja teine vilja hoiukoha funktsiooni. Küttekolle asus enamasti suurema 

ruumi tagumises osas (samas, 110).  

13. sajandi lõppu või 14. sajandi algusse kuuluvaid poolkeldriga elamuid on 

Eestis kirjeldanud põhjalikumalt Anton Pärn, kes uuris Haapsalu linna varaseimat 

hoonestust. Sealt leiti näiteks üks 2,9 meetri pikkuse trepikäiguga ja 3,5×5 m suuruse 

ruumiga poolkelderelamu (Pärn 1997, 33). Riias on niisuguseid elamuid uurinud 

Andris Caune (1984). Tema koostatud rekonstruktsioonil on näha keldriga kivihoonet 

ja selle ees paiknevat puidust hooneosa, mis ulatus tänava äärde (Caune 1984, 110). 

1345. aastast pärineb Taani kuninga Valdemar IV Atterdagi privileeg, mis 

andis Narvale samad õigused ja vabadused, mis Tallinnalgi (Kivimäe 2004, 18). See 

Lübecki linnaõigus oli esimene teadaolev Narva linnaõigus, kuid pole võimatud ka 

varasemad privileegid (Soom 1935, 52). Süvalepa sõnul anti Narvale esimesed 

linnaõigused tõenäolislt kuningas Erik VI (1286–1319) ajal (Schulbach 1931, 31). 

Linna igapäevaelus toetuti Tallinna eeskujule (Küng 2005, 52). 

Tiina Kala poolt publitseeritud 1282. aasta Lübecki õiguse Tallinna koodeksist 

(Kala 1998)  võib näha, et reglementeeritud oli lisaks teistele eluvaldkondadele ka 

ehitustegevust. Koodeksist selgub, et ehitamisel tuli raelt võtta mõõt ning asetada 

mõõdulint tänava piirile ja ehitada täpselt mõõdulindi taha (samas, 86). Sellega tagati 

linna ühtne ilme, kus majad asusid sirgjooneliselt korrapäraste tänavate ääres. Samas 

õiguses on ka ettekirjutus, mis käskis rangelt jälgida ehitamisel naabrite huve, et 

kõigil linnaelanikel oleks tagatud võrdsed tingimused (samas, 85).  

Hoone paiknemine peatänava ääres tingis ala väiksemateks kruntideks 

tükeldamise ja seepärast tuli arvestada elutegevuseks piiratud ruumiga. Lübecki 

õiguse juhtnöörid ja Narva poolkelderelamu asupaik näitavad, et üsna varakult 

kujunes selles linnas välja elamu asetsemine otsaviiluga tänava pool ning hooviosa 

paiknemine maja taga. Elutegevuseks kõikide vajalike ruumide koondamine ühte 

hoonesse oli ruumi kokkuhoidu arvestades parimaks variandiks.  

Lisaks vaatluse all olnud poolkelderelamule asus samal krundil ka kaks 

paralleelset ida-läänesuunalist pihtaeda (joon. 6), mille puidust palke toestasid 

paekiviveerised ja -munakad (Lõhmus, Kriiska 2005–2007, 58-59). Radiosüsiniku 
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analüüs andis 68,2% tõenäosusega ühe vanuseks 1300–1420 AD (570±25 14C aastat, 

Le-7373) ja teise 1275–1300 AD (690±20 14C aastat, Le-7371) (samas, 59). Seega 

näitavad pihttarad ja poolkelderelamu nagu ka hoovialalt kogutud leiumaterjal (Haak, 

Kriiska 2006, 99), et vaadeldaval alal oli keskaegne asustus saanud alguse hiljemalt 

14. sajandi esimesel poolel. 
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2. Ehituslugu orduaja algusest Vene-Liivi sõjani 
 

2.1. Kirjalikud allikad ja neile tuginev käsitlus 
 

1346. aastal müüs Taani kuningas Waldemar IV kogu Eestimaa, sealhulgas ka 

Narva, Saksa Ordule (Soom 1935, 51). Uue võimu kehtestamisega oli suurimaks 

saavutuseks ehitustegevuses tornide ja väravatega kindlusvööndi rajamine, millega 

alustati 1370. aastatel (Kaljundi 1979, 50). Vajadust tugeva kivist müüri järele näitas 

1367. aasta sündmus, kui pihkvalased tungisid Narva alla ning süütasid põlema kõik 

linnusest väljapoole jäänud linnaosad (Süvalep 1936, 18).  

Kivimüür määras ära keskaegse linna territooriumi, mis tõenäoliselt 14. 

sajandil elanike vähesuse tõttu Narva ehitustegevusele veel piiranguid ei pannud. 

Keskaja lõpuosas, kui oli alanud suurem elanike juurdevool, ümbritses linnamüüri 

väliskülge eeslinn ehk agulid (Kenkmaa 1937, 97). 17. sajandiks oli relvastus niivõrd 

arenenud, et endine müür oma eesmärke enam ei täitnud ning rajati laiemat ala 

hõlmav bastionitega kindlustus (Kaljundi 1979, 54).  

Hilisema Suure tänava äärsed krundid võisid oma hea asupaiga tõttu olla 

üpriski nõutud ja seetõttu ka tihedalt täis ehitatud. Siiski ei saanud kogu linnaala 

samal määral hoonestatud olla, sest kirjalikud allikad osutavad üsna hõredale 

asustusele. Nimelt veel 16. sajandi alguses Lübeckis toimunud hansapäevadel, kui tuli 

arutusele kaubakontori toomine Narva, esitati vastuargumendiks asjaolu, et sel ajal oli 

linnas vähem kui 20 sakslasest elanikku (Kivimäe 2004, 21). Selle all mõeldi küll 

perekondi ja mitte üksikuid inimesi, kuid sakslaste koguarv ei saanud ületada 100 

inimest (samas, 21). Tuleb arvestada ka asjaolu, et sakslastest elanikkond moodustas 

vaid vähemuse. A. Soomi arvates oli Narvas keskajal 20% sakslasi ja 80% 

moodustasid eestlased ja vadjalased (Soom 1935, 52). Sellest hoolimata ei suutnud 

elanikkond täita ühtlaselt kogu linna pindala. 

17. sajandi Narva linnaplaanidelt (Karling 1936, Beilage I, Beilage II) on näha 

kruntide suuruste ebavõrdsust, samas Suure tänava põhjapoolses osas on need üpris 

võrdselt jaotatud. Kruntide suurus võis sõltuda nii varanduslikust võimsusest kui ka 

elatusallikatest. Käsitöölistel, kel polnud vaja hulgaliselt laoruume ega suuri hoove 

hobuste ja lehmade jaoks nagu kaupmeestel, said hakkama väiksemate kruntidega. 

Linna rikkamad kaupmehemajad, mis kahtlemata asusid ka Suurel tänaval, vajasid 
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suuremat ala kaupade ja veoloomade hoidmiseks, mistõttu tuli väärtuslikku pinda 

võimalikult efektiivselt ära kasutada. 

Keskaegseid Narva linnaplaane ei ole teada, kuid Süvalepa rekonstrueering 

(joon. 7) orduaja lõpust (Süvalep 1936, 222) annab oletatavat teavet ka hoonete 

kohta. Sellelt plaanilt võib näha, et 16. sajandi keskpaigas olid valdav osa elumajadest 

puidust, kuid erandiks oli Suur tänav, kus 2/3 hoonetest olid kivist ja moodustasid 

enamuse linna kivimajadest. Karlingi järgi hakkas Narvas puithoonete kõrvale 

tekkima kivihooneid 15. sajandi algul, kui varasemaid kivist aitu hakati kasutama 

eluruumidena (Karling 1936, 87).  

Hoonete kasutuse kohta räägib üks juhtum 1530. aastatest kui Narva kaebas, 

et linnas oli 13–14 tallinlase poolt hõivatud maja, mille eest hoolt ei kanta (Kivimäe 

2004, 22). Süvalepa uurimisete kohaselt oli 16. sajandi keskel Narvas veidi üle 40 

maja (Kivimäe 2004, 22 ja seal viidatud kirjandus) ja seega seisis suur hulk hooneid 

elaniketa. Võimalik, et Tallinna kaupmehed kasutasid hooneid kauba hoidmiseks. 

Samuti oli kaugemalt tulnutele Narva heaks ajutiseks peatumiskohaks kauplemisel 

Venemaaga, sest seal võimaldati neile suuremaid vabadusi (Küng 2005, 52).  

Nagu juba mainitud, kehtis Narvas sama linnaõigus, mis Tallinnaski ja 

seetõttu lähtus ehitustegevus neis linnades sarnastest põhimõtetest (Karling 1936, 89). 

