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Sissejuhatus 

 

Tartu linnas, nagu ka mujal Eestis, on väljakaevamistelt välja tulnud arheoloogilise naha 

hulk sedavõrd suur, et kõiki nahamaterjale pole isegi esialgselt uurida jõutud. Kuna aga 

antud teema on huvipakkuv ja siiani veel uurimata, siis valisingi enda bakalaureusetöö 

teemaks Tartu arheoloogiliste nahaleidude uurimise kolme leiukompleksi analüüsi põhjal. 

Antud leiukompleksid võtsin vaatluse alla seetõttu, et nende dokumentatsioon on 

vormistatud, olemas on aruanded ja publikatsioonid, lisaks on leiukontekst kõigil 

dateeritud. Peale selle on nad eriilmelised ja iga kompleks sisaldab piisavalt palju nahka, et 

neid omavahel võrrelda. Käsitletavateks leiukompleksideks on Ülikooli 15 (TM A-141), 

Raekoja platsi lõunapoolne külg (TM A-28) ja Munga 12 ehk Hugo Treffneri 

Gümnaasiumi hoov (TM A-115). 

 

Käsitlen leiukompleksidena jäätmekaste ja kingsepatööga seonduvat leiukogu. Ülikooli 15 

krundil asus kaks jäätmekasti, millest tuli välja arheoloogilist nahka. Ühte neist (jäätmekast  

6) on Tvauri (2008, 147) seostanud ka kingseppadega. Kõik Ülikooli 15 nahaleiud koguti 

nimetatud kahest jäätmekastist ning pärinevad seega keskajast. Raekoja platsi nahaleiud 

koguti kingsepatööga seostatud ladestustest, Munga 12  jäätmekastide seas on nii kesk- kui 

ka varauusaega kuuluvaid (vt lk 9). Arheoloogilise naha konserveerimis- ja 

hoiustamismeetodid on erinevad, mis väljenduvad nii naha nummerdamises kui ka 

välimuses. Ainult Munga 12 jäätmekastidest tuli välja teisi leide peale jalanõude ja nende 

fragmentide, näiteks raamatukaaned ja noatuped. Lähemalt kirjeldan leiukomplekse 

alapeatükkides 1.2–1.4. 

 

Käesolev töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses annan ülevaate senisest naha uurimisest 

ning lühiülevaate leiukompleksidest, sealjuures märgin ära, kes ja millal neid kaevas ning 

milliseid leide peale naha veel saadi. Teine peatükk käsitleb nimetatud leiukomplekside 

nahaleide. Vaatlen kõiki leide, aga pikemalt kirjutan ainult kõige levinumatest ja 

silmapaistvamatest, sest kuigi naha töötlemisjääke oli kõige rohkem, keskendun leidudele, 

mis ka üksikeseme tasandil võimaldavad järeldusteni jõuda. Kolmas peatükk koosneb 

kõigi kolme leiukompleksi nahaleidude ülevaatest ja analüüsist. Põhiliselt uurin kolmandas 

peatükis, mida saab antud nahaleidude põhjal välja lugeda, olulisteks märksõnadeks on 

mood, esemete kasutajate sugu ja valmistustehnika. Tehnika ja mood on jalanõude puhul 
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tähtsal kohal eelkõige seetõttu, et tehnika arenemisega on tihedalt seotud ka jalatsite moe 

muutumine.   

 

Käsitletavate nahaleidude hulk ületab viiesaja piiri, seega on töös kaks tabelit. Esimene 

tabel (tabel 1) teise peatüki sissejuhatuses esitab kõikide käsitletud nahaleidude hulga ja 

liigituse leiukomplekside kaupa. Teine tabel (lisa 2) sisaldab arheoloogiliste nahaleidude 

loetelu koos mõõtude (mõõdetud pole tihendusribasid, töötlusjääke ja teisi väiksemaid 

leide), kirjelduse ja leiukohaga.  

 

Töö põhieesmärgiks on välja selgitada, milliseid esemeliike antud leiukompleksides 

leidub. Teiseks oluliseks küsimuseks on, millised erinevused materjali põhjal välja 

joonistuvad. Lisaks vaatlen jalanõude tüpoloogiat – millised jalanõustiilid olid kõige 

levinumad. Nende puhul saab eelkõige jälgida moodi, valmistamistehnikat ja staatust. Teisi 

nahast esemeid leidus väiksemal määral kui jalanõusid. Mõningaid neist on juba varem 

käsitletud (Sarv 2007, Mäesalu jt. 2008), käesolevas töös toon need välja, et näidata 

milliseid nahkesemeid peale jalatsite ja nahajääkide käsitletud kompleksides leidus. Lisaks 

mainin ära muust materjalist esemed, mis võiksid anda viiteid nende leiukomplekside 

kasutamise kohta. 

 

Siiamaani on Ülikooli 15 ja Munga 12 komplekside nahaleidude käsitlus sisuliselt puudu 

ning Valk-Falgi (1985) Raekoja platsi käsitlus on juba vananenud. Tasub mainida Rasmus 

Pruusi bakalaureusetööd, kus ta pühendas Munga 12 nahaleidudele eraldi alapeatüki (Pruus 

2010, 26–27). Seega, võttes arvesse antud leiukomplekside nahaleidude vähest käsitlemist, 

on antud töö keskseks eesmärgiks koondada kokku kolme leiukompleksi nahaleiud ning 

neist ülevaade anda, sealjuures juhtida tähelepanu ka arheoloogiliste nahaleidude 

uurimisega seotud küsimustele. 

 

Siinkohal soovin tänada Krista Sarve, kes õpetas mind vaatama, mida nahast leidude puhul 

jälgima peaks ning oma juhendajat Arvi Haaki, kes on mind väga palju aidanud ning 

seejuures kannatlikuks jäänud.  
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1. Nahast ja selle uurimisest 

 

Tartu arheoloogilist nahka on veel vähe uuritud, seega annab käesolev peatükk ülevaate 

naha uurimisest nii Euroopas, Eestis kui ka Tartus. Lisaks räägin lähemalt Raekoja platsi, 

Ülikooli 15 ja Munga 12 arheoloogilistest väljakaevamistest.   

 

Eestis on arheoloogilise naha uurimisse andnud suure panuse Krista Sarv (näiteks 2003; 

2004; 2006/a,b; 2007), kes on lähemalt kirjutanud Tallinna ja Narva nahaleidudest. 

Varasemast ajast võiks välja tuua Endel Valk-Falgi, kes on kirjutanud Tartu naha teemal 

(Valk-Falk 1985) ning Anu Rommoti, kes oma lõputöös (1990. aastal) uuris Tartu Lossi 

tänava nahka. Rommoti lõputöö oleks kindlasti pakkunud huvitavat lugemist ja oleks töös 

kasuks tulnud, aga kahjuks on see kadunud. Lisaks võib Eesti uurijatest välja tuua Margo 

Samorokovi (2010; 2012), kes oma magistritöö raames uuris naha töötlemist läbi kirjalike 

ja arheoloogiliste allikate. Liikudes kaugemate uurijate juurde, siis välismaal nahaga 

tegelejatest tasub välja tuua Olaf Goubitzi (1984; 2001), kes on välja töötanud süsteemi 

jalanõutüüpide eristamiseks. Aastakümneid on arheoloogiliste jalatsitega tegelenud ka 

Willy Groenman-van Waateringe (1987; 2001). Margarethe de Neergaard ja Francis Grew 

(2004) kirjutavad pikemalt Londoni jalanõudest. Quita Mould, Ian Carlisle ja Esther 

Cameron (2003) käsitlevad nahaleide viikingiajal ja keskajal. Lähematest naabritest võib 

välja tuua Janne Harjula, kes on uurinud Turu arheoloogilist nahka, eelkõige jalanõusid 

(2008) ning noa- ja pussituppesid (2005). Kõik huvipakkuvad teosed polnud mulle kahjuks 

kättesaadavad. 

 

Professor W. Groenman-van Waateringe on loetlenud neli suuremat teemavaldkonda, mille 

uurimisse on nahaleidudel oma panus – kaubandus, majandus, sotsiaalne struktuur ja 

demograafia (Sarv 2004, 335). Krista Sarv (2004, 335–336) lisas eelmainitud punktidele 

veel linna geograafilise arengu ja maahõive. Nahkesemete kaudu kõnealuse 

probleemistikuga tegelemisse on oluline kaasata osteoloogiline materjal, esemetüüpide 

leviku analüüs Eesti kontekstis (mõned esemed levisid erinevates aegades ja kohtades 

teistmoodi) ning alahinnata ei saa ka kirjalikke allikaid. Sarve (2004, 336) sõnul näeks 

naha uurimine ideaalis ette selliseid etappe:  

- Esemevalmistuse protsess, mis hõlmab kasutatud toormaterjale ja nende 

ettevalmistamist 
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- Tootmisprotsess, millest saaks välja lugeda, kas see on professionaalne, amatöörlik, 

organiseeritud või metsik 

- Tehnilised võtted, mis võivad samuti olla kas professionaalsed, amatöörlikud, 

standardsed või moesuundi järgivad 

- Valmistoodangu realiseerimine, mis võis toimuda kohapeal, mujal ning kas see oli 

oma tarbeks või laiemaks tarbimiseks (samas) 

 

Kindlasti tasub kõiki antud punkte arheoloogiliste nahaleidude uurimisel arvesse võtta, aga 

käesoleva töö mahtu arvestades ei ole mul võimalik nii ulatuslikke järeldusi teha. Naha 

ettevalmistamine ja valmistoodangu realiseerimine on  kindlasti olulised naha uurimise 

juures, kuid käesoleva töö sisse mahuvad väljatoodud punktidest vaid tootmisprotsess 

(töötlusjääkide puhul üritan teha oletusi kingsepa meisterlikkuse üle) ja tehniliste võtete 

üle arutlemine (jalatsite valmistamistehnika, moe järgmine). Võtan küll eelnevad punktid 

arvesse oma seisukohtade kujundamisel, kuid pikemalt nendest ei räägi.  

 

1.1 Nahaliikidest Euroopas ja Tartus 

 

Alustan nahaleidude käsitlemist ühest tähtsamast küsimusest – naha päritolust. Kas 

loomanaha kasutamise kohta oli mingeid reegleid ning milliste loomade nahad olid kõige 

levinumad? Esemete valmistamiseks kasutati keskajal nii kodu- kui ka metsloomade 

nahku. Naha valik sõltus suurel määral vastava piirkonna ressurssidest ja valmistatavatest 

esemetest. Nii Sarv (2008, 53) kui Harjula (2008, 129) toovad välja, et jalanõude 

tegemiseks kasutati põhiliselt tugevamat veisenahka. Seanahk kõlbas samuti, kuid see 

polnud nii vastupidav suurema rasvasisalduse tõttu (Sarv 2007, 53). Mõne jalanõutüübi 

tegemisel võidi kasutada mingit kindlat liiki nahka (Cameron 2003, 3266). Luksuslikemate 

toodete jaoks sobisid elastsemad ja pehmemad kitse- ja lambanahad. Kasutati ka muid 

nahku, näiteks põhjapõdra-, punahirve-, metskitse- ning isegi hobusenahku, aga nende 

kasutus oli spetsiifilisematel eesmärkidel (Sarv 2007, 53). Valk-Falk (1985, 65) kirjutab, et 

suurem osa 1981. ja 1982. aasta Raekoja platsilt leitud nahast pärineb karult ning tema 

oletused tuginevad peamiselt sellel, et nahk on kahekihiline, mis siiski ei pea tingimata 

karunahale viitama. Lisaks viitab ta sellele, et kuna karusid varakeskajal rohkem küttima 

hakati, siis oleks loogiline seletus, et ka esemed on karunahast (Valk-Falk 1985, 65). Tartu 

Linnamuuseumi hoidlas leidudega tutvudes märkasin, et suurem osa nahast näeb 
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ühesugune välja, seda oma värvi, rabeduse ja teiste omaduste tõttu. Paljud leiud olid 

kahekihilised, kuid ennatlik oleks eeldada, et need oleks seetõttu karunahast. Raekoja platsi 

leidude hulgas oli hulk nahatükke, millele oli peale kirjutatud „seanahk“, „põder“ või 

„pull“ (TM A- 28: 89, 92). Loomulikult pole ma naha määramises asjatundja, kuid kui 

nahka pole lähemalt uuritud ja analüüsitud, siis on ennatlik väita, et üks osa nahast pärineb 

karult või sealt. Kui need kolm loomanahka kõrvuti panna, siis pealtnäha mingeid 

erinevusi ei ole. Mille järgi need määrata võidi, seda ei oska öelda, sest ainuüksi väide, et 

nahk on kahekihiline, on nõrk hüpotees. Kuigi karvade jäljed ja tihedus nahal ning naha 

paksus ja värvus võimaldavad mingil määral kindlaks teha nahaliiki (Mould jt. 2003, 

3265), siis pole Tartu nahaleidude juures kirjutatud, kuidas või mille põhjal need liigid 

määratud on. Seega ei saa neid andmeid väga usaldusväärseteks pidada.  

 

Leidus ka mõni erand – Munga tänava leidude seast võis leida teistsugust nahka, mida 

Ülikooli tänava ja Raekoja platsi leidude hulgas polnud. Antud nahatükid olid väga suured 

ja pehmed, ka nahatoon oli tunduvalt heledam.  Ilmselt on eri liikide loomade nahk erinev, 

aga mõned erinevused tulenevad kindlasti ka parkimisel, säilitamisel ja konserveerimisel 

kasutatud töövõtetest. 