1282. aasta linnaõiguses kehtestatud nõue ehitada maja täpselt tänava joonele, 

eksisteeris peaaegu muutumatult ka 1586. aasta linnaõiguses (Kangropool 1968, 41). 

Sellest nõudest rangelt kinnihoidmist näitas ka juhtum 1580. aastatest, kui Narva 

kodanik H. Renten pidi oma maja lammutama, sest oli selle püstitanud turule liiga 

lähedale ja kehtestatud ehitusjoone arvestamata jätnud (Karling 1936, 90).  

Tihedad sidemed Tallinnaga ning kõrge tallinlaste osakaal annavad põhjust 

järeldada, et Narva järgis ka elamuarhitektuuris tugevalt oma emalinna eeskujusid. 

Kodanike pideva läbikäimise ja perekondlike suhete tõttu on võimalik, et kahe linna 

elamute ehitamise taga olid samad meistrid. Karlingi kirjelduste põhjal ehitati Narvas 

tavalisi, nn balti tüüpi kaupmeesteelamuid, kus laoruumiga keldri kohal asusid 

eluruumid ning katusealuseid ruume kasutati viljalaona (samas, 88). 

Majapidamisruumid asusid hoone taga ja kogu krunt oli ümbritsetud planguga 

(samas, 88). 

 Lisaks ehitustehnilistele joontele sarnanesid Narva hooned ka 

ehitusmaterjalilt. Peamiselt kasutati paekivi, mis andis Põhja-Eesti arhitektuurile tema 
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omapära (Maiste 2007, 189). Narva kivihoonete ehitamiseks toodi mitmeid 

ehitusdetaile – akna-ja uksepiidad, katusekivid jne – Tallinnast (Süvalep 1936, 242).  

 

2.2. Suur tänav 24 keskaegne elamu 
 

Esimese kindla dateeringu Suur tänava 22 ja 24 asunud hoonete kohta annab 

viimase maja (E I:1) idamüüri mördi seest leitud hõbemünt (joon. 9). Tegemist oli 

lübischega, mille ühel küljel oli kujutatud kilbile asetatud topeltristi (Leimus 2006, 

67). Taolise kujutisega raha löödi vaid 1380. aastate lõpust kuni 1393. aastani, 

mistõttu dateerib see üsna täpselt ühe müüri olemasolu. Ehkki see hoone tegi läbi 

mitmeid ümberehitusi, oli veel 20. sajandil võimalik märgata keskaegse ehitusjärgu 

olemasolust, mida on põhjalikumalt kirjeldanud Sten Karling (1936). Ta nägi selle 

kahekordse hoone hoovipoolses osas selgelt keskaega paigutuvat viilu (joon. 10). See 

hoone oli üks väheseid Narva ehitisi, mis 1659. aasta suurtulekahjus säilis (samas, 

194). 

14. sajandist varasemast asustustest jälgi Suur tänav 24 krundil teada ei ole. 

Ükski arheoloogiline leid või säilinud müüriosa linna algusaegadele ei osuta. Samas 

on siiski võimalik, et uue hoone ehitamisega lõhuti kogu eelnev ehitusjärk. Varasem 

hoone võis hävida ka 1341. aasta venelaste süütatud tulekahjus (Üprus 1955, 5), 

millele olid puithooned kergeks saagiks. 

Linnaelamu ehitamine, mis lübische järgi toimus 14. sajandi lõpukümnenditel, 

leidis aset ajal kui lõpule oli jõutud kindlustusvööndi rajamisega ning laiendati  

linnaõigusi. Allikates asendus Narva endine vickbilde nimetus täieliku linnaga – stad 

(Süvalep 1936, 22). Täieõiguslikuks linnaks kujunemise taga oli kaupmeeste 

juurdevool, keda Hansa Liidust välja jäetud Narva meelitas võimalustega eirata 

mõningaid reegleid (Soom 1935, 52). Uute asunikega tekkisid ka uued vajadused 

eluhoonete funktsioonides.  

 Suur tänav 24 krundil paiknes osaliselt paepõhja murtud poolkeldriga 

kaheruumiline hoone (joon. 8), mille lõunakülg oli ehitatud kõrvalkrundil asunud 

elamuga kokku (Lõhmus, Kriiska 2005–2007, 9). Krundi põhjapoolsel küljel paiknes 

1649. aasta plaani järgi veel kitsas tänav – Väike tänav, mis 1684. aasta plaanil (joon. 

4) oli aga kadunud teda kahelt poolt  ääristanud kruntide alla (Karling 1936, Beilage 

II).  
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 Ehitise idaseinas, kust leiti eelmainitud hõbemünt, oli säilinud ka keskaegse 

aknaraami fragment (Lõhmus, Kriiska 2005–2007, 9). Vaatamata 17. sajandi 

suurematele ehitustöödele, pidi elamu läänesein olema samuti keskaegne, sest lisaks 

Karlingi täheldustele tõestavad selle vanust ka 20. sajandil tehtud fotod (Karling 

1936, 117, 195). Ümberehitusi võib näha hoone põhjamüüris, sest seal oli tegemist 

kahe eriaegse ehitusetapiga (Lõhmus, Kriiska 2005–2007, 10). Elamu E I 

loodenurgas paiknes ümar kividest raketisega kaev, mille vanimad leiud kuulusid 

17.–18. sajandisse (samas, 53). Hoone põhjamüür oli laotud kaarjalt arvestades kaevu 

asupaika, mistõttu pidi sein selles osas olema kaevust noorem. 

 Keskajast säilinud Suur tänav 24 ida- ja põhjamüür fikseerisid ära linnaelamu 

ulatuse hooviosas. 20. sajandist pärit fotode põhjal võib öelda, et seda järgiti kuni 

1940. aastateni (Karling 1936, 117, 195), sest seal võis näha keskaegse põhjaseina 

olemasolu. Ühtlase linnapildi saavutamiseks sai keskaegsetes linnades valdavaks pikk 

krunt, millel asunud hoone kitsam külg suunati tänava poole (Üprus 1972, 76). 

Vastupidiselt, peaportaaliga pikiküljel, olid hooned vaid tänavaotstes (Arman 1965, 

35). Elumajade ehitamisel tuli arvestada linnaruumi kokkuhoiuga, sest kasvav 

rahvaarv tingis pidevalt uute hoonete ehitamise, kuid ringmüüriga ümbritsetud ala ei 

olnud võimalik laiendada. Hoone E I  pikkus hoovi suunas oli aga tagasihoidlik ja 

oma kaheruumilise keldriga oli see lõunapoolsest naaberkrundist peaaegu poole 

lühem. 

Elumajade ehitamisega kivist vähenes tuleleviku oht ja hooneid võis hakata 

rajama ka üksteise külge (Ederberg 1965, 181). Tulemüürideks ehitati kinnistute 

vahele pae-ja maakividest piirdeid (Pärn 1997, 39). Suur tänav 22 hoone põhjamüüris, 

mis liitus kõrvalkrundi lõunamüüriga, võis märgata varasemat müüriosa, mida 

kasutati ära noorema müüri ehitamisel (Lõhmus, Kriiska 2005–2007, 18). Seega on 

võimalik, et kaks kõrvuti asuvat kivihoonet ehitati kokku juba keskajal. 

Kaupmeeste majadele oli kõige iseloomulikumaks kõrge viiluga katus. Selle 

kujunemise taga oli Põhja-Euroopale omane külm kliima, sest talviste veekogude 

jäätumiste tõttu oli vaja elamutes kaupu ladustada (Böckler, Maiste 1995, 24). Vilja 

hoiti elamute ülemiste korruste salvedes, mida vinnati maja eest katuse all asuvast 

luugist aidaruumidesse (samas, 28). Mahutamaks kogu vajalik eluruumide kohale, 

venitati katused tihti väga kõrgeks. Suure tänava kahekordse elamu keskaegsel 

hooneosal oli siiski üpris tagasihoidliku kõrgusega viil (Karling 1936, 116). 
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Suure tänava kaheruumilise poolkeldri välis- ja siseilme kohta palju teada 

saada pole võimalik. Küll märkas Karling hoovipoolses viiluga osas teravkaarelist 

nišši (joon. 10), mis kuulus selgelt keskaega (samas, 117). Tallinna 14. ja 15. sajandi 

kaupmeheelamu oli kooslus lao-ja eluruumidest, kus viimase otstarbeks kasutati vaid 

esimest korrust (Böckler, Maiste 1995, 28). Portaali ees asus kõrge kivitrepp ning 

sellest kahel pool keldriaknad (samas). Kivihoonetega mindi üle ka uudsele 

kütmisviisile ning keldritesse paigutati hüpokaustahjud (Pärn 1997, 39).  

Suur tänav 24 krundi alast moodustas eluhoone vaid ühe osa. Tänava ääres 

paiknenud maja taga oli aga hooviala, kus asusid tõenäoliselt majapidamisruumid. 

Arheoloogilised uuringud keskaega kuuluvaid kõrvalhooneid küll ei fikseerinud, kuid 

nende ajutise olemuse tõttu pole see ka üllatav. Hoovi majapidamislike funktsioonide 

olemasolust annavad tõestust aga vaadeldava hoone tagune kesk- ja varauusaegne 

kultuurkiht. Sealt leiti ka keskaegset keraamikat (Haak, Kriiska 2006, 99).  

Suur tänav 22 krundi orduaegse hoonestuse kohta andmeid ei ole. 

Neljaruumilise keldriga elamu (E II) põhjaseinast leitud vanema müüriosa (Lõhmus, 

Kriiska 2005–2007, 18) tõttu võib oletada, et kivist poolkeldriga puithoone ja Suur 

tänav 24 krundil asunud kivihoone vahel võis asuda ka kolmas elumaja.  
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3. Ehituslugu Vene-Liivi sõjast Põhjasõjani 
 

3.1. Kirjalikud allikad ja neile tuginevad oletused  
 

Vene-Liivi sõja algus puudutas otseselt ka Narvat. 11. mail 1558 puhkenud 

tulekahju andis venelastele soodsa võimaluse linn vallutada (Selart 2008, 47–48). 

Narva jäi Vene riigi koosseisu 23 aastaks. Sellele perioodile oli iseloomulikuks 

jooneks kaubanduslik õitseng, põhjuseks Ivan IV käsk viia 1559. aastal Vene 

kaubakontor Viiburist Narva (Kivimäe 2004, 27). Linn sai Arhangelski kõrval 

olulisemaks Vene kaubaturuks, kusjuures Tallinna kaudu kauplemine lakkas täielikult 

(Soom 1935, 54).  

Sellest perioodist napib Narva ajaloo kohta kirjalikke allikaid, sest rae arhiiv 

ei ole säilinud (Küng 2005, 56). Seetõttu jääb ka linnaehituse uurimine lünklikuks. 

Vene võimu kehtestamisega väljastatud armukirjas lubati varasematel elanikel soovi 

korral linnast lahkuda või „tsaari nimel” oma hävinud majad üles ehitada (Tõnurist 

1921, 10). Tõenäoliselt muutusid keskaegsed ranged ehituseeskirjad vabamaks ning 

Karlingi sõnul ehitati sel perioodil hulgaliselt puitmaju ning kogu linn oli „ajutise 

iseloomuga” (Karling 1936, 90).  

Soodne kaubanduslik olukord ning erinevate rahvaste sissevool pidi 

suurendama ka elanike arvu. Artur Vassari oletuste alusel oli elanike koguarvuks 

5000–7000 inimest (Vassar 1955, 302), kuid allikate puudumisel pole võimalik seda 

väidet tõestada.  

Narva kaubanduslikus mõttes hea asend muutis selle linna Rootsile 

ahvatlevaks, mille tulemuseks oli Pontus Da la Gardie juhtimisel 6. septembril 1581 

aastal Narva vallutamine ja liitmine kuningriigiga (Küng 1998, 12). Narva sai 

pommitamiste ja tulekahjude tagajärjel kõvasti kannatada ning elanikkonna arv 

langes (Vaga 1935, 97). Pärast vallutust lubati Rootsi sõjaväel linna röövida ning 

rikkamate kodanike majad rekvireeriti hilisema tagasimüümise eesmärgil (Küng 

1998, 12).  

Narva vallutamise ning 1610. aasta tulekahju käigus hävis suur osa linna 

hoonetest. Hollandist diplomaatiliste ülesannetega Venemaale saadetud Anton 

Goeteerise 1615. aastal joonistatud linnavaates on kujutatud varemetes linna (Vaga 

1935, 97).  
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16. sajandi lõpul hakkas Narva majandus alla käima, sest Rootsi huvi oli 

suunatud eelkõige Tallinnale (Küng 2005, 58). Taoline aktiivsest kaubandusest 

kõrvalejätmine mõjutas tugevalt varemeis Narva kodanikkonna elu ja sealsete elanike 

arvu. Ainsaks võimaluseks meelitada linna rikkaid kaupmehi ja elavndada majandust, 

oli Narva juhtimine tugevamalt suurriigi kätesse koondada. Algatati mitmeid 

majandus-poliitilisi reforme, mis hakkasid realiseeruma 1640. aastatel (Küng 1998, 

16). Rae ümberorganiseerimisega loodi ka ehituskolleegium, et edendada 

ehitustegevust ja järelvalvet ning 1644. aastal avaldati rida ehitusmäärusi (Soom 

1939, 6). 

1640. aastatel sai Narvas alguse uus tõus, millega kaasnes ehitustegevuse 

elavnemine. A. Soomi sõnul ei olnud enne Rootsi aega Narvas rohkem kui 10 

kivimaja (Soom 1935, 56). Arvatavasti hävis suur osa keskaegsest hoonestusest 

Vene-Liivi sõjas ja suurtulekahjudes ning asemele ehitati lihtsamad puidust hooned. 

Veel 1643. aastal kirjeldas kuberner Erik Gyllenstierna Narvat kui haletsusväärset 

paika, „kus küll mõni ilus kivimaja asus“ (Karling 1936, 191). Keskaegseid kivist 

maju pidi siiski rohkem olema, sest 1640. aasta Narva kodanikenimistus oli märgitud 

23 kivimaja olemasolu (samas, 191). Neile lisandusid veel ühiskondlikud hooned 

nagu kirik, vene kabel, raekoda, Gildihoone ja ka saksa pastoraat (samas, 139). 

Rootsiaja alguses Narvas elanud inimeste arvu võib vaid oletada, sest 

komplekssed alusmaterjalid selle aja elanikkonna suuruse kohta puuduvad (Küng 

1997, 42). 1584. aastal teatas Narva asehaldur Christern Gabrielson Oxenstierna 

kuningale, et linnas on vaid kolm või neli rootslasest kodanikku ja umbes 

nelikümmend sakslast (Küng 1998, 13). Veidi hilisemas, 1640. aasta kodanikke ja 

nende elualasid loetlevas aruandes nimetati Narvas tegutsenud 39 kaupmehe ja 37 

käsitöölise perekonda, millele lisanudsid veel apteeker, arst, linnasekretär ja 

madalama elukutse töölised – voorimehed jms (Karling 1936, 139). Nende arvude 

põhjal pakkus Karling linna elanikkonna suuruseks kokku 500 inimest (samas, 45). 

Neli aastat hiljem koostatud kruntide ja majapidamiste omanike nimkirjas nimetati 

kokku 103 omanikku või valdajat (Küng 1997, 44). 

Nende oletatavate arvude põhjal on näha, et võrreldes Vene valitsemise ajaga 

oli rahvaarv vähenenud isegi rohkem kui kümnekordselt. Rootsiaja algusega 

kaasnenud kaubanduslik allakäik tingis rikkamate kaupmeeste lahkumise linnast. 

Rahvaarvu kasvatamiseks ja eelkõige majanduslikult jõukamate kaupmeeste Narva 

meelitamiseks tuli edendada kaubandustingimusi (Küng 1998, 16). Varasematele 
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keskaegsetele põhimõtetele hakati rakendama merkantistlikke ideid, mille alusel tehti 

selgemat vahet erinevatel majandusaladel (Soom 1940, 251). Seoses uute reformidega 

hakkas sõjas laastunud Narva kaubandus ja ehitustegevus elavnema. Arengut 

kiirendas ka 1640. aasta Axel Oxenstierna grandioosne plaan teha Narvast kuningriigi 

teine resident, ehk Rootsi põhjapoolne pealinn (Karling 1936, 128).  

Narva edasises arengus oli oluline ka Hansa Liidu tähtsuse langus. Uus 

kodanikkond ei olnud enam sama homogeenne kui keskajal. Rootsiaegses Narvas elas 

nii saksalasi, venelasi, inglasi kui ka hollandlasi (Maiste 2007, 338). Christian Kelch 

kirjutas oma kroonikas: “Kogu Rootsi riigis ei ole linna, kus kuulduks kõneldavat nii 

palju võõraid keeli, kui Narvas, nimelt – saksa, soome, eesti, poola, vene ja inglise 

keelt“ (Kelch 2004, 15). Ka linnaehituses hakkasid rolli mängima uued 

kultuurikontaktid. Ehitusmeistriteks Narvas olid endiselt sakslased aga oluline oli ka 

linna administratsiooni enda käes hoidnud rootslaste roll (Vaga 1940, 35). 