 

Euroopas kujunesid teatud loomade nahad populaarsemaks kui teised. See võis toimuda 

mitmel põhjusel, millest Harjula (2008, 129) mõned välja toob. Alates 13. sajandist muutus 

veisenahk põhiliseks jalanõude materjaliks Londonis, samas kui varem oli kitsenahk 

rohkem kasutusel (Grew, Neergaard 2004, 21). Mould, Carlisle ja Cameron (2003, 3265–

3266) pakuvad, et veisenaha kasutuselevõtt oli Inglismaal üleriigiline. Hiliskeskajal näib, 

et veisenahk domineerib veelgi rohkem. Skandinaavias näib olevat veisenaha 

domineerimise alguseks samuti 13. sajand (Harjula 2008, 129). Üheks põhjuseks miks 

sellised muutused Põhja-Euroopas võisid toimuda on see, et varem Hispaaniast sisse 

toodud kitsenaha import vähenes ja seega muutus veisenahk olulisemaks (Mould jt. 2003, 

3266). Seevastu olukord Lübeckis oli teistsugune, sest veel 14.–15. sajandil oli vähemalt 

1/3 esemetest valmistatud kitsenahast, teiste loomade nahkasid võis vähem esineda 

erinevate regulatsioonide ja piirangute pärast (Harjula 2008, 129). Stockholmi kohta 

kasutab Harjula (2008, 129) Gustaf Edvar Klemmingi andmeid, kelle sõnul on teada, et 

Stockholmi kingseppadel oli rangelt keelatud kasutada hobuse-, hülge- ja lambanahka 

veisenaha asemel, sest neid nähti alamat sorti materjalidena.  

 



7 

 

Eve Rannamäe (2010, 37–45) artiklist saab lugeda Viljandis kasutatavatest loomadest 

loomaluude uurimise põhjal. Rannamäe (2010, 42–43) kirjutab, et kõige rohkem on leitud 

veiseluid, seejärel lamba- ja kitseluid ning alles siis sealuid. Kuigi osteoloogiline materjal 

kajastab luuleide, siis võib seda siduda ka nahaga. Kui loom tapeti, siis läks kõige 

tõenäolisemalt kasutusele ka nahk, seetõttu võis veisenahk olla kättesaadavam kui teiste 

loomade oma. 

 

Tekib ka küsimus, millistel otstarvetel nahka keskajal kasutati. Nahk oli keskajal ilmselt 

sama oluline nagu plastmass tänapäeval (Sarv 2007, 53). Juba muinasajal oli nahk mitte 

ainult kaubaartikkel ja kehakate ning jalavarjude materjal, vaid ka maksevahend (Sarv 

2007, 53). Nahka kasutati keskajal väga palju erinevates valdkondades, kõige rohkem 

räägitakse ilmselt jalanõudest, kuid olulised on kindlasti ka muud esemed. Rahakotid, 

veelähkrid, noatuped, vööd, riided, mööblidetailid ja mänguasjad on vaid üks hulk 

nimetatud asjadest. Tartu leidude puhul on suuremas osas esindatud jalanõud ja nende 

katked ning nahajäägid/ribad, mis on saadud jalanõude väljalõikamisel, hilisemate 

parandustööde käigus või mõne muu nahkeseme valmistamisel. Pärnu 1990. aasta 

arheoloogilistel väljakaevamiste nahaleidudest (Rommot 1991) suure osa moodustasid 

jalanõude detailid nagu näiteks tallad, pealsed ja konstruktsioonilised lisadetailid. Peale 

jalanõude ja nende katkete on Tartu uuritud kompleksides esindatud noatuped, pistoda 

tupp, raamatukaaned, käekaitsmed, töötlusjäägid ning üks arvatav rahakukkur. 

 

Seega võib öelda, et kuigi Tartu arheoloogiline nahk näeb väliselt ühesugune välja, siis 

tegelikult võivad need esemed olla valmistatud erinevate loomade nahast. Järelduste 

tegemisel on abiks kirjalikud allikad ja osteoloogiline materjal, kuid kõige rohkem aitaks 

siinkohal, kui nahaliigi määraks asjatundja, kes oskab naha omaduste (välimus, materjal) 

põhjal järeldada, millise looma nahaga võib olla tegemist. 

 

1.2 Ülikooli 15  

 

Arheoloog Andres Tvauri  teostatud väljakaevamistel Ülikooli 15 krundil 2005. ja 2007. 

aastal tuli kolmest jäätmekastist välja nahaleidusid.  Kokku leiti kuus jäätmekasti, millest 

viis dateeriti keskaega ja üks 16. sajandi teisest poolest 17. sajandini (Tvauri 2008, 139). 

Nahast leiud pärinevad põhiliselt kastidest 1b ja 6, üks nahast lapsejalats on jäätmekastist 5 

(mida antud töö käigus arvesse ei võeta, sest leidude hulgas seda polnud). 
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Erinevalt varem Tartus uuritud jäätmekastidest võeti kogu kasti 1 sisu üles ning sõeluti 

märgsõelal, tänu millele õnnestus saada ka mitmeid väiksemamõõdulisi leide (Bernotas 

2007, 56). Kast 1b on väga kõnekas seetõttu, et jäätmekasti palgid on dendokronoloogilisel 

meetodil dateeritud 1335. aastasse (Tvauri 2008, 146–147). Selles olevate asjade põhjal 

võib oletada, et seda kasti kasutati vähemalt viiekümne aasta vältel (Tvauri 2008, 146–

147). See on Tvauri sõnul esimene tõend sellest, et jäätmekaste kasutati pikema aja vältel 

ja vahepeal neid tühjendati. Lisaks viitavad sealsed luksuslikud leiud (klaas, välismaised 

toidujäägid) sellele, et jäätmekast kuulus jõukale kaupmehele (Tvauri 2008, 146–147). 

 

Kastis 6 oli vähem leide kui 1b’s, aga nahka oli seal kokkuvõttes rohkem kui teises kastis. 

Jäätmekasti põhjas oli isegi üks terve loomanahk, aga seda ei võetud selle halva seisukorra 

tõttu üles. Teised tükid võeti üles ja need on siiani väga hästi säilinud. Kastist leiti ka üks 

saapaliist (Tvauri 2008, 144–145). 

 

Kast number 6 on leitud esemete põhjal dateeritud 16. sajandisse, olles ligikaudu sada 

aastat noorem kui kast 1b. Ka leiud olid selles kastis palju vähemütlevad, neil puudusid 

igasugused viited jõukusele. Jäätmekast kuulus ilmselgelt mõnele majapidamisele, kõige 

tõenäolisemalt kingsepale (Tvauri 2008, 147). 

 

1.3 Munga 12  

 

Munga 12 ehk Hugo Treffneri gümnaasiumi territooriumil toimusid arheoloogilised 

väljakaevamised 2000. aasta suvel Peeter Piiritsa juhendamisel (Piirits 2000). Kokku 

kaevati läbi 117 m
2
 suurune ala, kaevand jäi hoovi idaosasse (Piirits 2000, 3). Käesoleva 

piirkonna asustus ulatub juba muinasaega, vanimad leiud pärinevad 11.–12. sajandist 

kaevandi S-ossa kaevatud lohust ning hilisemad 20. sajandist (Piirits 2000, 27–28). 

 

Nahast leiud on suuremas osas dateeritud 14.–16. sajandisse (Piirits 2000, 7, 16–17, 19, 22, 

26). Leiukompleksi vanus on määratud leiukihtide sügavuse, esemete, luuainese ja 

pinnaseproovide abil. Üheski jäätmekastis pole leitud naha hulk suur, nahkesemed 

moodustasid kogu leiumaterjalist vaid väikese protsendi (Piirits 2000, 3–28). 

Leiukomplekside üheks kenamaks nahast leiuks olevad raamatukaaned kuuluvad ilmselt 

17. sajandisse, kuna jäätmekast, milles need olid, on kohaliku keraamika servaprofiilide 

alusel dateeritud just 17. sajandisse (Piirits 2000, 19). Mingeid jälgi selle kasti 
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tühjendamisest pole, seega võib arvata, et kast oli lühikest aega kasutusel (Piirits 2000, 19). 

Teiste nahast esemete kohta pole aruandes pikemalt kirjutatud.  

 

Kokku oli Munga tänaval jäätmekaste kaheksa, mille Rünno Vissak (2000, 19) dateeris 

leidude põhjal järgnevalt: 

1. jäätmekast – 15.–16. sajandi I pool 

2. jäätmekast – 16. sajandi I pool 

3. jäätmekast – 14. sajand–16. sajandi algus 

4. jäätmekast – 15. sajandi II pool–16. sajandi II pool 

5. jäätmekast – 15. sajandi II pool–16. sajand 

6. jäätmekast – 14. sajandi II pool 

7. jäätmekast – 14. sajandi lõpp–15. sajandi II pool 

8. jäätmekast – 17. sajand (Vissak 2000, 19) 

 

1.4 Raekoja plats 

 

Raekoja platsil toimunud kaevamisi on oma magistritöös käsitlenud Romeo Metsallik 

(1992, 124). Tema ja Udo Tiidumaa juhendamisel uuriti 1981. ja 1982. aastal 

kommunikatsioonitrasside ehitussüvendites Raekoja platsile ladestunud kultuurkihti alates 

ühe meetri sügavuselt olemasolevast klompkivikattest. Vana turuplatsi edelanurgas avastati 

unikaalse 26,7 meetri pikkuse sõrestikkonstruktsioonis ehitatud käsitöökodade ja 

müügihoone säilmed ning hoone tagaküljel paiknesid töökojad. Ilmnes, et mitte kõikide 

ruumide sissepääs ei paiknenud platsipoolsel, vaid osadel ilmselt hoovipoolsel küljel. 

Kauplemine käis sellisel juhul läbi luugi nagu see mujalgi keskajal tavaks oli. Võimalik, et 

mõned ruumid olid omavahel ühendatud ka külgseinte kaudu (Metsallik 1992, 124). 

 

Terve kaevandi ulatuses leiti kirjeldatud ehitisega piirnevast kultuurkihist rohkesti lõigatud 

naharibasid ja tarvitatud nahkesemete jäänuseid, mis osutab siin eelkõige kingseppade 

tööle (Metsallik 1992, 125). See tuleneb ilmselt sellest, et välja tuli väga palju jalanõusid, 

taldasid ja muid jalatsidetaile. Selged tõendid sellest on ka 6. ja 8. ruumist leitud jalatsiliist 

ja nahanuga (Metsallik 1992, 125). Ilmselt on raad antud hoonet kingseppadele rentinud 

(Haak 2007, 22). Sama hoone puhul on oletatud veel teiste käsitöömeistrite tegutsemist 
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turuplatsil kuna leidus veel puust nõukatkeid, rauašlakki ja pronksijääke (Metsallik 1992, 

125). 

 

Radioaktiivse süsiniku meetodi analüüs andis leitud vundamendipalgi vanuseks 750 +/– 40 

radiosüsinikuaastat (Metsallik 1992, 126). Metsallik (1992, 126) dateeris nimetatud hoone 

rajamisaja 13. sajandi II veerandisse. Metsallik (1992, 128–129) seostas kirjeldatud 

keeruka konstruktsiooniga sõrestikhoone Tartut 14. sajandi alguses laastanud 

tulekahjudega. Hiljem vanale alusele kohandatud rõhtpalkehitus oli tema hinnangul ajutise 

iseloomuga. Leiumaterjali põhjal võis puust turuhoonestus koos tarvilike käsitöökodadega 

Metsalliku arvamuste kohaselt olla kasutusel ka 14. sajandi II poolel (Metsallik 1992, 128–

129). Seega olid nimetatud kingsepakojad kasutusel 13. sajandi II veerandist kuni 14. 

sajandi II pooleni.  

 

13.–14. sajandi Raekoja platsi nahaleiud viitavad seega käsitöölise/kingsepa töökojale. 

Antud leiukompleksist kogutud jalatsite ja selle detailide hulk kogu nahast leiumaterjalis 

oli suur. Kuigi Tartu käsitöölistest/kingseppadest keskajal pole pikemat käsitlust, siis 

Tallinna 14. sajandi käsitöölistest võib pikemalt lugeda Küllike Kaplinski tööst (1980). 

Kingseppadest kirjutab Kaplinski  (1995, 210–216) veel eraldi, rõhutades, et kingsepatöö 

on üks vanemaid linnakäsitöö alasid üldse ning kingsepapoed ongi enamasti turuplatsil.  

 

1.5 Kokkuvõte 

 

Arheoloogiliste nahaleidude uurimisega on Eestis seni rohkem tegeletud vaid Tallinnas, 

ülejäänud Eesti kohta on seni ilmunud vaid üksikuid käsitlusi. Käesolevate 

leiukomplekside nahaleidudega pole varem põhjalikumalt tegeletud, arheoloogilist nahka 

on ainult vähesel määral mainitud.   