Reformatsiooni läbi teinud Rootsi taotles arhitektuuris klassikalist suunda, mis toetus 

palladionistlikult rahulike ja korrastatud pindade kasutamisele. Eeskujuks võetud 

hollandi vanaklassitsism lubas püstitada uusi aadlipaleesid ning ka kaupmeeste 

linnaelamud püüdlesid sarnaste vormide poole (Kodres 2005, 104).  

Vajadus esinduslikkuse ja luksuse järgi tekkis 17. sajandi lõpul, ajal kui Narva 

oli sajandi kahest suurtulekahjust kosunud. Erinevast rahvusest kodanike läbikäimine 

Lääne-Euroopaga tihenes ning tingis muudatusi ehitiste üldplaanis (Soom 1939, 12). 

Varasemal perioodil, eelkõige enne 1659. aasta tulekahju esinesid renessanss- ja 

barokkkunsti ilmingud peamiselt portaalides ning fassaadikaunistustes (Vaga 1935, 

108). 

17. sajandi ehitustegevuse Narvas võibki jaotada kahte etappi. Esimene sai 

alguse neljakümnendatel aastatel seoses kaubanduse elavnemisega ning teine pärast 

1659. aasta suurtulekahju. Viimase tulekahju daatum langes ka kokku perioodiga kui 

renessanss arhitektuuris oli hakanud taanduma, ning selle asendas välja barokk (Vaga 

1940, 35).  

Väärtuslikuks materjaliks on 1649. aasta Gunnar Nilsson Welti koostatud 

Narva vanalinna kaart (joon. 4), sest see oli tehtud kümme aastat enne linna peaaegu 

täiesti hävitanud tulekahju. Võrreldes Welti kaarti Süvalepa (1936, 222) orduaegse 

Narva linna rekonstruktsioonplaaniga (joon. 7) on märgata tihedamat hoonestust. 17. 

sajandil ehitati täis ka müüriäärsed alad, mis Süvalepa järgi olid varasemalt tühjad. 

Põhjuseks oli elanikkonna kasv, mis sundis kasutusele võtma vähem hinnalisi krunte. 
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Arvestamata kaardi koostaja võimalikke üldistusi, tänavavõrgus suuri muudatusi 

märgata ei ole ning järgiti endiselt sirget tänavajoont. Neljakümnendatel aastatel 

kinnistati tänavate kuju, paigaldades neile kividest katte, mida varasemal ajal veel ei 

olnud (Karling 1936, 125). 

Suur tänav on olnud läbi aja tihedalt hoonestatud ja nagu võib näha 1649. 

aasta kaardilt, siis eelkõige just tänava lõunakülg. Erandiks oli tulevase raekoja esine 

ala, mis jäi hoonestamata. Karling seostas turuplatsi üleviimist endisest kiriku 

ümbrusest vene valitsemisperioodiga, kui see paigutati ümber Turu tänava põhjaossa 

(samas, 90).  

Keskajal loodud kaitsemüür takistas 17. sajandil Narva edasist arengut ning ka 

sakslaste relvadele vastavad funktsioonid olid uusaja jaoks aegunud (Kompus 1939, 

58). Vajadus uue kaitsesüsteemi järgi kerkis juba Liivi sõja ajal kui 1558. aasta 

vallutamise ajal oli Narva peaaegu täiesti kaitsetu (Kaljundi 1979, 53). Esimeste 

bastionite ehitamiseni jõuti siiski alles 17. sajandi esimesel veerandil (samas, 53).  

1659. aasta tulekahju andis hea võimaluse linna vastavalt vajadustele 

kindlustada ning laiendada, sest enamus ehitisi linnas olid hävinud ning ei piiranud 

põhjalikemate muudatuste tegemist. Soodsaim aeg kindlustustöödeks oli pärast 

mõisate reduktsioonikava (Soom 1939, 10). Fortifikatsiooniohvitser Erik Dahlbergi 

kavandatud Narva uus kindlustus sisaldas endas ka uut linnaosa, milles pidi valitsema 

range sümmeetria, kus majadeblokid hargnesid sealse peatänava, Kuninga tänava 

mõlemale poolele (Vaga, Arman 1965, 221). Seega järgiti sel perioodil ideaaliks 

seatud Itaalia linnade eeskuju. Ehitustööd algasid 1682. aastal ja kestsid kuni Rootsi 

aja lõpuni (Kompus 1939, 58).  

Tõenäoliselt säilitas vanalinn siiski oma juhtpositsiooni, olles Narva linna 

südameks ja prestiižeimate kodanike elualaks. Peatänavaks jäi Suur tänav, sest just 

selle äärde ehitati uus raekoda, börsihoone ning sinna paigutati ümber turuplats. 

Pärast tulekahju taasehitatud linnast annab ettekujutuse 1684. aastal koostatud Narva 

plaan (joon. 12). Esmalt paistsid silma väga korrapärased hooneteblokid ja 

matemaatilise täpsusega sirged tänavad. Suur tänav, mis kulges endiselt läbi linna, 

suubus kindlusmüüris oleva väravani, mis viis uude linnaossa. Peatänavaga ristusid 

täisnurkselt kaks suuremat tänavat: Rüütli ja Viru tänav. Võrreldes seda plaani 

hilisemate Narva linnaplaanidega võib näha, et autor tegi hulgaliselt üldistusi ning 

kandis Itaalia ideaallinnadest kantud ideed. Oluline on ka veelkord märkida, et 

tänavanimetused tekkisid Narvas alles pärast orduaega, sest varasemalt oli linn 
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väiksem ning läbikäimine inimeste vahel tihedam (Süvalep 1936, 239). 1684. aasta 

linnaplaanil olid tänavatenimed ka juba märgitud. 

 

3.2. Suur tänav 22 hoonestus 
 

Suur tänav 22 krundil kaevati välja neljaruumiline poolkeldriga elamu (E II), 

mille idasein asus tänava joonel (joon. 13). Elamu ehitamisel oli järgitud kõrval 

asuvat keskajal rajatud maja (E I) tänavaäärset seina moodustades ühtse müürijoone. 

Hoone põhjapoolne sein ehitati vastu naaberelamut. Säilinud müüriosas oli näha ka 

varasemat ehitusjärku (Lõhmus, Kriiska 2005–2007, 18) ja seega järgiti uue hoone 

rajamisel endise elamu piire. Selline naaberkrundi ja varasema hoone asupaigaga 

arvestamine näitab keskajast alates kehtestatud ehituseeskirjade jätkamist.  

Pikliku põhjaplaaniga hoone lõunaküljel asus üks neljast keldriga ruumist (E 

II:4), mis oli tõenäoliselt hiljem majale juurde ehitatud, kuna E II:1 ja E II:4 ühise 

seina ja viimase lääneseinal puudus ühendav nurk (samas, 18). Müüri hilisusele 

osutas ka mördi seest leitud karoliinsavist piibutoru katke (Kriiska, Lõhmus 2006, 

17). Ruume E II: 1, 2 ja 3 eraldavad vaheseinad on samuti hiljem hoone keldrisse 

ehitatud ning algselt oli tegemist ühe ristküliku kujulise keldriruumiga (samas, 17). 

 Kaevamiste käigus välja tulnud vundamendi vanust arheoloogilised leiud ei 

võimalda määrata ning seetõttu tuleb ehitusloo ja valdajate uurimises toetuda 

kirjalikele materjalidele. See maja kuulus enne 17. sajandi keskpaiga tulekahju Olov 

Bengtsson Gaddile, kes hiljemalt 1639. aastaks oli saabunud Narva ja sai seal linna 

kassapidajaks (Erpenbeck, Küng 2000). Narva kodanikeraamatust selgub, et Gadd 

omandas ka Suur tänav 24 krundi, millest hiljem (Welti 1649 kaardi järgi) sai saksa 

pastoraadihoone (samas).  

 Suur tänav 22 varasematest valdajatest on teada Ernst Gorrie, kellele kuulus 

hoone 16. sajandi lõpus ning 17. sajandi alguseks läks see Elias Janssohni kätte 

(samas). Varasemate valdajate aegsetest ehitustöödest pole teada, kuid Gadd tegi 

hoone juures suuri ehitustöid. 1646. aastal sai ta 400 tonni lubjakivi uue maja 

ehitamiseks ning selle käigus muudeti vana hoonestus põhjalikult (Karling 1936, 

195). Karling kirjeldas seda elamut kui tagasihoidlikku viilkatusega ehitist, mis 

sarnanes välisilmelt põhjapoolsel krundil asunud hoonega (samas). Gaddi ehitatud 

maja püsis vaid lühikest aega, sest 1659. aasta tulekahjus see hävis peaaegu täiesti 
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ning hiljem ehitati mitmeid kordi ümber, kuni 19. sajandini, mil toimus viimane 

ümberehitus (samas).  

Tõenäoliselt Teise maailmasõja eelne Suur tänav 22 hoone sai oma 

tänavaäärse ilme pärast 1659. aasta tulekahju, sest just see sündmus algatas Narvas 

Põhjasõjani kestva hoogsa ehitustegevuse. Selleaegne arhitektuur domineeris Narvas 

veel Eesti Vabariigi ajal (Kompus 1939, 56). 1668. aastal alustatud Narva raekoja 

ehitamine Georg Teuffeli kavandite järgi või 1691.–1698. aastal valminud börsihoone 

Hans Kindleri juhtimisel (Vaga 1935, 100-101) on vaid paar näidet rootsiaegsest 

ehituskunstist. 

 Narva elamuarhitektuuris asendas 17. sajandi alguses valitsenud maneristliku 

suuna välja sajandi lõpupoolele omane klassitsism, mille eeskujuks võeti paljuski 

itaallane Andrea Palladio (Maiste 2007, 283). Narva ehituskunstile said omaseks 

astmikviilud, sümmeetrilised akenderead, kõrged keldriruumid ning hoonest 

eenduvad ärkliehitised (Vaga 1935, 108). Ehkki pole teada palju edasised ehitustööd 

Suur tänav 22 hoonet muutsid, võib ka 20. sajandi fotodelt näha hoonel kõiki 

eelnimetatud elemente (joon. 11).  

 Krundi asupaik ise mõjutas ehitise ilmet, sest turuplats, mida flankeerisid 

raekoda ja börsihoone, moodustasid südalinna kõige olulisema piirkonna. Kodanike 

elamud muutusid järjest esinduslikemaks, ehitistega sooviti näidati oma staatust 

(Kodres 2005, 102). Uusaegse mõttemaailma tõi provintsi rootsi aadel, mida 

iseloomustavad näiteks Axel von Roseni ja Matthias Poorteni elamud Tallinnas 

(Kodres 1993, 25). Narva kodanik püüdles samade väärtuste poole nagu tema 

naaberlinn. Soov näidata elukvaliteeti, mõjutas tugevalt 17. sajandi Narva 

elamuarhitektuuri ilmet ja kogu linnapilti. 

  

3.3. Suur tänav 24 hoonestus 
 

 Suur tänav 24 (E I) krundil asunud hoone on rajatud küll keskajal, kuid 17. 

sajand ja uusaegne mõtteviis jättis ka sellele elamule oma jälje. Linnaelamu 

varasemad propotsioonid inimesi enam ei rahuldanud ning vajati elamiseks 

avaramaid ruume (Maiste 2007, 286).  

 Vaadeldaval krundil toimunud ehituskäigu uurimiseks on taas väärtuslikuks 

materjaliks Karlingi uuringud. 1651.–1652. aastal toimusid hoone juures suured 
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ehitustööd, mille käigus maja sai suuremad mõõtmed (Karling 1936, 193). Hoone 

laiendus toimus krundi põhjapoolses osas. Suur tänav 24 krundi koos põhjaküljel 

asunud tänavaga ostis Carsten Brafft 1650. aastal ning algatas peatselt ka ehitustööd 

(Küng 2006, 112).  

Sajandi esimesel poolel kuulus krunt Claus Nottbeckile (Erpenbeck, Küng 

2000) ja hiljem  Olov Bengtsson Gaddile (samas). 1649. aasta  G. N. Welti koostatud 

Narva plaani omanikenimistu järgi asus kaardi koostamise ajal seal saksa pastoraat 

(Karling 1936, Beilage I), mille krundi Barfft omastas.  

 Braffti ehitustöid aitas dateerida portaalikivi (joon. 15). Sellel oli raiutud 

inglipea kahe voluudiga, mille keskel asus kiri „Anno 1651“ (samas, 193). Hilisemad 

fotod näitavad, et see dekoratiivkivi asus hoone ukse kohal kuni 1940. aastate 

pommitamiseteni (Arnold Soomi isikuarhiiv 1930ndatel, f152,s.238:55-67; joon. 16) 

ja sama kivi on näha ka 1746. aastal Franciscus Ludwig Frank von Frackenbergi poolt 

loodud gravüüril (samas; joon. 14).  

 Fotode (Soomi isikuarhiiv 1930ndatel) ja 18. sajandi gravüüri järgi võib 

järeldada, et 2004.–2005. aasta arheoloogiliste uurimiste käigus E III-ga tähistatud 

hooneosa ehitati 17. sajandi keskel ja mitte 18. sajandil nagu seda Kriiska ja Lõhmus 

varasemalt on tõlgendanud (Kriiska, Lõhmus 2006, 24-25). Arvatavasti sai eksitavaks 

Karlingi väljatoodud 1746. aasta, mil tehti Suure tänava poolses osas ümberehitus 

(Karling 1936, 193). Võimalik, et sel aastal liideti Suur tänav 24 krundil asunud 

ehitised ühtse katuse alla järgides klassitsismile omast hoone pikiküljega 

tänavaservale ehitamist. 

 Frackenbergi gravüürilt on näha, et 1651. aastal ehitatud hoone asus vana 

kombe kohaselt veel otsaviiluga tänava pool, kuid uusaegse elemendina lisati sellele 

astmikviil. Selline viilukujundus oli Eestis enim levinud just Narvas, kus 17. sajandi 

teisel poolel hakati seda laiema fassaadiosaga tänava pool paiknevate elamute otstesse 

paigutama (Kodres 2005, 105).  

1746. aasta gravüürilt jäi välja aga hoone lõunaküljel paiknenud ehitis, mis 

asus samuti Suur tänav 24 krundil. Tegemist oli lübische abil dateeritud keskaegse 

majaga, mida Brafft ehitustöödega muutis, kuid sellegipoolest säilitas hoovipoolses 

osas keskaegse viilu (Karling 1936, 193). Seda viilu võib märgata ka 1930. aastatel 

Jaani kiriku tornist võetud fotol (samas, 195; joon. 11). 17. sajandil pöörasid inimesed 

vähe tähelepanu hooviosale (Kodres 2005, 102). Võimalik, et just kokkuhoiu 

eesmärgil Brafft ei lammutanud keskaegset seina. Kuigi gravüüril juurdeehitus 
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paistab eraldiseisva hoonena, siis tõenäoliselt võeti vana ja selle küljes asunud uut 

ehitist ühtsena, sest ei Karling ega rootsiaegsed linnaplaanid ei erista Suur tänav 24 

krundil olevaid hooneid. 

Suur tänav 24 elamu oli üks väheseid hooneid, mis 1659. aasta Narva 

tulekahjus säilis ja 1667. aastaks oli Brafft maja täielikult korda teinud (Karling 1936, 

194). Muudatused olid väikesed – elumaja teise sissekäigu, mis asus 1651. aastal 

rajatud portaalist lõunas, kaunistas Brafft knorpelornamendiga raidkivi. Ka seda 

portaalielementi võib näha veel 20. sajandi fotodelt (Soomi isikuarhiiv, 

f152,s.238:55-67; joon. 16 ) ning seega säilisid Suure tänava elamu sissepääsud 

sajandeid samal kohal.  

Karling seostas Braffti elamu ehitustöid meistri Zacharias Hoffmann 

vanemaga, kelle ameti võttis üle tema poeg Zacharias Hoffmann noorem (Karling 

1936, 195). Isa ja poja näol oli tegemist tunnustatumate ehitusmeistritega Narvas. 

Zacharias Hoffmann vanem, tulnud Tallinnast Narva, projekteeris seal 1652. aastal 

pürjelmeistri Laurenz von Numensi maja Viru tänavas (Kodres 2005, 114). See 

korrapäraste propotsioonidega ja liigsete detailideta linnaelamu oli eeskujuks teistele 

Narva hoonetele (Maiste 2007, 341). Tema poeg jätkas isa käekirja, lisades hoonetele 

astmikviile ning ärkliehitisi (Arman 1965, 227). Seega omas barokkarhitektuur 

Narvas rahulikumat ja vaoshoitumat laadi.  

1693. aastaks oli Brafft surnud ning sel aastal müüs tema lesk Engel von 

Erpen raele börsihoone ehitamiseks tüki oma krundist (Küng 2006, 112). Müüdud 

maaala oli Braffti poolt ostetud endine tänav (Kleine Strasse), mis 1649. aasta kaardil 

veel kahte naaberkrunti eraldas ja 17. sajandi lõpul jäi börsihoone alla (samas, 113).  