 

Kõik kolm leiukompleksi on teatud mõttes väga sarnased ja erinevad. Sarnasusele viitavad 

ühetaolised leiud, millest enamik pärinevad keskajast. Erinevused tulevad sellest, et 

Ülikooli 15 ja Munga 12 kaevandite nahaleiud on leitud, Raekoja platsi leiud seostati aga 

käsitöölise töökohaga. Samas on Ülikooli 15 jäätmekast 6 seostatud samuti kingsepatööga, 

seega võiks otsida selle kasti leiumaterjalis sarnasusi Raekoja platsi kaevandi omaga 

(näiteks töötlusjääke jms.) 



11 

 

 

Komplekside puhul on mõningad erinevused leidude puhul. Raekoja plats ei sisalda ühtegi 

terviklikku leidu, aga Munga 12 jäätmekastist leiti raamatukaaned, käekaitsmed ja 

noatuped ning Ülikooli 15 kastidest terviklikumad jalanõud. Seega erineb Raekoja plats 

teistest kahest veel ka seetõttu, et leiuaines pole nii eriilmeline. Kõigis nimetatud 

leiukompleksides esineb arvukalt töötlusjääke, taldasid ja teisi jalatsite fragmente.  
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2. Arheoloogilised nahaleiud  
 

Kolmest kaevandist koguti kokku üle 500 arheoloogilise nahajäägi, see annab võimaluse 

leide esemetüüpide järgi eraldi vaadelda. Nahajääke, mille puhul esialgu on raske välja 

lugeda nende kasutusmotiivi, oli antud leiukontekstides üsna palju. Tabelis 1 on välja 

toodud esemete arv liikide kaupa. Järgnevad alapeatükid on pühendatud jalatsitele ja nende 

osadele, töötlusjääkidele ja muudele nahkesemetele.  

        

Tabel 1. Esemeliigid leiukomplekside kaupa 

Table 1. Items organised by complexes      

Leiukompleks Ülikooli 15 Raekoja 

plats 

Munga 10 

Jalatsid 3 1 1 

Jalatsi pealse osad 1 12 20 

Tallad 4 20 38 

Poolikud tallad ja tallaosad 2 15 21 

Kannaosad 1 <5 <5 

Teised jalatsidetailid <50 39 152 

Töötlemisjäägid >100 >100 <20 

Ülejäänud 

nahajäägid/detailid/fragmendid 

- 189 120 

Muud esemed - - 9 

s.h noa- ja pistoda tuped - - 3 

s.h vestihõlm - - 1 

s.h raamatukaaned - - 1 

s.h rahakukkur - - 1 

s.h rihmad - - 3 

s.h käekaitsmed   2 

Kokku >150 ~265 ~370 

 

Tabelis väljatoodud ülejäänud nahajääkide/fragmentide ja detailidena käsitlen neid 

arheoloogilise naha jääke, mille kasutust või kuulumist töötlemisjääkide hulka ei ole 

määratud. Andmed võivad veidi erineda võrreldes lisa 2 all oleva tabeliga, sest tabel 1 on 

kokku pandud töö käigus tehtud fotode põhjal (valitud fotod lisas 1), aga tabel 2 on 

moodustatud teiste andmete (aruannete, leiunimekirjade ja inventariraamatute) järgi ning 

töö käigus ilmnes, et osad nahajäägid on kadunud või topelt nummerdatud. Üks 

„nahatükk“ on osutunud konserveerimise käigus pärgamenditükiks (TM A-115: 351). 
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2.1 Töötlusjäägid 

 

Nahajääkidest rääkides kasutan kolmel töötlusetapil tekkinud jäätmete eristamise süsteemi 

(Mould jt. 2003, 3245–3246). Välja saab tuua esmasel, teisesel ja kolmandasel töötlemisel 

tekkinud jäägid, see on uurijate seas üsna populaarne süsteem (Mould jt. 2003, 3245–

3246), ka Harjula on seda kasutanud (Harjula 2008, 145). Eeltöödest ülejäänud nahka 

nimetatakse esmasteks jääkideks (inglise keeles primary waste, joonis 1). Esmased 

nahajäägid tekivad esialgse karvaeemalduse ja muude mittekasutatavate osade 

eemaldamisel – näiteks piirkonnad pea ja jalgade juures, kõhunahk, udarad ja muud osad 

(Mould jt. 2003, 3245). 

 

Kui vajaminevad eeltööd olid tehtud, alles siis oli nahk valmis kasutamiseks. Selleks, et 

nahast ese kokku panna oli vaja tükid valmis lõigata ja sellest protseduurist tekkivaid jääke 

nimetatakse teisesteks jääkideks (inglise keeles secondary waste, joon. 2). Viimase etapina 

pandi ese kokku ning pisikesed üleliigsed tükid lõigati ära – tekkisid kolmandased jäägid 

(inglise keeles tertiary waste, joon. 3) (Mould jt. 2003, 3245–3246) . 

 

Antud leiukompleksides on esmasel töötlusel tekkinud jääke vaid kolm, kuid isegi nende 

puhul ei saa täiesti kindel olla, et need just esmased on. Need võivad olla teisesel või isegi 

kolmandasel töötlusel tekkinud – näiteks ülemisele saapaserva äärele on jäänud karvaga 

nahk ja see on siis ära lõigatud. Siinkohal vaatlen leitud karvatükkidega jääke siiski 

esmastena. Esmasel töötlusel tekkinud jäägid võivad näidata seda, et tegeleda võidi ka 

naha parkimisega. Naha parkimine oli keeruline ja pikaaegne protsess, mida linnas sees 

harvemini esines (Samorokov 2010, 4). Kuna Ülikooli tänavalt parkimistöökoja märke 

(Samorokov 2010, 4) pole leitud, siis oletan, et antud leiukompleksis ei tegeletud naha 

parkimisega, küll aga kasutati sellist nahka, mida ise veel vähemal määral töötlema pidi, 

seetõttu võibki leida esmasel töötlusel tekkinud jääke. 

 

Kolme leiukompleksi peale kokku oli teisesel ja kolmandasel töötlusel tekkinud jääke üle 

saja. Kui Munga tänava kaevamistelt leiti vaid mõned töötlemisjäägid, siis Raekoja platsilt 

ja Ülikooli 15 hoovist leiti seevastu ligikaudu sada töötlemisjääki. Teisesel ja kolmandasel 

töötlusel tekkinud jääkide eristamine pole raske. Kolmandase töötluse jäägid on enamasti 

kitsad ja pikad ribad, aga teisesel töötlusel tekkinud jääkidega peab mõnikord rohkem 
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vaeva nägema, sest vahel pole täpselt aru saada kas nad on mõne eseme detailid või puhtalt 

töötlusjäägid.  

    

Joonis 1. Esmasel töötlusel tekkinud  jäägid    Joonis 2. Teisesel töötlusel tekkinud  jäägid 

(TM A-141: 695).             (TM A-141: 695). 

Figure 1. Primary waste.        Figure 2. Secondary waste. 

 

            

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Kolmandasel töötlusel tekkinud jäägid (TM A-141: 695). 

Figure 3. Tertiary waste. 

  

Nahajääkide suuruse põhjal võib teha erinevaid oletusi. Näiteks ei saa olla kindel, kas 

suuremad jäägid tekkisid seetõttu, et kingsepp oli alles noor õpipoiss või on nahajäägid 

suured seetõttu, et nahka parasjagu rohkem leidus. Kuna aga naha hankimine oli 

pikaajaline ja keeruline protsess, siis vaevalt, et seda väga raisati (Samorokov 2010, 4), 

lisaks ei tulnud Tartu kaevanditest välja ühtegi väga suurt nahatükki (kõik jäid paari 

sentimeetri juurde). Kaaluda võib ka võimalust, et kingsepal/käsitöölisel oli parasjagu 

selline töö, kus põhidetailid olid suured ja väiksematest ribadest polnudki midagi teha. 

Sellel on aga raske, kui üldse võimatu vahet teha.   

 

Vahel saab naha puhul selgelt aru, et jäägid on tekkinud juba varem kasutatud esemete 

taaskasutusest. Taaskasutust (joon. 4) võivad näidata näiteks õmblusjäljed nagu ka antud 
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pildil või siis on nahatükk mingi jalatsiosa kujuga (näiteks jalanõu küljeosa), mõnel 

nahatükil on  lisaks eelmainitud tunnustele  augud  sees,  ka see võib olla märk 

taaskasutusest. Samas võib aukudega nahatükk osutuda tavaliseks saapa ülaosaks või mõne 

teise nahast eseme fragmendiks. Sellisel juhul poleks tegemist taaskasutusega, kuid selle 

kindlaks tegemine nõuab täpsemat asjatundlikkust. Antud leiukomplekside puhul tundub, 

et taaskasutust esineb üsna mõõdukalt. Paljudel nahafragmentidel on varasemale 

kasutusele viitavad õmblused, kulumisjäljed 

või augud ning neist tükkidest omakorda on 

midagi veel välja lõigatud.       

   

 Joonis 4. Taaskasutusjäljed (TM A-141: 

695). 

Figure 4. Reused leather waste. 

 

2.2 Tihendusribad ja teised nahajäägid 

 

Tihendusribasid ehk teisisõnu tugevdusribasid (lisa 1, joon. 1) leidus kõigi kolme 

jäätmekasti kohta umbes 50. Ribad on üsna kergesti äratuntavad oma õmbluste poolest, 

mis on jälgitavad selgelt äratuntavate augukeste põhjal. Õmblusaukude read on paljudele 

leitud nahatükkidele iseloomulikud, kuid kõik sellised nahatükid pole tugevduseks 

mõeldud. Tihendusribad on mõeldud jalanõu tugevdamiseks ja selleks, et nad paremini vett 

peaksid (Sarv 2008, 41). Keskajal asetati selline nahariba paika enne jalatsi õmblemist, aga 

uuema valmistustehnika kohaselt võidi tihendusriba paigutada väljapoole, välistalla äärde 

(Sarv 2008, 41). Harjula (2008, 123) leiab, et tihendusribad on eest ja küljepealt 

kinninööritavate jalanõude puhul tavalised. Ühes jalanõus võis olla mitu tihendusriba. 

Mitmed ribad on antud leiukompleksides jalanõu tallaääre kujulised ja üsna pikad, mõnel 

tallal on ribad veel küljes (TM A-115: 875, 941). 

 

Willy Groenman-van Waateringe (1987, 76) eristab viit erinevat tihendusriba tüüpi. 

Selleks on ta koostatud iga tüübi kohta eraldi kirjelduse. Mina antud töösse seda sisse ei 

too, sest näib, et Tartu leiukompleksides leidus vaid kahte tüüpi tihendusribasid:  

kannatugevdamise tükke ja tavalisi ribasid.  
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Lisaks kõigele eelnevale on mõned nahafragmendid, mille kasutusest päris täpselt aru pole 

saada. Need pole töötlusjäägid, sest neil on küljes õmblused, augud või on neil muud 

töötlusjääkidele mitteiseloomulikud omadused. Nendele viidatakse inventariraamatutes 

(Arheoloogiliste kogude inventariraamat XIV, X, näiteks TM A-28: 69, 86, 109 jne.) kui 

nahkesemete fragmentidele. Millistele esemetele nad kuuluda võiksid on raskem oletada. 

Selliseid nahast tükke ehk esemete fragmente tuli välja palju, sealjuures leidus kaks 

kroogitud nahatükki (lisa 1, joon. 18) (TM A-115: 943), üks rõngas (lisa 1, joon. 19) (TM 

A-28: 130) ja suur hulk teisi nahatükke (näiteks TM A-115: 817). Mõned sellised 

nahatükid on osad jalanõudest ja kui on näiteks olemas suuremad osad jalatsi pealsetest, 

siis annab mõne tüki paigutada õigesse kohta jalanõu juurde. Need võivad olla osad 

jalatsitest või tükid millega on üritatud jalanõusid parandada. Võimalik on ka see, et 

jalanõude juurde kuuluvadki mõned väiksemad detailid.  

 

Leidus mitu rihma, mis ilmselt on kuulunud jalanõudele. Seda võib eeldada nende suuruse 

pärast, need on täpselt sellise pikkusega, et võivad ümber jala ulatuda. Ühe rihma küljes on 

metallist otsik selle kinnitamiseks (lisa 1, joon. 14), teisel sarnasel puudus metallist ots ja 

kolmandal rihmal (lisa 1, joon. 15, 16) on kunagi ilmselt olnud pannal, sest selle rihma 

keskelt jookseb läbi neli auku (TM A-115: 1235 I). Neljanda rihma (lisa 1, joon. 17) üks 

ots on rebenenud, keskelt jookseb läbi õmblus ja teises otsas on auk (TM A-115: 984). 

Rihmad kinnitati tavaliselt jalanõu ülemisele äärele, et jalatsit oleks võimalik kinnitada.  

 

Töötlusjäägid, tihendusribad ja teised nahafragmendid on seega antud leiukompleksides 

üsna levinud. Nagu juba eelpool mainitud, siis nii mõnedki nahafragmendid jäävad antud 

töö käigus määramata, aga paljud neist on kindlasti mõne jalanõu osad. Ülejäänud töö 

keskendub juba terviklikemale leidudele – jalanõudele, pealse fragmentidele ja taldadele, 

eraldi saab veel lugeda teistest leitud esemetest. 