 Kahe arheoloogiliselt uuritud krundi kultuurkiht sisaldas mitmekesist 16. 

sajandi lõppu ja 17. sajandisse dateeritavat leiumaterjali. Sealselt alalt on kogutud 

Eesti suurim uusaegne nahakollektsioon (Sarv 2006, 49), leiti tekstiilifragmente, 

keraamikat ja muud Rootsi aega ulatuvat leiuainest. Ehitusloole need leiud küll olulist 

informatsiooni ei lisa, andes siiski ettekujutuse inimeste argielust ning neid 

ümbritsenud materiaalsest maailmast.   
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4. Ehituslugu Põhjasõjast 1944. aastani 
 

4.1. Kirjalikel allikatel tuginev käsitlus 
 

Põhjasõja käigus langes Narva 1704. aastal venelaste kätte (Soom 1935, 57). 

Linn vallutati tormijooksuga, seejärel kui suurtükitulega lõhuti Victoria bastion 

(Piirimäe 2003, 38). August Tõnurist (1921, 26) on sündmustest loonud järgneva 

kujutluspildi: „Kümne öö ja päeva jooksul lasti 4627 pommi linna, mis palju kurja 

sünnitasid. Üks püssirohukelder linnas plahvatas põlema, tuli hävitas mitmed majad. 

Igal pool uulitsatel lõhkesid pommid, põlesid majad, kuuldus haavatute oigamine.“ 

Purustuste suurus ei võinud aga olla sama suur kui see oli Vene-Liivi sõjas, sest 

enamus rootsiaegsest arhitektuurist säilis kuni 20. sajandi esimese pooleni.  

Põhjasõjaga kaasnes muuhulgas ka elanike Narvast lahkumine, linna 

rahavaarv vähenes tunduvalt (Küng 1998, 41). Veel suurema mõjuga linnale oli 

Narva elanike väljaviimine sisevene kubermangudesse 1708. aastal (Soom 1935, 58). 

Narva jäi selle tagajärjel alles vaid 300 elanikku. Väljasaadetud said loa naasta alles 

1718. aastal (samas, 58). 18. sajandi lõpul oli Narvas umbes 3000 elanikku, mis tegi 

sellest rahvaarvult kolmanda linna Eestis (Laur 2003, 77).  

Kuna vanalinn oli varasemast perioodist juba täis hoonestatud, siis uue 

võimuga suuri ehitustegevusi ei kaasnenud. Arvatavasti mängis rolli ka Narva 

majanduslik olukord, sest linn oli kaotanud väliskaubanduses oma tähtsuse ning jäi 

Peterburi ja Riia varju (Laur 2003, 181). Vanalinna kõrval kasvas Rootsi ajal rajatud 

uue linna tähtsus ning August Wilhelm Hupeli sõnul olevat kaks osa sulandunud 

ühtseks tervikuks, mille eristamine toimus vaid keskaegse linnamüüri tõttu 

(refereering Maiste, Rodin, Roosalu 2005, 45). Erinevalt keskaegse linna 

territooriumist, olid „uues linnas”  puidust hooned (samas, 45). 

Vene aja suurimad ehitustööd toimusid seoses Narva kindlustustega. 1728. 

aastal viidi läbi üksikasjalik bastionite, linnuse ja ka vana linnamüüri ülesmõõtmine 

(Kaljundi 1979, 55). Edasiselt toimusid kindlustuste juures pidevad parandustööd 

(samas, 55). 

Linnaehituslikult kestis kuni 18. sajandi 30-ndate või 40-ndate aastateni 

paigalseis, alles siis algas uus elavnemine (Karling 1936, 369). Vene võimu 

kehtestamine muutis olukorra linnas ebastabiilseks ning keerulised ajad ei soosinud 
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uue arhitektuuri levikut. Samuti mõjutas ehitust Peeter I ülevenemaaline keeld ehiada 

kivimaju, sest kogu materjali oli vaja Peterburi rajamiseks (Kodres 2005, 116). 

Ehitustegevuse elavnemisega hakati Narvas esmalt parandama ja vastavalt uutele 

nõudmistele kohandama vanu ehitisi, et lisada rootsiaegsetele hoonetele ilmekust 

(Karling 1936, 369).  

Harold Armani sõnul oli Narva 18. sajandi III veerandiks Põhjasõja 

purustustest taastunud ning eeslinnade laienemise järel moodustas vanalinn 1/3 kogu 

Narva linna hoonestusest (Arman 1965, 245). Üha suurem hulk linna elanikke elas 

eeslinnades ning seetõttu vähenes igapäevaelus vanalinna juhtiv roll. Vanalinna 

aktiivset arengut pärssis mõneti ka sealne varasem hoonestus, mis ei võimaldanud 

ehituslikus plaanis minna kaasa muutustega.  

Vene keisririigi algus Eestis langes kokku barokkstiili kulmineerumisega, 

mille asendas 18. sajandi lõpus välja klassitsism (Üprus 1965, 241-285). Venemaal 

valitsenud kunstisuundumused mõjutasid ka Narva edasist ehitust. 1785. aasta 

Katariina II poolt kehtestatud ehitusmäärused lõid rangema kontrolli linnade üldmulje 

üle ning tänavaäärsete majade juures võis muudatusi teostada vaid rae loal (Kodres 

2001, 50-51). Aasta hiljem koostas Ivan E. Starov keisrinna käsul Narva 

planeerimiskava ning vene arhitektid hakkasid ehituses olulist rolli etendama (Arman 

1965, 287). Veel enam mõjutas linnade ehitust ja üldilmet aga 1809. aastal vastu 

võetud tüüpfassaadide määrus, mille eesmärgiks oli klassitsismist  lähtuva ühtlase 

arhitektuurilise ilme saavutamine (Kodres 2001, 51).  

19. sajandi algus oli Eesti linnade jaoks kiire arenemise periood ja seda tingis 

manufaktuuride rajamine ning nende lähedusse tekkinud tööstuskasarmutest asulad 

(Arman 1965, 409). Narva kujunes suureks tööstuslinnaks, kuid vanalinna tähtsus 

vähenes selle arvelt veelgi. Selleaegset suhtumist on kirjeldanud  Soom (1935, 58), 

kelle sõnul hävitati 19. sajandi 70. ja 80. aastatel mitmeid rootsiaegseid ehitisi, 

sealhulgas ka börsihoone torn. Venemaalt tulnud vabam mõtteviis mõjutas samuti 

selleaegseid linnajuhte, kes lähtusid valitsemisel eelkõige praktilistest kaalutlustest 

(samas, 58).  

Sajandi lõpupoolele oli omane eklektilise arhitektuuri võidukäik Eestis. Narva 

vanalinna üldilmet see palju ei mõjutanud. Karlingi sõnul võis veel 20. sajandi 

esimesel poolel tunnetada rootsiaegse linnakeskkonna atmosfääri (Karling 1936, 

367).  
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20. sajandi sõjategevused laastasid Narvat mitmel korral. 1919. aastal 

pommitati Punaarmee poolt Narvat, kus said kannatata ka paljud majad vanalinnas 

(Dieckhoff 1925, 8). Sellele järgnenud Eesti Vabariigi aeg lõi taas linna jaoks 

stabiilsema perioodi, kus Rootsi aegset vanalinna võeti ajaloopärandi ja 

vaatamisväärsusena. 1922. aastal oli linnas kokku 26 000 elanikku ja 2540 elumaja 

(Maiste, Rodin, Roosalu 2005, 55). 

Lähiajaloo suurimad purustused Narvas said alguse 1942. aasta märtsis ning 

kestsid 1944. aasta suveni (Mazur 2005). Punaarmee õhurünnakud hävitasid peaaegu 

kogu linna, jättes ala varemetesse. Hilisemaid ülesehitustöid Narvas aga ei teostatud 

ning kõik vanalinna elamud lammutati. 

 

4.2. Suur tänav 22 ja 24 kruntide hiliseim hoonestu s 
  

 Uuritava ala kahel krundil asunud hooned said oma kuju 17. sajandil ning 

suures osas säilis see kuni nende purustamiseni 1940. ndatel aastatel Punaarmee 

poolt. Ehitiste välisilmete kirjeldamisel on abiks Vabariigi-aegsed fotod. Narva Jaani 

kiriku tornist tehtud fotol (Karling 1936, 195; joon. 11) on Suur tänav 22 ja 24 krundi 

elumajad liidetud ühtse katuse joonega ja moodustavad mööda tänavajoont ühe pika 

ehitise.  

 Kahtlemata ei saanud hooned säilida sajandeid muudatusteta. Hoone Suur 

tänav 22  krundil tegi läbi mitmeid ümberehitusi, neist viimane ja põhjalikum toimus 

19. sajandil (samas, 196). Ehitustööd toimusid samuti põhjapoolsel naaberkrundil, 

kus Karlingi sõnul sai 1746. aastal hoone tänavapoolne osa uue ilme (samas, 193). 