 

2.3 Jalanõud  
 

Jalanõude puhul annab küsida väga palju erinevaid küsimusi – kas need kuulusid meestele 

või naistele, kes need tegi, kuidas neid dateerida, kas jalanõu suuruseid annab määrata, kes 

neid kaunistas, milline oli jalanõude valmistamise tehnika, jne. Kõike seda võib teada 

saada jalanõude uurimisel (Goubitz 2001, 11).  
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12.–15. sajandini valmistati jalanõusid lihtsas ümberpööramistehnikas – eraldi nahatükist 

lõigati nahanugade abil välja tald ja pealne, mis õmmeldi pahupidi kokku ja pöörati siis 

ümber (Sarv 2008, 40). Õmbluste tugevdamiseks kasutati tihendusribasid (Sarv 2007, 55). 

Kuni 16. sajandini ei kasutatud jalatsite valmistamisel kingsepaliiste ega üldiseid šabloone, 

seega on jalatsite kuju üsna juhuslik varieerudes ümaratest ninadest kuni teravate ninadeni, 

vahel olenes see moest (Sarv 2007, 55). Sellistel jalanõudel on konstruktsioonilisi vigu ja 

need pidasid vastu umbes 2–3 kuud (Sarv 2007, 55). Ka Tartu leiuaineses leidub nii terava- 

kui ka ümmarguse ninaga jalanõusid ja nende fragmente, mille puhul annab edukalt 

määrata nende tüüpi. 16. sajandi alguses hakati jalanõusid valmistama kingsepaliistul, see 

tagas jalatsite pikema kasutusaja (Sarv 2007, 55). Keskaegsete ühekordsete taldade asemel 

kinnistub 1550. lõpuks kolmest või enamast kihist koosneva tallaga king. See tõi kaasa uue 

ja korrapärase välimuse ja pikema kandmisaja (Sarv 2007, 55). 

 

Sarve (2006, 35) käsitluse järgi on keskajast teada seitse erinevat nahkjalatsite tüüpi, mis 

erinesid üksteisest kinnituse poolest: madal, poolkõrge, kolme ja kahe paelaga kinnitatav 

paelking ning nöörsaabas, rihm-, nöör- ja pastelking. Harjulal ja Goubitzil on aga veidi 

teistsugune eristamine. Goubitz (2001, 135–315) nimetab oma tüüpe numbrite järgi – tüüp 

10 kuni 155. Harjulal (2008, 21–60) on aga kirjeldav süsteem, mille puhul tõmbab ta 

paralleele ka Goubitzi tüüpidega. Enda töös kasutan Harjula süsteemi, mille puhul toon 

sulgudes välja ka Goubitzi numbrid. Tartus terviklike jalatsileidude puhul saab rääkida 

kolmest eest kinninööritavast kingast ja ühest ažuurtehnikas tehtud küljepealt 

kinninööritavast jalanõust (TM A-141: 128, 632, 693, TM A-115: 960). Jalanõude 

pealsefragmente tuli jäätmekastidest välja palju, rohkem säilinute põhjal võib nende kohta 

teada saada sama palju kui kolme terviklikuma kohta. Jalanõude pealsefragmente tuli 

kokku 33, s.h üks oletatav lapse jalanõu pealse osa (TM A-28: 16) (lisa 1, joon. 20).   

 

Ülikooli 15 jäätmekastist 1b leiti kaks terviklikku jalatsit (TM A 115: 128, 632). Üheks 

neist on jalats TM A-141: 128 (joon. 5), mis kuulub eest kinninööritavate nöörkingade 

hulka (Goubitzi tüüp 70) (Goubitz 2001, 195–200). Eestis on eest kinninööritavaid 

jalatseid leitud ainult Tartust ja Pärnust, Tallinnast veel taolisi välja tulnud pole (Harjula 

2008, 92). Sellist tüüpi jalatsid hakkasid levima 14. sajandi alguses ning olid kasutusel 

vähemalt 16. sajandi teise pooleni (Goubitz 2001, 195). Eest kinninööritavatele kingadele 

on iseloomulik see, et esialgu oli neil veidi terav ninaots (Goubitz 2001, 195). Seega võib 

antud jalatsi paigutada 15. sajandisse, sest ka jäätmekast on pärit sellest perioodist. Jalats 
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ise on kõige lihtsamas stiilis, kuid sellele tüübile iseloomulikult on tal veidi teravam 

ninaots. Vaadates kinga ülaääres paiknevaid õmblusi, võib  pakkuda, et seal on olnud ääris, 

mis mõnele taolisele jalanõule omane oli. Üks taoline nahast riba (TM A-141: 635), mis 

võis kuuluda sarnase jalanõu 

ülaosasse, tuli ka Ülikooli 15 

jäätmekastist välja. Jalanõul puudus 

tald, kuid see leiti hiljem ja sobitus 

väga hästi antud kingale.  

 

Joonis 5. Nöörking (TM A-141: 128). 

Figure 5. Front-laced shoe. 

 

Teine jalanõu (TM A-141: 632) (lisa 1, joon. 2) leiti samuti jäätmekastist 1b, ka see on eest 

kinninööritav king. Oma mõõtudelt on see palju suurem eelmainitud jalatsist  – ilmselt 

kuulus mehele. Antud jalanõul on olemas ka keel ning kaks paralleelset nöörauku (kaks 

nööriauku on ühel ja kaks teisel pool), nöörid on säilinud ning aukudes alles. Ka selle 

jalatsi võib jäätmekasti põhjal dateerida 15. sajandisse, mil sellised jalatsid kõige 

levinumad olid.  

 

Kolmas eest kinninööritav jalanõu (TM A-115: 960) leiti Munga 12 hoovist jäätmekastist 

8.  Antud eksemplar (lisa 1, joon. 10) on väga kulunud, sellel on kaks nööriauku ja ühes on 

nöör säilinud. See jalats jääb 17. sajandisse ning selle juurde kuulub sama leiunumbri all 

olev nelinurkse kujuga tald (lisa 1, joon. 11) (taldadest pikemalt alapeatükis 2.4).  

 

Ažuurtehnikas tehtud jalanõu (joon. 6) leiti jäätmekastist 6. Jalanõul on ilus ažuurne 

muster, millest suurem osa on säilinud. Endel Valk-Falk (2006) kirjutab, et Vene teadlased 

peavad ažuurtehnikat suureks harulduseks. Samuti leiab Valk-Falk (2006), et Tartu leidude 

üldkompositsioon ja motiivide sarnasus viib mõttele, et nende teostaja võis olla Tartu 

kingsepp. Sellega pean nõustuma, sest antud leiukompleksi on tõenäoliselt kasutanud 

kohalik kingsepp, kes selle jalatsi ka teha võis. See jalats kuulub küljepealt 

kinninööritavasse tüüpi (Goubitzi tüüp 50; Goubitz 2001, 175–184), küljel on kaks paari 

nööriauke ning pealsel kinnitus puudub. Janne Harjula (2008, 89) järelduste kohaselt on 

külje pealt kinninööritavad jalatsid kasutusele võetud hiljemalt 12. sajandi alguseks, kõige 

vanem taoline jalats on leitud Lödöselt (Harjula 2008, 89). Kõige populaarsemad olid külje 
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pealt nööritavad kingad 13.–15. sajandil (Goubitz 2001, 175). Esimesed näited sellistest 

jalatsitest tulid Tallinnasse ja Tartusse 13.–14. sajandil (Harjula 2008, 89). Ažuurse 

mustriga Tartu jalanõu jääb ilmselt 

16. sajandisse, sest jäätmekast kust 

see leiti, dateeriti sellesse perioodi 

(Tvauri 2008, 147).   

 

Joonis 6. Ažuurse kaunistusega 

king (TM A-141: 693). 

Figure 6. Openwork decoration. 

 

Täiesti üksikuks leiuks on pastel (lisa 1, joon. 22) mis tuli välja Raekoja platsilt. See on 

ühest tükist koosnev jalats, mis kinnitati ülaservas asunud paelaga (Harjula 2008, 22). 

Kuna Raekoja platsi kaevand on dateeritud 13.–14. sajandisse (Metsallik 1992, 128), siis 

võib antud jalats pärit just olla viimatinimetatud perioodist.  

 

Lisaks eelpool kirjeldatud viiele jalatsile leiti hulk pealsete katkeid. Kuna Munga tänav 12 

kaevandist ja Raekoja platsilt leiti kummastki vaid üks jalats, siis tuleb vaadelda jalatsi 

pealse fragmente ja nende põhjal järeldusi teha. Kõigist kolmekümne kolmest 

jalanõufragmendist on tüüpide määramiseks piisavalt hästi säilinud vaid neliteist, 

ülejäänud on väga halvasti säilinud jalatsi pealsed ning pöia-, kanna-  ja sääreosad.  

 

Kuus sääreosa (TM A-115: 714, 718, 1036 I, 1096, TM A-28: 193, 235) on säilinud 

jalanõudest eraldi. Neli neist on esindatud suuremate tükkidena (joon. 7), kaks säilinud 

säärefragmenti on väiksemad. Üks väiksematest fragmentidest on kolme nööriaugu ja kahe 

nööriga (lisa 1, joon. 23), teine nelja nööriaugu ja nööriga. Võib eeldada, et kõik need 

kuuluvad ühe jalanõutüübi alla – nöörsaapale, ehkki väiksemate tükkide puhul seda 

kindlalt väita ei saa.  

  

Joonis 7. Sääreosa (TM A-115: 

714/1–7). 

Figure 7. Leg part. 
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Peale nelja sääreosa leidus kaks jalatsi pealse fragmenti (TM A-115: 714, 1142 II), mis 

kuuluvad nöörsaapale. Ühel saapal on terve rida nööriauke, teisel saapal need puuduvad, 

on vaid pikk sirge lõige. Kolme leiukompleksi põhjal on leitud nöörsaabaste hulk üsna suur 

– kokku on kaheksa nöörsaapa katket. 

 

Nöörsaabas näib keskajal olevat nii meeste kui naiste, võib-olla ka laste jalats (Sarv 2003, 

229). Meeste nöörsaapad olid rohmakamad, nende valmistamiseks kasutatav nahk tugevam 

ja paksem kui teiste jalatsite puhul, naiste sama tüüpi jalatsid olid elegantsemad ning 

valmistatud peenemast nahast (Sarv 2003, 229). Omaette küsimus on, millise 

ühiskonnagrupi garderoobi leitud jalatsid kuuluvad. Tüpoloogiliselt on tegemist samade 

jalanõudega, mida praeguse Saksamaa, Madalmaade ning Skandinaavia riikide 

territooriumil kandsid alamkihid (Sarv 2003, 229). Nöörsaapad on levinud Eestis juba 

alates 13. sajandist (Sarv 2003, 228).  

 

Võttes ette teised jalatsi pealse fragmendid, siis võib öelda, et leidus mitmeid eritüüpidele 

kuuluvaid pealseid. Mõne fragmendi põhjal annab tõesti rohkem informatsiooni saada, 

kuid osad on selleks liiga lagunenud. Kõige lihtsam on selliste pealsetega, millel on paar 

selget nööriauku ja nööridki veel sees, need on nöörkingad. Nööriaukudega jalatseid leidus 

kokku viis, sealhulgas olid kahel nöörid veel aukudes. Teised jalatsi pealsete fragmendid 

olid ilma nii selgete vihjeteta, mis tüübi alla nad kuuluda võiksid, seega tuli neid lähemalt 

uurida.   

 

Üheks huvitavamaks näiteks on ülespoole rullitud äärtega jalats (joon. 8), teisi selliseid 

jalatsi pealseid välja ei tulnud. Tegu on ümberpööramistehnikas tehtud pastlalaadse 

jalatsiga. Rulli keeratud äär on kõige tõenäolisemalt omalaadne kaunistusmeetod. 

Kannaosa juures on sellel jalatsil õhuke puidust osa, mis on mõeldud kannatugevduseks. 

Lisaks leidus sama numbri all üks kannakapp ja tald, mis antud jalatsile sobituvad. Antud 

jäätmekast 8, kust pealne leiti, on dateeritud 17. sajandisse (Vissak 2000, 19).  

 

Joonis 8.Rullis äärtega jalats (TM A-

115: 923/1–11). 

Figure 8. Shoe with rolled margin. 
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Mõne jalatsi pealse puhul ei saa esmapilgul üldse aru mis tüübi alla need kuuluda võivad. 

Abiks võivad olla nahatükid, mis on sama numbri alla pandud – need on tavaliselt osad 

jalatsitest. Seega võib öelda pildiloleva (joon. 9) pealse kohta, et see on olnud veidi 

kõrgema osaga jalats, mida on külje pealt nööritud. Seda saabki öelda tänu sama numbri all 

olevate nahast tükkide abil – üks nahast osa sobitus täpselt küljepealseks osaks ja tänu 

sellele selgus, et tegemist on külje pealt kinninööritava jalatsiga. Kõrgema osa olemasolust 

saab aru tänu sellele, et ülemisel äärel on õmblused, mis viitavad sellele, et seal on kunagi 

olnud külgeõmmeldav osa. Selliseid pealsete fragmente, mis on olnud kõrgemad jalatsid, 

leidus veelgi (näiteks TM A-115: 714, 817 II; lisa 1, joon. 3, 4), seega võib öelda, et 

kõrgemaid jalanõusid on Tartus kindlasti kantud. Selliste jalatsite puhul tasuks ära märkida 

kõrged kahe/kolme paelaga kinnitatavad paelkingad ja nöörsaapad, mille alla antud 

fragmendid on arvatavasti ka 

kuulunud.  

 

Joonis 9. Jalatsi fragment (TM A-

115: 779/1–13 I). 

Figure 9. Fragment of shoe. 