Muudatustest hoolimata säilisid elumaja kahe ukse kohal raidkivid, mis olid sinna 

paigutatud 17. sajandil.  

 Ehitustöödest räägivad ka keldriruumidest säilinud osad. Suur tänav 24 hoone 

(E I) põhjaseina müür oli paksemaks laotud ning selleks kasutati „Joala“ ja „ФЯП“ 

märgetega telliseid (Lõhmus, Kriiska 2005–2007, 10). „Joala“ markeeringut hakati 

tellistele lisama Eesti Vabariigi ajal (Igor Kurovi suuline informatsioon, refereering 

Lõhmus, Kriiska 2005-2007, 10). Keldri tagumisse ruumi oli 19. sajandil sisse 

ehitatud poolkaarekujuline ahi ning vastasseinas asus trepikäik (samas). Põhjaseinas 

asusid kaka ukseava, mis viisid sisehoovi (samas).  
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Suur tänav 22 keldri esimesse ruumi (E II:1) oli sisse ehitatud väiksem ruum. 

Sealt leitud valamukatked näitavad, et tõenäoliselt kasutati seda pesuruumina (samas, 

19). Keldris toimunud hilisemast ehitusest on säilinud ka seitse tellistest tugisammast, 

kus oli kasutatud „Joala“ markeeringuga telliseid (samas, 22). 

Hoonete lõppjärgu funktsioonidest annab informatsiooni vabariigi-aegne 

aadressiraamat. 1939. aastal kuulus Suur tänav 22 kaupmees Roman Kursinile ning 

tema naabriks oli Paul Martinson (Laas 1939). Suur tänav 24-s tegutses R. Roosipuu 

ja K. Roosipuu nimeline raamatu ja kirjatarvete pood (joon. 16) ning Vigastatud 

Sõjameeste Ühing (samas, 13-16). Suur tänav 22 majas paiknes aga dr. E. Lekstein 

silmaambulatooriumi kabinet (samas, 56).  

 Suure tänava kruntidel asusid lisaks elamutele veel kõrvalhooned. 

Arheoloogiliste kaevamiste käigus paljandusid kuue erineva abihoone müüriosad. 

Need ehitised asusid kruntide lääneosas, Turu tänava äärsel alal. Kaevandi üldplaanilt 

(Lõhmus, Kriiska 2005–2007, 8) võib näha, kuidas abihooned ja nende vastas asuvad 

elumajad moodustasid aatriumi-laadseid sisehoove. Kruntide paiknemine südalinna 

piiritletud alal ei võimaldanud kõrvalhooneid tänava äärde ehitada ja seetõttu 

paigutati need elamute taha. Turu tänava poolt varjati kõrvalhooned ilmselt kiviaiaga 

(samas, 69). 

 Kõik kahel krundil asunud ehitised hävisid 1944. aasta märtsis Punaarmee 

õhurünnakute tagajärjel (samas). Pärast sõda võeti arhitektuurimälestiste nimistusse 

31 purunenud ehitist, kuid 1950. otsustati varemed lammutada ning säilitati nimistust 

vaid neli objekti (Kotšenovski 1997, 178). Säilitati küll Suur tänava suund (samas) ja 

selle ääres paiknenud raekoda, kuid elamuid ei taastatud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Kokkuvõte 
 

Käesoleva töö eesmärgiks on 2004.–2005. aastal Narva südalinnas 

arheoloogiliste välitööde käigus Suur tänav 22 ja 24 kruntidelt leitud ehitusjäänuste 

tõlgendamine ning paigutamine ajaloolisse konteksti. Paljus segatud kultuurkihi, 

enamasti vundamendini lõhutud ehitiste raskesti tõlgendatavuse ja dateeringuid 

andvate leidude vähesuse tõttu on töös toetutud lisaks arheoloogilistele materjalidele 

ka kirjalikele allikatele, linnaplaanidele ja fotodele. Kuna keskaegset Narva linna ei 

ole enne Suure tänava kaevamisi arheoloogiliselt uuritud, on otsitud võrdlusmaterjali 

ka teiste Eesti aga ka laiemalt Euroopa linnade ehitiste kohta olevast teabest. 

Vaadeldava kahe krundi vanimaks elamuks on Suur tänav 22 (E II) alalt leitud 

arvatav poolkelderelamu. Ehitustehnoloogliste tunnuste ja sarnaste ehitiste alusel 

teistes Eesti, Saksa ja Läti linnades, võib hoone jäänuse dateerida 13. sajandi lõppu ja 

14. sajandi algusesse. Tegemist on seega vanima teadaoleva linnaelamuga Narvas. 

Poolkelderelamu oli kaheosaline hoone, mille keldriga kivihoone ees asus 

puidust ehitis. Nii kivist keldrit kui ka selle kohal asuvaid korruseid kasutati 

laoruumidena. Elamisfunktsioone täitis vaid esimene korrus. Poolkeldermaja oli 

tüüpiline linnaelamutüüp, kus sama katuse alla koondati nii elu- kui ka laoruumid. 

Kivikelder kaitses kaupa piirilinnas pidevalt ohustavate tulekahjude eest.  

Esimese kindlama dateeringu uuritud vundamentidest annab Suur tänav 24    

(E I) krundil asunud ehitise idamüüri mördi seest leitud hõbemünt. See oli haruldane 

lübische, millel oli kujutatud kilbile asetatud topeltristi. Taolise kujutisega rahasid 

löödi vaid 1380. aastate lõpust kuni 1393. aastani, mistõttu dateerib see üsna täpselt 

ühe müüri olemasolu. Tegemist oli kaheruumilise poolkeldriga elamuga, mille kitsam 

külg oli suunatud tänava poole. Ehkki seda hoonet ehitati mitmel korral ümber, oli 

veel 20. sajandil võimalik märgata hilisema hoone hoovipoolses osas keskaegset 

ehitusjärku. 

14. sajandi lõpuks oli Narva arenenud täieõiguslikuks linnaks, kus kehtisid 

samasugused õigused ja kohustused, mis Tallinnaski. Lübecki õigus mõjutas Narva 

linna ehitust ja üldpilti. Seda on näha ka Suur tänav 22 ja 24 keskaegsete hoonete 

puhul, mis vastavalt linnaõigusele ehitati vahetult tänava äärde. Kivihoonete 

ehitamisega vähenes tuleleviku oht ning väärtusliku südalinna ruumi 

kokkuhoidmiseks sai elamuid ehitada pikema küljega üksteise külge. Suur tänav 24 
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hoone lõunasein liitus Suur tänav 22 rootsiaegse elamu põhjaseinaga, kuid viimase 

müüri seest leitud varasem ehitusjärk näitab vanade traditsioonide jätkumist.  

Suur tänav, mis läbis põhja-lõuna suunalise teljena kogu linna, oli juba 

keskajal Narva tähtsaim tänav. Suure tänava otsas paiknenud värava kaudu toimus 

ainus ühendus linna ja linnuse vahel ning tänava ääres paiknes kirik ja turuplats. Pole 

kahtlust, et just sellel tänaval asusid linna kõige jõukamate kaupmeeste elamud.  

Uusajal muutusid linnakodanike vajadused. Keskaegsete hoonete piirid ei 

rahuldanud enam inimesi ning vanad elamud said endale uued mahud. 1651. aastal 

teostati Suur tänav 24 hoone juures põhjalikke ümberehitustöid, mille käigus endist 

hoonet laiendati. Keskaegse elamu põhjaküljele ehitati uus hooneosa (E III), mis 

säilitas küll traditsiooniliselt paiknemise otsaviiluga tänava ääres, kuid uue 

elemendina oli lisandunud astmikviil.  

1659. aastal laastas Narva linna suurtulekahju, mille käigus hävis peaaegu 

kogu hoonestus. Ühena vähestest säilis Suur tänav 24 hoone. Selle lõunakrundil, Suur 

tänav 22 asunud hoone aga hävis ning ehitati pärast tulekahju täielikult ümber. 

Ümberehitusi teostati elamu juures veelgi ning lõpliku kuju sai see 19. sajandil.  

Rootsi ajast alates lisandus keskaegsele linnaelamule uus funktsioon – 

esinduslikkus. Elamu pidi näitama selle omaniku staatust. Soov näidata elukvaliteeti, 

mõjutas tugevalt 17. sajandi Narva elamuarhitektuuri ilmet ja kogu linnapilti. Suur 

tänav 22 ja 24 krundid asusid oluliste ühiskondlike hoonete – raekoja ja börsihoone 

vahetus läheduses.  