 

 

Paljude pealsetega klapivad ka tallad ja kannatugevduse osad, aga kõiki neid ei ole antud 

töö käigus kokku viidud, välja võib tuua paar näidet. Üheks selliseks on 17. sajandist (vt lk 

9) pärit nööritav jalats (lisa 1, joon. 5), mille puhul oli ainult pool pealset säilinud. Tald 

(lisa 1, joon. 6) kuulub sama numbri alla ja sobitub kokku õmbluste ja kujuga. Teise sellise 

näite võib tuua lihtsas ümberpööramistehnikas tehtud jalatsi pealse fragmendiga (lisa 1, 

joon. 7), millel on eraldi säilinud tald (lisa 1, joon. 8) ja kannakapp tugevdusosana (lisa 1, 

joon. 9).  

 

Seega on Tartu kolmes leiukompleksis esindatud nöörkingad ja -saapad ning üks pastel. 

Kõige rohkem  (8) leidub eest kinninööritavaid jalatseid, järgnevad kõrgemad jalatsid (3), 

mis on ühtlasi ka külje pealt kinninööritavad, ka nöörsaapale kuulunud fragmente (8) on 

palju. Teisi pealsefragmente (7, ainult pöia- ja kannaosad) ei ole võimalik määrata.  
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2.4 Tallad 
 

Tallafragmente tuli kõikide leiukomplekside peale kokku ligikaudu sada. Tallad, mille 

kogupikkust andis mõõta, on esitatud allolevas diagrammis (diagramm 1). Mõõta sai 34 

talda, mille pikkused jäid 11,5 cm (suurus 17) ja 27,0 cm (suurus 43) vahele. Keskmiseks 

tallapikkuseks on 19,5 cm (suurus 30), kõige rohkem esines 16,5 cm (suurus 25) pikkuseid 

taldasid, neid oli kokku neli. Ülejäänud taldasid esines vaid üksikult ja kahekaupa.   

 

Diagramm 1. Talla mõõdud ja kogused 

Diagram 1. Sole measurements and quantity 

 

 

Paljud tallad on terviklikud ja üsna vähe kulunud, aga suurem osa taldadest on mingi 

defektiga ning osa neist ka poolikud. Poolikud tallad on kaheosalised ehk kombineeritud, 

eraldi on veel sellised poolikud tallad, mis on pooleks murdunud või lõigatud. Lisaks on 

mõned sellised, kus puudub nii pöia- kui kannaosa, neid nimetan keskmise osaga 

taldadeks. Igas leiukompleksis leidus mõni tald, ühtegi paaris talda ei tundu olevat. Mõned 

tallad võib panna kokku eelmainitud jalanõudega ja nende fragmentidega.   

 

Kuna taldasid tuli välja väga palju, siis jagan need eraldi gruppidesse: terved, pooleks 

murtud ja kaheosalised, katkised ning defekti/jalapatoloogia tunnustega, puust pindudega, 

nelinurksed ja laste jalanõudele kuuluvad tallad. Lisaks taldadele leidus palju kannakappe. 

Kõige rohkem (37) on defektiga ja kulunud/katkiseid taldu. Palju (22) on ka selliseid, mille 
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puhul on suurem osa tallast ära murdunud või alles ongi vaid väikene tükk. Järgnevad 

terved (11) ning seejärel poolikud (8) tallad, mis on osad kaheosalistest ehk kombineeritud 

taldadest. Leiduvad ka mõned nelinurkse pöiaosaga (8) ja laste jalanõule (7) kuuluvad 

tallad. Kõige vähem (5) on puust ja metallist pindudega taldasid.  

 

Taldade kuju võib olla väga erinev, mida näeb ka Tartust leitud taldade puhul. Goubitz 

(2001, 73) toob välja kuus põhjust miks tallad erinevad võivad olla: a) kinga spetsiaalne 

funktsioon; b) king võis kuuluda mehele, naisele või lapsele; c) mood; d) konts ja selle 

kõrgus; e) konstruktsioon, mis peab koos hoidma talda ja jalanõu pealset; f) materjal. 

Seega võib taldade erineva kuju põhjuseks olla mõni antud näidetest, vahel kindlasti ka 

mitu pakutud variantidest.  

 

Joonis 10. Tald (TM A-28: 4). 

Figure 10. Sole. 

 

 

Terviklikumalt säilinud taladest on viis terava ja kuus ümmarguse/tömbima ninaga. 

Taldade kuju on erinev, aga üks (TM A-28: 4) eristub teistest silmnähtavalt oma pikema 

kuju ja kitsama liistu poolest (joon. 10). Ühelgi teisel tallal nii omapärast kitsast kuju pole, 

vaid vastupidi, mõni tald (TM A-115: 923) on palju laiema liistuga kui teised (joon. 11). 

Antud laiema liistuga tald kuulub rullis äärtega jalatsi juurde ja on seega dateeritud 17. 

sajandisse (vt lk 22). Tavaliselt läheb tald keskelt kitsamaks, osad hakkavad aga kohe 

pöiaosa juurest laienema ja keskelt kitsamaks ei lähegi. Mõned allikad (Mould jt. 2003, 

3273) viitavad, et taldade erinev kuju on eri aegadest mõjutatud, mis on kindlasti tõene ja 

seda tuleks arvesse võtta, aga kuna Tartu leiud jäävad üsna lähedastesse perioodidesse, siis 

tasub ka teisi seletusi otsida.  

 

 Joonis 11. Laia liistuga tald 

(TM A-115: 923/1–11). 

Figure 11. Wide lasted sole. 

 

Teised terved tallad on tavalise ja traditsioonilise kujuga, varieerudes vähesel määral 

vastavalt kandja jalakujule. Suurem osa taldadest on paksemast nahast, on ka mitmekihilisi 

taldasid, seda näeb kõige rohkem puust pindudega läbitud taldade puhul.   
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Katkiseid, kulunud ja jalapatoloogia märkidega taldasid leidus 37. Sellest momendist, kui 

jalanõu jalga pannakse, hakkab see võtma jala kuju. Aja jooksul „kantakse jalanõu sisse“ ja 

see võtab teise kuju. Sellised kandmisjäljed näitavad meile millised jaladeformatsioonid 

(varvas hoiab halvasti, jne) inimesel olla võisid (Carlisle 2003, 3351). Jalapatoloogia 

märkidega taldade kuju, paksus ja defektid on üsna erinevad. Suurel hulgal võib märgata 

ka tavalist pooleks murdumist või rebenemist, palju on mitmekihiliseks kuivamist ja 

kulumist.  

Joonis 12. Jala-

patoloogia tunnustega 

tald (TM A-141: 693). 

Figure 12. Sole with 

footpathohology signs. 

 

Kõige parem näide jalapatoloogiast on üks pealtnäha üpris terve tald (TM A-141: 693), 

mille lähemal vaatlemisel võib selgelt näha kolmes kohas tekkinud kulumisjälgesid (joon. 

12). Jäljed on üsna väikesed, kuid esindavad paari suuremat patoloogiat, mida taldadel 

näha võib. Esimesena võib välja tuua varbaga sisse kulutatud augu, mille põhjustab 

kangestunud suurvarvas (Sarv 2004, 341) ehk hallux rigidus (Carlisle 2003, 3353). Selline 

auk tekib siis, kui inimese suure varba kuju või hoiak on viga saamise tagajärjel muutunud. 

Selle tagajärjel jäävad pöiaosa ja varbalüli ühte asendisse ja ei saa enam liikuda, see aga 

põhjustab käimisel varbale toetumise, mis tekitab hõõrdumise ning talla või pealse sisse 

tekib auk (Carlisle 2003, 3353). Sellised kulumisjäljed on üsna laialdased. Peale selle on 

veel mitmeid võimalusi, kuidas varvaste vale asend võib tallale ja ka pealsele auke sisse 

teha. Vaadates keskmist piklikku auku, siis on see tekkinud ilmselt astumise tagajärjel, tald 

on lihtsalt aja jooksul murdunud. Samas ei saa välistada võimalust, et see on üks 

jalapatoloogiatest, sest sageli võib neid mitte ära tunda või siis teiste kulumisjälgedega 

segamini ajada (Carlisle 2003, 3353). Kolmas kulumisjälg on kannaosas ja see võib olla 

seoses varbaga sisse kulutatud auguga, jalg ei toetu lihtsalt kannale õigesti. Selliseid 

varbaga ja kannaga seotud auke on Tartu leiukompleksides veel hulganisti, mis paneb 

jagama Carlisle’i (2003, 3353) arvamust, et sellised jalavigastused, mis tekitasid antud 

auke talla sisse, olid sel ajal üsna levinud. Carlisle (2003, 3353) peab ühtlasi tõenäoliseks, 

et need tekkisid samadel põhjustel mis tänapäevalgi – jalanõu ei istu jalas hästi, käiakse 

väikeste ja pigistavate mudelitega. 
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Taldade defektid pole aga alati tekkinud jalapatoloogiate pärast, on ka täiesti tavalisi 

kulumisjälgedega jalanõusid ja taldasid. Põhiliselt on jalanõudega nii kaua käidud kuni 

mõni osa lihtsalt küljest ära tuleb, sellest annavad tunnistust poolikud tallad ja jalatsite 

pealsed, millest suured tükid puuduvad. Euroopas üritati osalt jalanõusid ka parandada, 

selleks olid eraldi jalanõude parandajad, kuigi neid võidi ka kingsepale paranduseks viia 

(Harjula 2008, 147). Tartus kolme leiukompleksi peale kokku ei täheldanud ma ühtegi 

parandusmärkidega jalatsit, suuremat osa jalatseid on kantud ilmselt sellise punktini, kus 

parandamisel pole enam mõtet. Võib-olla leiduks mõni tald, millele on lisakiht juurde 

pandud, kuid sellise pilguga on antud esemeid juba raskem vaadata. Kaheosaliste taldade 

puhul ei pruugigi aru saada kas mõlemad pooled on originaalid või on üks neist asendatud. 

Vana talla asendamine uuega oli arvatavasti väga aeganõudev, sest kõik oli vaja uuesti 

õmmelda (õmblused pidid kattuma), see võib olla põhjuseks miks paljud tallad on kahes 

osas (Grew, Neergaard 2004, 89).  

 

Kaheosalistest ehk kombineeritud taldadest on kokku viis kanna- ja kolm pöiaosa. 

Kaheosalised tallad õmmeldi eraldi kokku pöia- ja kannaosast. Euroopasse ilmusid sellised 

tallad juba varakeskajal, eriti levinud olid nad Londonis, aga neid on leitud ka Lundist, 

Oslost ja Lübeckist (Harjula 2008, 116). On pakutud mitmeid põhjuseid miks tallad tehti 

kahest osast. Kõige rohkem on räägitud kokkuhoiust – nii avanes võimalus kasutada ka 

väiksemaid nahatükke (Harjula 2008, 117). Grew ja Neergaard (2004, 49–50) pakuvad 

veel ühte teooriat – kui üks osa tallast kulus läbi, siis oli seda kergem uue tükiga asendada. 

Kui mõni selline tallaosa leitakse, siis on peaaegu võimatu kindlaks teha kas tegemist on 

originaali või asendusega (Harjula 2008, 117).  

 

Joonis 13. Puust pinnuaukudega tald (TM A-115: 714/1–7). 

Figure 13. Sole with wood-pinned holes. 

 

Säilinud puupindudega taldasid olid vaid üks (TM A-115: 960), 

teised olid auklikud (joon. 13), viidates, et kunagi olid talda läbinud 

puidust pinnud (TM A-115: 714, 943, 1244 I). Lisaks puupindudega 

taldadele on kaks tallaosa (TM A-115: 944), millel paistavad küljes 

olevat metallist naelad. Naelad on õmblusaukude juures, kuid mitte 

nende sees. Vahepeal naelad puuduvad või ongi terve tallaosa kohta 
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ainult üks nael. Need võivad olla ka kontsaosad, mida on tugevdatud naeltega.  

 

Puust pindudega tallad on tavaliselt tehtud taaskasutatud nahast, mida on pandud mitu kihti 

(kihte võis olla isegi kuni viis). Zerpe ja Fredriksson on avaldanud arvamust, et puust 

pindusid võidi kasutada seetõttu, et tallad olid siis niiskuse ja mustuse eest paremini 

kaitstud ning pidasid seetõttu kauem vastu (Harjula 2008, 119). Sellised  tallad on 

põhiliselt Skandinaavia fenomeniks, mis kestis 14.–16. sajandil (Harjula 2008, 119). Peale 

Tartu on selliseid taldasid välja tulnud ka Pärnust (Harjula 2008, 119). Tartu puidust 

pindudega tallad jäävad 17. sajandisse (Vissak 2000, 19).  

 

Nelinurkse pöiaosaga taldasid on käsitletava materjali hulgas kaheksa, mõne kannaosa on 

samuti nelinurkne. Oma õmbluste ja materjali poolest ei erine nelinurksed tallad tavalistest 

taldadest mitte kuidagi. Harjula (2008, 69–70) pakub, et sellised tallad on omased 

varauusaegsele ühiskonnale. Vähemalt ühe nelinurkse talla saab siduda jalatsiga (TM A-

115: 960). Nelinurkse pöiaosaga tallad jäävad Tartus alles 17. sajandisse (vt lk 9). 

 

Lapsejalanõule kuuluvaid taldasid tuli kolme leiukompleksi peale kokku seitse. Laste 

jalanõude tallad ei erine oma kuju poolest kuidagi täiskasvanute omast, seepärast on neid 

sageli raske eristada naiste jalanõu taldadest. Antud tallad on kõik üheosalised ja 

ümmarguse või tömbi ninaga, ainult ühe ninaots on natukene teravam (TM A-28: 

alanumbrita). Leitud tallad on kõik üsna hästi säilinud, mitte üheski pole suuri 

kulumisjälgesid, kolmes tallas on paar väga väikest auku (TM A-115: 704, TM A-28: 2, 

alanumbrita). Ainult üks tald on kihiliseks kulunud (TM A-115: 704), teistel on 

minimaalsed kulumisjäljed. Nagu ka jalanõude puhul ei saa taldade põhjal eristada kas 

need kuulusid poistele või tüdrukutele.     

 

Joonis 14 . Kannakapp (TM A-115: 923/1–11). 

 Figure 14. Heel. 

 

Üheks jalatsitega seotud leiuks on kannakapid. 

Kannakapid on väga oluline konstruktsiooniline 

lisadetail jalanõude puhul. Kapp kujutab endast pehmest 

nahast detaili, mis õmmeldi palistuspistetega kanna kohal jalatsi sisse, paljud paremini 

säilinud jalanõud omavad kanna kohal selle õmbluse iseloomulikke jälgi (Rommot 1991, 
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5). Kannakappe (joon. 14) on väga palju leitud näiteks Pärnu Munga tänava 

väljakaevamistelt. Tartust tuli neid samuti, kannakujulisi (nagu joonisel 14) on kokku 

kolm. Lihtsamaid kolmnurga- ja trapetsikujulisi, mida kanna sisse õmmeldi, on natuke 

rohkem. Kannakappe ei tehtud ainult nahast, leidub ka puidust tugevdusi (Harjula 2008, 

122). Konkreetseks näiteks Tartu puhul on rullis äärtega jalats (TM A-115: 923), mida 

tugevdas kannaosas nii nahast kui puidust kannakapp (joon. 8).  

    

2.5 Noatuped, pistoda tupp, käekaitsmed, rahakukkur, vestihõlm ja 

raamatukaaned  

 

Kõik teised nahast esemed tulid välja Munga tänav 12 jäätmekastidest. Leiti kaks noatuppe 

(TM A -115: 1391, 943), pistoda tupp (1227), raamatukaaned (909), vestihõlm (TM A-27: 

114) ning selle rihma katke (TM A-115: alanumbrita), rahakukkur (817) ja käekaitsmed 

(1209, 1265).   

 

Nahast noatuppede leide on Eesti linnade arheoloogilises materjalis suhteliselt palju, kuid 

need on läbi töötamata ning väga üldiselt dateeritud (Sarv, Sokolovski 2006, 319). Tartu 

Munga tänava leiukompleksist tuli neid välja kaks. Üks on tavaline ornamentidega ja teine 

on metallist kaunistustega. Antud noatuppede (joon. 15) nahaliiki pole määratud, aga kõige 

enam tehti neid vasikanahast, vahel ka lamba- või kitsenahast. Noatuppesid tehakse 

suuremas osas lihtsas tehnikas – kasutatakse ühte tükki, mida volditakse vastavalt 

vajadusele (Harjula 2005, 30). 

Ornamentidega noatupp paistab olevat 

tehtud volditavas tehnikas ja küljel asuva 

õmblusega, juurde on lisatud vaid nöörid, 

millega sai seda ilmselt vööle kinnitada.   

 

Joonis 15. Noatupp (TM A-115: 1391). 

Figure 15. Knife sheath.  

 

Paljude noatuppede puhul on jälgitav ka esteetiline taotlus, olgu selle väljenduseks 

lõiketerapoolse serva lainelisena lõigatud äär või üldine korrektne ja korrapärane viimistlus 

(Sarv, Sokolvski 2006, 324). Harjula (2005, 39) pakub välja kaks kategooriat, kuidas 
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noatuped kaunistati. Esimesel juhul on kaunistus pinnapealne, teisel juhul läbib kaunistus 

nahka. Need on ta omakorda jaganud kaheks – 1a) tehnika, mis teeb nahapinna katki; 1b) 

tehnika, mille puhul muster pressitakse sisse ja nahapind jääb terveks. Mustriga noatupe 

puhul tuleb pigem arvestada tehnikaga 1b, sest nahapind pole läbitud ja muster on sisse 

pressitud. Võimalikud on väga õrnad sisselõiked. Ka Sarv (2007, 55) peab selle noatupe 

puhul kõige tõenäolisemaks templitehnikat. Leitud noatuped ja raamatukaaned annavad 

tunnistust eriti kõrgetest esteetilistest taotlustest. 13. sajandil hakkas massiliselt levima 

tembeldus, seega paigutab Sarv (2007, 55) ornamenteeritud noatupe samuti 13. sajandisse.  

 

Pistoda tupp leiti Munga 12 jäätmekastist 1 (vt lk 1). See on puidust tugevdusega, mis 

jaotub kaheks suuremaks fragmendiks ning näib, et see lõigati välja ühest nahatükist ja 

seejärel õmmeldi tupe keskosast servapidi kokku (Pruus 2010, 27 – 28). Jäätmekastist 

kogutud kaasleidude põhjal pärineb see 15.–16. sajandist. 

 

Paljud nahkesemete kaunistamistehnikad olid kasutusel ka raamatukaante (lisa 1, joon. 12)  

juures. Üheks levinumaks motiiviks Euroopas oli heraldikast tulnud ning 13. sajandi teisel 

poolel levima hakanud liiliaõis (Sarv, Sokolovski 2006, 328.). Raamatukaaned olid 

jäätmekastis 8 ja jäävad seega 17. sajandisse (Piirits 2000, 19). Vestihõlm (lisa 1, joon. 13) 

ja selle rihma katke (lisa 1, joon. 14) on samuti ühed leitud esemetest, mis 

leiukompleksidest välja tulid. Hõlma ja rihma kaunistavad mitu rida paralleelseid augukesi. 

Lisaks leidus üks arvatav rahakukkur (lisa 1, joon. 21). Selle puhul on selgelt näha pooleks 

murdmise jooned ja õmblusaugud, seega võib oletada, et nahatüki keskel olev auk on 

olnud avaus. 

 

Üheks haruldaseks ja harvaesinevaks leiuks olid käekaitsmed, mis on raudribade- ja 

neetide ridadega tugevdatud ja peaaegu täielikult säilinud (Mäesalu jt. 2008, 27). 

Turviseosad leiti kokkupakituna, nii on neid ka säilitatud. Nahaosa on hästi säilinud, vaid 

küünarnukipoolses osas võib täheldada kahjustusi. Keskaegseid nahast 

küünarvarrekaitsmeid pole seni veel kusagilt mujalt avastatud, see teeb nende ajalise ja 

tüpoloogilise määramise raskemaks, seetõttu kasutati dateerimiseks pinnasereljeefe 

(Mäesalu jt. 2008, 28). Reljeefidel olevad inimesed kannavad taolisi käekaitsmed ja kuna 

reljeefide puhul on teada mis ajast need pärit on, siis määrati need 14. sajandi lõppu või 15. 

sajandi algusesse. Valmistatud on käekaitsmed ilmselt hobuse paksemast turjanahast 

(Mäesalu jt. 2008, 31).  
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Seega jäävad leitud esemetest varauusaega vaid raamatukaaned. Noatuped, pistoda tupp, 

rahakukkur, käekaitsmed ja vestihõlm leiti aga keskaegsetest kihtidest. Kuna enamik 

esemeid on juba varem seostatud (Sarv 2007, Mäesalu jt. 2008) pigem kõrgemate 

sotsiaalsete gruppidega kui tavainimestega, siis võib siit ka eeldada, et jäätmekastid on 

olnud mõne jõukama inimese kasutuses.  

 

2.6 Kokkuvõte 

 

Kolme leiukompleksi peale olid esindatud jalatsid, tallad, töötlusjäägid, tihendusribad, 

noatuped, raamatukaaned, käekaitsmed, vestihõlm ja rahakukkur. Seega on erinevate leitud 

esemete hulk üsna suur, kuid kahjuks leidus erinevaid esemeid (peale jalatsite ja taldade) 

suuremas osas vaid üksikult. Kõige rohkem on taldasid ja töötlusjääke ning neile järgnevad 

jalatsid ja selle katked. Lisaks selgus, et Tartus on tegeletud naha taaskasutamisega. 

Töötlusjääkide puhul sai selgeks, et saab eristada esmasel, teisesel ja kolmandasel töötlusel 

tekkinud jääke.  

 

Jalatsite puhul oli selgelt näha, et levinud olid mitut tüüpi, peamiselt nööritavad jalanõud. 

Ka tallad andsid ettekujutluse sellest, mis tüüpi jalatsitega tegu võis olla, lisaks sai nende 

põhjal jälgida moodi. Leitud tihendusribade hulk viitab sellele, et need on olnud kindlad 

osad jalanõude juures. Paljud jalatsid sai omavahel ühendada leitud taldade, nahakatkete ja 

kannaosadega. 

 

Leitud naha hulk ületab viiesaja piiri, paljud katked õnnestus ära määrata, kuid suurem osa 

nahatükkidest jäävad töö käigus määramata. Siinkohal ei ole mõeldud töötlusel tekkinud 

jääke, pigem nahafragmente. Kindlasti oleks leitud esemeid rohkem esinenud, kuid minul 

puudub kahjuks veel selline pädevus, et kõikide nahafragmentide põhjal mingeid 

selgemaid oletusi teha.  
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3.  Nahajääkide tõlgendus: tehnika, sugu, mood ja staatus 

 

Nahajääkide ja väheste säilinud esemete põhjal saab infot keskaja ühiskonnale 

iseloomulike moesuundade, staatuste ja kasutatavate valmistustehnikate kohta (Sarv 2007, 

53). Põhilised esemed Tartus kolme leiukompleksi põhjal on jalanõud ja nende katked. 

Taldade puhul saaks mingil määral staatust oletada, aga omaette teema oleks see, kuivõrd 

usaldusväärsed need oletused oleksid. Küll aga saab jälgida moesuundi. Inimeste staatust 

saab oletada näiteks jalanõu välise vaatluse põhjal. Paljud jalatsitüübid olid levinud ainult 

teatud sotsiaalse grupi esindajate seas mingil kindlal ajaperioodil. Mõne teise (näiteks 

noatuped) leitud eseme välimuse põhjal võib teha oletusi, millise sotsiaalse staatusega 

inimesele need kuuluda võisid. Tavaliste nahajääkide ja ribade põhjal pole sotsiaalset 

staatust võimalik oletada (vt peatükk 2). 

 

Nagu juba eelpool mainitud, siis erinevaid jalatsitüüpe tuli kolme leiukompleksi kohta 

välja kolm. Esindatud on eest ja küljepealt kinninööritavad jalatsid, nöörsaapad ja üks 

pastel. Kokku oli võimalik määrata 21 jalatsi tüüp. Kõige vanem jalanõu on ilmselt pastel, 

mis on 13.–14. sajandist. Suurem osa jalatsitest on pärit 15.–16. sajandist. Mõned on ka 

hilisemad, 17. sajandist. Alates 16. sajandist võib jalanõude puhul näha valmistustehnika 

muutumist, need olid edaspidi palju keerulisema konstruktsiooniga (Sarv 2003, 227). Koos 

tehnika muutumisega muutus ka mood. Üheks põhiliseks innovatsiooniks olid 

topeltkihilised tallad (Harjula 2008, 115), mida ilmneb ka Tartu leiukompleksides. Kõige 

selgem näide Tartus on puust pindudega tallad, mis on mitmekihilised. Tavalised 

mitmekihilised tallad polnud Põhja-Euroopas väga levinud veel isegi 16. sajandi 

keskpaigas (Harjula 2008, 68).  

 

Kuigi keskajal hakkasid ilmuma veidi keerulisema konstruktsiooniga jalatsid, siis säilisid 

ka lihtsamad ühes tükis tehtavad pastlad. Ka Tartust tuli üks selline välja (TM A-28: 

alanumbrita). Harjula (2008, 99) pakub oma ideed, miks veel keskajal olid ühest tükist 

koosnevad jalanõud esindatud: 1) need olid amatööride poolt valmistatud; 2) olid 

professionaalide valmistatud; 3) neid valmistati ühe tükina kontrastiks välismaalt tulnud 

moesuundade vastu; 4) puudusid piisavad teadmised jalanõude valmistamise kohta; 5) neid 

tehti inimestele, kes ei saanud lubada mitmest tükist koosnevaid jalanõusid. Harjula 

põhjendab need väited ka pikemalt ära, öeldes, et täpse vastuse teada saamiseks tuleks 
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kasutada ka kirjalikke allikaid (Harjula 2008, 99). Kõik tema ideed tunduvad reaalsetena, 

seega ei ole üldse üllatav, et vähemalt üks pastel Tartu kompleksides leidus.  

 

Leiuainesest tuli välja mitmeid nööriaukudega jalanõusid ja selle katkeid, mis pole ilmselt 

veel kingsepaliistul tehtud. Kuna terviklikke jalanõusid leidus üsna vähe, siis on ainult 

nende põhjal raske öelda kui mitmeosalised ja millise kujuga jalatsid kõige levinumad olid. 