Linna südames paiknemine pidi mõjutama ka nende kahe krundi hoonete 

arengut. 1746. aastal sai Suur tänav 24 asunud hoone tänavapoolses osas uue 

välisilme. Võimalik, et siis ehitati maja pikiküljega tänava poole järgides nii 

aadlipaleede sarnaseid linnaelamuid Tallinnas.  

1940. aastateni säilitas Narva Rootsi ajal saanud üldilme. Suur tänav 22 ja 24 

hooned tegid läbi küll muudatusi, kuid põhiplaanilt säilis vana. 20. sajandil tehtud 

fotodelt võib näha, et kaks hoonet olid liidetud ühtse katusejoonega moodustades 

ühtlase pikliku ehitise tänava ääres. Järjepideva hoonestuse Suure tänava kruntidel 

lõpetasid 1944. aasta pommitamised, kui hävitati peaaegu kogu vanalinn.  

Käesoleva töö pikk ajaline lõige kitsas Narva südalinnas näitab hästi 

linnakodanike muutuvaid vajadusi ja nende mõju elumajade funktsioonidele. 

Arheoloogiliste ja ajalooliste materjalide liitmisel on võimalik saada mitmekülgne pilt 

kahel krundil asunud hoonete ehitusloost ning linnaelamu muutumisest sõltuvalt 
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Narvat mõjutanud ajaloosündmustest. Suur tänav 22 ja 24 kruntide hoonestuse 

paigutamine laiemasse linnapilti võimaldab luua ettekujutuse Narva vanemast 

elamuarhitektuurist kuni 20. sajandi esimese pooleni. Vanem Narva elamuarhitektuur 

on hävinud, mistõttu ainus võimalus seda uurida ja tõlgendada on interdistsiplinaarne 

lähenemine, milles on ühendatud arheoloogia, kunstiajaloo ja ajaloo teadused. 
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Construction history of the plots of Suur Street 22 and 24 in Narva 

Summary 
  The objective of the thesis is to study the city settlement of Narva by 

combining archaeological and written sources. The plots of Suur Street 22 and 24 and 

the local buildings have been taken as a basis. The opportunity to conduct a study on 

the dense settlement area of the city sprung up in relation to the planned 

establishment of the school building of Narva College of the University of Tartu, in 

the course of which archaeological fieldwork took place in 2004 – 2005.    

While examining the remains of the wall of the four-room half cellar dwelling 

located on the plot of Suur Street 22, a part of the foundation, which was identified as 

being older than the rest of the building as to features of the construction technique, 

was found in the middle of one of the rooms (E II:4). Comparing the remains with 

other similar building remains that have been examined in Estonian and also in 

various German and Latvian towns, the observed building can be regarded as a two-

part half cellar dwelling. Such buildings belong to the end of the 13th century/the 

beginning of the 14th century, therefore the building is the oldest town dwelling in 

Narva that is known to us.  

The building consisted of a stone building with a cellar that was dredged into 

the soil, on top of which were up to two floors of rooms. In front of the stone part 

might have been an aboveground wooden structure. The half cellar dwelling was a  

widely spread type of town dwellings, the primary function of which was being a 

storeroom and only the first floor was used as living quarters.  

The first more solid dating of the observed plots is given by a piece of silver 

that was found in the eastern wall of the foundation located on the plot of Suur Street 

24 (E I). It was a rare lübische, on which a double cross laid on a shield was depicted. 

Coins with an effigy of that kind were only coined from the end of the 1380s to the 

year 1393, for what reason it dates the existence of a wall quite accurately. A two-

room building with a half cellar that was partly quarried into the limestone base was 

located on the plot. The south side of the building was connected to the dwelling on 

the neighbouring plot. The building was partly preserved even in the 20th century 

because a medieval gable could be recognized on the side of the courtyard of a later 

dwelling.   
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Suur Street was one of the most important streets of medieval Narva and was 

already covered with buildings in the early phases of the town's settlement. The 

location in the heart of the town put its limits on construction. The general image of 

the town and also the neighbouring plots had to be taken into account. For the 

purpose of a homogenous general image of the town, a long plot became dominant in 

medieval towns. The narrower side of the building that was on the plot was directed 

towards the street.  By building houses of stone, the danger of a fire was reduced and 

it also enabled building the dwellings connected to each other.  

Construction works in Narva intensified in the Swedish time. This was caused 

by commercial success and the great fire of 1659, which destroyed the old buildings 

almost completely. The dwelling that was located on the plot of Suur Street 24 was 

one of the few buildings that survived the great fire. The medieval building had got 

itself bigger proportions by that time. In 1651, the owner of the house, Carsten Brafft, 

built an extension to the northern side of the old dwelling. Dating the extension was 

possible thanks to the inscription stone that was above the entrance. The building on 

the plot of Suur Street 22 was however destroyed in the fire and was later 

reconstructed several times.   

With modern times the medieval dwelling got itself a new function aside the 

functions of being a store-room and living quarters – representability. Elegance, order 

and the homogenous image of the town were important. The baroque architecture of 

Narva of the Swedish times characterized these trends well. The buildings on the 

plots of Suur Street were reconstructed in a way that the dwelling faced the street 

with its wider side instead of the gable end. This was an attempt to make the town 

dwelling resemble palaces of the nobility.  

Although the buildings on the plots of Suur Street 22 and 24 went through 

several changes, the ground plan of the Swedish times remained the same. But the 

entire residential architecture of the old town was destroyed in the bombardments of 

1944 and instead of rebuilding the ruins it was decided to demolish them. 

The present thesis observes a long period of time. This enables us to see how 

the functions of a town dwelling and the needs of people have changed. The 

construction history of these two plots has been put into the historical context that is 

surrounding them, giving a perception of the perished residential architecture of 

Narva.   
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Joonised 
 

 
 
Joonis 1. Kaevand (1) linnaplaanil, millel on markeeritud keskaegne linnamüür (2) ja 17. 

sajandi lõpu bastionid (3) (Kriiska, Lõhmus 2006, Joon. 2). 



 39 

 

 

 
 

Joonis 2. Kaevandi asendiskeem tänapäevasel Narva linna kaardil ning Raekojaplats ja 

selle lähiümbrus 1940. aasta linna kaardil (Kriiska, Lõhmus 2006, Joon. 1). 
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Joonis 3. Kaevandi üldplaan, millel on markeeritud olulisemad väljakaevatud objektid 
(Kriiska, Lõhmus 2006, joon. 3). 
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Joonis 4. Gunnar Nilsson Welt 1649. aastal koostatud Narva linna plaan (Karling 1936,   
Beilage I). 
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Joonis 5. Arvatav keskaegse poolkeldermaja jäänus hilisema hoone (E II:4) alal krundil 

Suur tn 22 (Kriiska, Lõhmus 2006, joon. 6). 

 

 
 
Joonis 6. Põhjapoolne pihtaia jäänus kaevandi edelaosas (Kriiska, Lõhmus 2006, joon. 7). 
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Joonis 7. A. Süvalepa koostatud Narva linna arvatav plaan orduaja lõpust (Süvalep 1936, 

pilt   nr. 61). 
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Joonis 8. Kaheruumilise poolkeldriga elamu (E I) krundil Suur tn 24 ka kivist raketisega 

kaev selle loodenurgas (Kriiska, Lõhmus 2006, Joon. 12). 
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Joonis 9. Suur tn 24 idamüüri (E I:1) mördi seest välja tulnud hõbemünt lübische. Seda 

tüüpi raha löödi vaid 1380. aastate lõpust 1393. aastani (Leimus 2006, joon. 1). 

 

 

 

 

Joonis 10. Suur tn 24 hoovipoolses osas säilinud keskaegne otsaviil (Karling 1936, abb. 

59). 
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Joonis 11. Vaade Narva linnale Saksa kirikust (Kriiska, Lõhmus 2006, joon. 2). 
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Joonis 12. 1684. aasta G. P. Mülleri koostatud Narva plaan (Karling 1936, Beilage II). 
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Joonis 13. Neljaruumiline poolkeldriga elamu (E II) krundil Suur tn 22 (Kriiska, Lõhmus 

2006, joon. 5). 
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Joonis 14. 1746. aastal raehärra Franciscus Ludwig Frank von Franckenbergi tehtud 

gravüür, millel on kujutatud 1651. aastal Suur tn 24 krundile ehitatud hooneosa (Kriiska, 

Lõhmus 2006, joon. 16). 

 

 

 

 

Joonis 15. Suur tn 24 hoone portaalifragment (Karling 1936, abb. 80.) 
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Joonis 16. Suur tn 24 (Karling 1936, abb. 79). 

 