Kui võtta arvesse jalatsi pealsed ja fragmendid, siis enim näisid levivat eest 

kinninööritavad kingad. Leitud terviklikud kingad jäävad oma ümara ninaotsaga 

kahtlemata varasemasse perioodi, sest terava ninaga jalanõud hakkasid ilmuma alles 15. 

sajandi lõpus ja 16. sajandi alguses (Harjula 2008, 68). Kui jalanõude valmistamistehnika 

hakkas muutuma, siis tekkisid juurde veel mõned jalanõude stiilid – madalalõikelised, 

kinnised ja kõrgemad (Harjula 2008, 68). Lisaks võib öelda, et Tartust leitud jalatsite puhul 

on neid jalatseid kandnud nii mehed, naised kui lapsed. Sellist tüüpi jalatseid on mujal 

kandnud kõik, olenemata soost või vanusest, seega võib eeldada, et ka Tartu jalatseid 

kandsid kõik.  

 

Jalatseid võidi ka kaunistada – kaunistustehnikad varieerusid lihtsaist ažuurtehnikas 

väljalõigatud geomeetrilistest kujunditest koosnenud mustritest tavalise linnakodaniku 

kingadel kuni tikandite, kalliskivide ja maalingutega saavutatud keeruliste mustriteni 

kõrgaadlike jalatsitel (Sarv 2007, 56). Üks ažuurtehnikas tehtud jalats leiti ka Tartust, 

Ülikooli 15 jäätmekastist 6. Ilmselt ei kuulu Tartu leidudest ükski kõrgaadlikele, sest leitud 

jalatsid on kõik üsna lihtsakoelised. Muidugi võisid ka jõukad inimesed lihtsaid kingi 

kanda. Nende  jalanõud võisid olla paremast nahast, kenama kujuga või mustrilised.  

 

Kui taldasid ja jalanõusid koos vaadata, siis pealse fragmente leidus kolme leiukompleksi 

kohta kolm korda vähem. Taldade põhjal annab jälgida rohkem moodi, mõnel juhul sugu 

(suuruse põhjal). Jalatsite puhul on lihtsam, sest mida väiksem jalanõu, seda lihtsam on 

oletada, et see kuulub naisele. Päris suured jalanõud kuuluvad arvatavasti meestele, 

taldadega võib olla sama lugu, sest meeste jalad on enamasti palju laiemad ja pikemad. 

Kuna täpseid mõõte, mis eristaksid naise ja mehe tallapikkust ning suurust, pole antud töös 

kindlaks määratud, siis ei saa öelda, et suuremad tallad kuuluvad kindlasti meestele –  pole 

teada kust piirid jooksevad. Ühestki leiukompleksist ei tulnud välja väga suuri taldasid, 

suurem osa jäävad oma pikkuse poolest umbes tänapäevaste naiste jala suurusteni. Sarv 

(2008, 44) kinnitab Tallinna Pikk tänav 48 jalatsileidude puhul tõsiasja, et väiksema jalaga 
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meeste ja suurema jalaga naiste jalatsitel on väga raske vahet teha. Tallinna materjali 

põhjal selgus, et kõige väiksemad tallad vastavad tänapäevasele numbrile 17 ja suurimaks 

on number 40 (Sarv 2004, 340). Ka Tartu kõige väiksem tald vastab numbrile 17 ning 

kõige suurem tald on tänapäevaste numbrite järgi suurusega 43.  

 

Kui sugu ei saa Tartu taldade puhul päris täpselt eristada, siis mood on küll jälgitav. Tartus 

on esindatud erinevate ninakujudega tallad – nelinurkse-, ümmarguse- ja terava ninaosaga, 

mis kõik võivad kuuluda erinevate moesuundade alla. Seega saab taldade põhjal jälgida 

moodi väga edukalt. Ümarama ninaga tallad olid levinud enne 15.–16. sajandit, edaspidi 

tulid terava ninaga tallad (Harjula 2008, 68). Nelinurkse pöiaosaga tallad jäävad Turus 

Harjula (2008, 70) sõnul juba varauusaegsesse kihti. Sellega võib nõustuda, sest ka Munga 

tänava ülemised kihid jäävad varauusaega. Seega on jälgitav kindel taldade levikumuster – 

ümmargused, terava ninaga ja nelinurksed tallad on kõik Tartu leiukompleksides 

esindatud, mis tähendab, et tallakuju puhul on mood ühe avaldumisvormina jälgitav. Tartu 

leidude seas jäävad ümmarguse ja terava ninaga tallad keskaegsetesse kihtidesse, kuid 

varauusaegsest jäätmekastist 8, Munga tänava krundil, tulid lisaks välja veel nelinurkse 

pöiaosaga tallad, mida varasemates kihtides pole.   

 

Noatuped ja raamatukaaned järgivad samuti üldist trendi moesuunas. Kui moodi tuli mingi 

ornamendimotiiv, siis kaunistati sellega ka nahast esemed. Raamatukaaned ja noatuped 

vaesemale rahvale arvatavasti ei kuulunud. Käekaitsmed on kõige tõenäolisemalt kuulunud 

kaitsevarustuse juurde (Mäesalu jt. 2008, 28). Tavaliselt võisid sellist moodsat 

kaitsevarustust kanda rikkamad aadlikud, kuid ka linnakodanikud ja sõjamehed võisid 

selliseid kasutada (Mäesalu jt. 2008, 29).   

 

Tehnika muutumise osas on tähtsal kohal kannakappide teke ja tihendusribad. Kannakapid 

pole alati eksisteerinud, vaid tekkisid alles umbes 11. sajandi paiku (Sarv 2006/a, 33). 

Esialgu olid need vaid väikesed nahatükid, mis jalatsi väljalõikamisel alles jäid, aga aja 

jooksul kujunesid neist palju tugevamad ja kandvamad osad jalatsite juures. See on 

järjekordne näide tehnika muutumisest aja jooksul. 17. sajandil muutus üldiselt ka jalatsite 

tallakuju – nagu juba eelpool mainitud, tekkisid nelinurkse pöiaosaga tallad. Sellised tallad 

on väga selgepiirilised, tegemist on uue meetodiga, kus välistalla äär tehti sihilikult laiem, 

et sinna külge veel tallakihte lisada (Sarv 2008, 41). Tallad kinnitati enamasti peene 

nööriga, lisaks andis välistalla äärde jäänud laiem pind võimaluse talla ja pealse 
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ühendusõmbluste kaitsmiseks (Sarv 2008, 41). Kuigi Sarv (2008, 42) ütleb, 17. sajandi 

lõpust hakati erinevaid jalatsistiile kombineerima, siis selle kohta Tartus märke pole.  

 

Nagu selgub, siis on mood ja staatus tähtsad osad sellest, mida nahast esemete puhul uurida 

saab. Kõige rohkem ilmneb see jalanõude puhul, eriti palju infot moe kohta annavad aga 

tallad. Pealsete puhul saab jälgida jalatsite kõrgust – aja jooksul hakati rohkem tegema 

kõrgemate sääreosadega mudeleid. Seega on jalatsite muutumises kõige tähtsamateks 

teguriteks mood ja valmistamise tehnika. Tartust leitud jalanõud sobituvad keskaegse 

Euroopa üldpildi sisse, ka ajalised määrangud klapivad, kuigi mõni jalatsitüüp võis 

Eestisse pisut hiljem jõuda kui näiteks Inglismaale või Saksamaale.  
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Kokkuvõte 

 

Käesolevas bakalaureusetöös on käsitletud arheoloogilist nahka Tartus kolme 

leiukompleksi põhjal – Ülikooli 15 ja Munga 12 ning Raekoja platsi lõunapoolne külg. 

Ülikooli 15 ja Munga 12 leiud on kogutud jäätmekastidest, Raekoja platsil on tegemist 

kingsepatöökoja jääkidega.  

 

Nahatüüpe antud töö käigus täpselt määratud ei ole, aga olen välja toonud milliste 

loomaliikide nahad võisid olla kõige levinumad. Põhiliselt kasutati veisenahka, mõne 

loomanaha kasutamine võis olla üldse keelatud, aga ka metsloomade nahad olid Eestis 

kindlasti kasutusel.  

 

Suurem osa tööst keskendub arheoloogilistele nahkesemetele. Enam kui viiesajast 

nahkesemest- ja katkest moodustasid suure osa jalanõudega seotud detailid nagu tallad ja 

pealsed, leidus veel ka kannaosasid, tihendusribasid, rihmasid ja töötlusjääke. Teistest 

nahkesemetest olid esindatud veel raamatukaaned, noatuped, pistoda tupp, käekaitsmed ja 

rahakukkur. Põhiliselt keskendusin oma töös jalanõudele ja nende detailidele kuna neid oli 

kõige rohkem. Taldasid (terveid, poolikuid) leidus peaaegu sada. Taldade puhul on hea 

jälgida moodi. Kõige varasemateks on ümara ninaga, järgnevad teravaga ninaga tallad, mis 

hakkasid ilmuma 15.–16. sajandil ning nelinurksed tallad on 17. sajandist. Peale nende 

kuju saab eristada veel ka puust pindude ja metallist naeltega taldasid. Puust pinnud läbisid 

enamasti tervet talda, aga naelad on talla õmblusaukude juures. Tallad on erinevas 

seisukorras – osa üsna terved, aga mõned väga halvasti säilinud. Esindatud on ka 

jalapatoloogiate tõttu tekkinud kulumisjäljed. 

 

Leidus ainult viis terviklikumat jalanõud, kolm neist on Ülikooli 15 jäätmekastist 1b ja 6, 

üks Munga 12 hoovist ja ainus pastel Raekoja platsilt. Neli neist on nööritavad jalanõud, 

kolm eest kinninööritavad ja üks küljepealse kinninöörimisega. Küljepealse 

kinninöörimisega jalats oli ažuurse kaunistusega. Pealse fragmentide põhjal olid kõige 

levinumad eest kinninööritavad jalanõud. Leidus ka paar ilma nööriaukudeta pealset, kõige 

erilisemaks on rullis äärtega jalats ja üks pastel. Mõnel pealse fragmendil olid 

nööriaukudes veel alles ka nöörid. Jalanõude välimuse muutumisel on olnud oluliseks 

märksõnaks valmistamise tehnika –  kui muutus mood, muutus ka tehnika.  
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Töötlusjääke oli mõnesaja piires. Töötlusjääkide puhul annab eristada esmasel, teisesel ja 

kolmandasel töötlusel tekkinud jääke. Kõige rohkem leiduski viimasel töötlusel tekkinud 

jääke, kui vaid pisikesed ribad välja lõigati. Selliseid oli palju Ülikooli 15 jäätmekastis 6 ja 

Raekoja platsi kaevandis, mis viitab sellele, et mõlemad leiukompleksid on seotud 

kingsepatööga. Peale nende töötlusjääkide leidusid mõned nahatükid, mille puhul oli 

selgelt näha, et midagi on välja lõigatud juba varem kasutuses olnud esemest. Tihendus- 

ehk tugevdusribasid tuli kolmest leiukompleksist samuti väga palju. Leidusid ka mõned 

kannakapid. Nii tihendusribad kui ka kannakapid on olulised konstruktsioonilised detailid 

jalanõude puhul. 

 

Peale nahaleidude tutvustamise keskendub üks osa tööst arheoloogilisest nahast saadud 

informatsiooni põhjal võimalike järelduste tegemisele. Lisaks on töös kaks tabelit (tabel 1 

ja lisa 2), kus on kokkuvõtvalt esitatud nahaleidude kohta kogutud info, s.h mõõdud, 

kirjeldus ja leiukoht. Teksti mõistmise seisukohalt vähem olulised fotod nahkesemetest on 

paigutatud lisasse (lisa 1).  

 

Arheoloogiline nahk Eestis ja eelkõige Tartus vajaks edasist uurimist. Kui hakata uurima 

ka teisi leiukomplekse Tartus, kust on välja tulnud keskaegset nahka, siis saaks luua laiema 

üldpildi nahkesemete kasutamise kohta Tartus. Käesolevas töös püstitatud eesmärgid said 

täidetud, kuid kolm leiukompleksi on liiga vähe, et suuremaid üldistusi teha.  
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Archaelogical Leather in Tartu Based on Three Complexes 

 

Summary 

 

The subject of my paper is medieval archaeological leather finds based on three complexes 

– Ülikooli 15, Munga 12 and the Town Hall square in Tartu. The Town Hall square was 

excavated in 1981 and 1982, supervised by Urmas Tiirumaa. Ülikooli 15 excavations took 

place in 2005 and 2007, supervised by Andres Tvauri and Rivo Bernotas. Munga 12 

excavations took place in 2000 and were supervised by Peetr Piirits. Ülikooli and Munga 

street containeid cesspits, Town Hall square had craftsman workshop waste.  

 

The paper itself includes three chapters. Chapter one is about leatherwork, previous 

researchers and there is also a little summary about all three complexes. Chapter two 

concentrates only to archaeological leather waste and in chapter three I make all the 

conclusions about fashion, technique and gender.  

 

The main purpose of the paper is to compare the leather waste, afterwards to tell more 

about medieval fashion based on shoe finds in Tartu. It also leads us to technique – when 

shoe fasion changed, the technique also changed. Gender is another keyword in this thesis, 

based on shoes we can tell wheter these belonged to women or men. Altough in this paper I 

do not make any conclusions about that, I explain how it can be determined.  

 

Only three fully preserved shoes were found, others were just upper parts of shoes, soles, 

heel parts, reinforcement strips, fragment of leather waistcoat and belt, knife sheath, book 

cover and a lot of leather waste. Leather waste can be primary, secondary or tertiary, there 

is also reused leather waste. Great number of leather waste main purpose can not be 

identified, therefore this thesis only focuses on shoes and its parts, leather waste in general 

and other leather objects. 

 

There were two front-laced shoes and one side-laced shoe with openwork decoration. 

Upper parts of shoes mainly represented also front-laced shoe parts, there also were some 

shoes with no lace-holes and some boots. Soles were with squared, rounded and pointed 

tips, some of these were combined (put together in two pieces), others  were wooden-
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pinned or had metal nails inside the seams. Only one book cover and knife sheath came 

form three complexes. All the leather waste was collected from the medieval layer. 

 

The purpose of this paper was achieved, although this subject should be researched 

onwards. Furthermore, it is a subject that no one in Tartu has never been profoundly 

studied.  
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Lisa 1 – Joonised  

 

Antud lisas on valitud pildid eelnevalt töö sees mainitud nahast esemetest ja fragmentidest. 

Esemete täisnimekiri on esitatud lisas 2, kus joonistel kujutatud leiud saab leiunumbri abil 

kirjeldusega kokku viia.  

 

 

Joonis 1. Tihendusribad (TM A-115: 893/1–8). 

Figure 1. Reinforcement strips. 

 

 

Joonis 2. Eesti kinninööritava jalatsi pealne (TM A-141: 632).  

Figure 2. Upper of a front-laced shoe. 
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Joonis 3. Jalatsi pealse fragment (TM A-115: 817/1–12 II).  

Figure 3. Upper part of a shoe. 

 

 

Joonis 4. Jalatsi pealse fragment (TM A-115: 714/1–7). 

Figure 4. Fragment of a shoe upper. 
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Joonis 5. Jalatsi pealse fragment (TM A-115: 940/1–6).  

Figure 5. Fragment of a shoe upper. 

 

 

Joonis 6. Tald (TM A-115: 940/1–6). 

Figure 6. Sole. 

 

 

Joonis 7. Jalatsi pealse fragment (TM A-115: 991/1–7).  

Figure 7. Fragment of a shoe upper. 
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Joonis 8. Tald (TM A-115: 991/1–7).  

Figure 8. Sole. 

 

 

Figure 9. Kannakapp (TM A-115: 991/1–7).  

Figure 9. Heel. 

 

 

Joonis 10. Eesti kinninööritava jalatsi pealne (TM A-115: 960/1–5).  

Figure 10. Upper part of front-laced shoe. 

 

  



46 

 

 

Joonis 11. Nelinurkse pöiaosaga tald (TM A-115: 960/1–5). 

Figure 11. Square-toed sole. 

 

 

Joonis 12. Raamatukaas (TM A-115: 909). 

Figure 12. Book cover. 

 

 

Joonis 13. Nahkvesti hõlm (TM A-28: 114). 

Figure 13. Fragment of a leather waistcoat. 
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Joonis 14. Nahkvesti rihm (TM A-115: alanumbrita). 

Figure 14. Belt fragment of a leather waistcoat. 

 

 

Joonis 15. Jalatsi rihm (TM A-115: 1235/1–20 I). 

Figure 15. Shoe strap. 

 

 

Joonis 16. Jalatsi rihm (TM A-115: 1235/1–20 I). 

Figure 16. Shoe strap. 

 

 

Joonis 17. Rihm (TM A-115: 984/1–9).  

Figure 17. Strap. 
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Joonis 18. Nahkeseme fragment (TM A-115: 943/1–18). 

Figure 18. Leather fragment. 

 

 

Joonis 19. Rõngas (TM A-28: 130). 

Figure 19. Ring. 

 

 

Joonis 20. Lapse jalanõu pealse fragment  (TM A-28: 16). 

Figure 20. Upper part of children’s shoe. 
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Joonis 21. Rahakukkur (TM A-115: 817/1–12 I). 

Figure 21. Purse. 

 

 

Joonis 22. Ühest nahatükist koosnev pastel (TM A-28: alanumbrita). 

Figure 22. One-pieced shoe. 

 

 

Joonis 23. Sääreosa (TM A-115: 1096). 

Figure 23. Leg part. 
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Lisa 2 – Tabel  
 

Lühendid: MU – Munga 12 

       ÜL – Ülikooli 15 

       RP – Raekoja plats 

 

Terved jalanõud 

NUMBER LEIUKONTEKST KIRJELDUS MÕÕDUD 

TM A-141: 128 ÜL, jäätmekast 1b, 

37.00–36.10 m 

Paelking  - 

TM A-141: 693 ÜL, jäätmekast 6 Ažuurtehnikas king - 

TM A-141: 632 ÜL, jäätmekast 1b, 

kiht 24, 37.75–6.10 

m 

Paralleelsete nööriaukudega jalats,  

nöörid alles 

23,4 cm 

 

Jalanõude fragmendid ja detailid 

NUMBER LEIUKONTEKST KIRJELDUS MÕÕDUD 

TM A-141: 694 ÜL, jäätmekast 6 Erinevad jalanõude detailid ja osad 

(tihendusribad, väike osa jalatsi 

pealsest jms) 

- 

TM A-115: 

704/1-4, 2 

MU, kiht nr 110, 

35.35–35.30 m 

Tihendusriba - 

TM A-115: 

704/1-4, 3 

MU, kiht nr 110, 

35.35–35.30 m 

Jalanõu detail, õmblustega 10,0 × 2,5 

cm 

TM A-115: 

704/1-4, 5 

MU, kiht nr 110, 

35.35–35.30 m 

Jalanõu detail, õmblustega 11,3 × 8,2 

cm 

TM A-115: 

714/1-7, 1 

MU, kiht 110, 

35.72–35.54 m 

Jalatsi pealne, väga kulunud ja katki, 

õmblusaukudega, nööritud 

poolkõrge jalats, mitmest osast 

koosnev 

25,0 × 10,5 

cm 

TM A-115:  

714/1-7, 4 

MU, kiht 110, 

35.72–35.54 m 

Jalatsidetail, õmblusaukudega - 

TM A-115: 

714/1-7, 5 

MU, kiht 110, 

35.72–35.54 m 

Jalatsidetail, õmblusaukudega - 

TM A-115: 

714/1-7, 7 

MU, kiht 110, 

35.72–35.54 m 

Osa säärest, ühel pool augud, teine 

ots rebenenud 

16,5 cm 

TM A-115: 

718/1-5, 2 

MU, kiht 137, 

35.74–35.44 m 

Osa säärest, kolm auku, all ääres 

õmblusaukude rida 
19,7 × 12,3 

cm 

TM A-115: 

745/1-4, 2 

MU, kiht 139, 

35.45–35.30 m 

Tihendusriba - 

TM A-115: 

750/1-8 

MU, kiht 139, 

35.12–34.90 m 

Kaks tihendusriba - 

TM A-115: 

750/1-8, 8 

MU, kiht 139, 

35.12–34.90 m 

Osa jalanõust, võib-olla tallatükk, 

õmblusjäljed 

 

TM A-115: 

750/1-8, 9 

MU, kiht 139, 

35.12–34.90 m 

Tihendusriba - 

TM A-115: MU, kiht 139, Tihendusriba - 
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750/1-8, 12 35.12–34.90 m 

TM A 115: 

779/1-13 I, 1 

MU, kiht 139, 

34.85–34.63 m 

5 tihendusriba - 

TM A-115: 

779/1-13 I, 4 

MU, kiht 139, 

34.85–34.63 m 

Jalatsi pealse fragment (koos teiste 

sama nr’i all olevate osadega jalats 

koos), kõrgem jalats, mida külje 

pealt nööritud 

20,0 × 16,7 

cm 

TM A-115: 

779/1-13 II, 1 

MU, kiht 139, 

34.85–34.63 m 

Jalatsi pealse fragment - 

TM A 115: 

779/1-13 II 

MU, kiht 139, 

34.85–34.63 m 

Viis tihendusriba - 

TM A-115: 

817/1-12 I, 1 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m  

Kaks tihendusriba - 

TM A-115: 

817/1-12 II, 3.1, 

3.2 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Kaks tihendusriba - 

TM A-115: 

817/1-12 II, 5 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Jalatsi pealse fragment, kõrgema 

nööritava jalatsi osa 
15,1 × 12,5 

cm 

TM A-115: 

817/1-12 III, 4 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Tihendusriba - 

TM A-115: 

817/1-12 III, 5 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Jalanõu pealse fragment, 

õmblusaukude read, eest 

kinninööritav 

13,3 × 15,4 

cm 

TM A-115: 

875/1-9, 5.1, 

5.2, 5.3 

MU, kiht 145, 

35.30 m 

Kolm nahatükki koos 

õmblusaukudega 

- 

TM A-115: 

875/1-9, 6 

MU, kiht 145, 

35.30 m 

Tihendusriba - 

TM A-115: 

893/1-8, 4 

MU,kiht 145, 

35.26–35.04 m 

Neli tihendusriba - 

TM A-115: 

899/1-7 I, 5.1, 

5.2 

MU, kiht 146, 

35.16 –34.96 m 

Kaks tihendusriba - 

TM A-115: 

899/1-7 II, 2 

MU, kiht 146, 

35.16 –34.96 m 

Jalatsifragment, õmblusaukudega, 

kanna või pealse osa juurde kuuluv 
16,0 × 10,0 

cm  

TM A-115: 

923/1-11, 1 

MU, kiht 147, 

34.67–34.57 m 

Kolm tihendusriba ja üks jalanõu 

tallaosa tükk, õmblusaukudega 

- 

TM A-115: 

923/1-11, 2.1, 

2.2 

MU, kiht 147, 

34.67–34.57 m 

Võimalikud tallaosad - 

TM A 115: 

923/1-11, 3.1, 

3.2 

MU, kiht 147, 

34.67–34.57 m 

Õmblusaukudega - 

TM A-115: 

923/1-11, 4 

MU, kiht 147, 

34.67–34.57 m 

Kannakapp, kooldus, 

õmblusaukudega 

- 

TM A-115: 

923/1-11, 6 

MU, kiht 147, 

34.67–34.57 m 

Jalatsi pealse fragment, osa äärest on 

kooldunud ülespoole, õhuke puidust 

osa kannatugevduseks sees, sobitub 

ühe kannaosaga (sama nr all), 

26,0 × 12,6 

cm 
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kooldus äär kaunistuseks, sobitub 

sama nr all oleva tallaga, kokku saab 

panna terve jalanõu 

TM A-115: 

939/1-8, 6.1, 6.2 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Kaks tihendusriba - 

TM A-115: 

940/1-6, 2 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Jalatsi pealse fragment, säilinud 

ainult umbes üks pool jalatsist, tald 

sama numbri all, nööritav jalats, 

nööriaugud näha 

23,5 × 4,5 

cm 

TM A-115: 

941/1-11, 1.1-

1.6 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Kuus tihendusriba - 

TM A-115: 

941/1-11, 3 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Kannaosa, kooldus, õmblusaukudega Kõrgus 4 

cm 

TM A-115: 

942/1-5, 2 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Tihendusriba - 

TM A-115: 

942/1-5, 3 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Kannaosa, alumisel äärel 

õmblusaukude rida, kooldunud 

Kõrgus 5 

cm 

TM A-115: 

942/1-5, 6 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Jalatsi fragment, õmblusaukudega, 

kooldunud 
24,0 × 8,5 

cm 

TM A-115: 

943/1-18, 4.1-

4.7 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Seitse tihendusriba - 

TM A-115: 

944/1-12, 2 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Tõenäoliselt talla osa, 

õmblusaukudega, aukudes niit, 

rebitud äärtega 

 

- 

TM A-115: 

944/1-12, 4 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Piklik jupp, õmblusaukude reaga, 

ühes otsas augud ja sealt läbi nahast 

ribad 

- 

TM A-115: 

944/1-12, 6 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Tihendusriba  - 

TM A-115: 

944/1-12, 11 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Nelinurkne, õmblusaukude reaga, 

võib olla tihendusriba või osa tallast 

- 

TM A-115: 

944/1-12, 12.1-

12.3 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Kolm tihendusriba  - 

TM A-115: 

944/1-12, 13 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Õmblusaukudega, piklik - 

TM A-115: 

944/1-12, 14 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Metallist naelaga, õmblusaugud, 

piklik 

- 

TM A-115: 

960/1-5, 3 

MU, kiht 147, 

35.03–34.90 m 

Jalatsi pealse osa, kahe auguga, 

ühest august on pael läbi, 

suured õmblusaugud alumisel äärel 

18,5 × 8,6  

cm 

 

TM A-115: 

960/1-5 

MU, kiht 147, 

35.03–34.90 m 

Jalatsi pealne koos tallaga, 

Mitmekihiline tald, väike, 

ilmselt lapse jalanõu, nelinurkse  

tallaga 

17,0 × 8,0 

cm 

 

 

TM A-115: 

984/1-9, 11 

MU, kiht 147, 

34.91–34.65 m 

Tihendusriba - 
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TM A-115: 

991/1-9, 2 

MU, kiht 148, 

34.59–34.28 m 

Tihendusriba - 

TM A-115: 

991/1-9, 3 

MU, kiht 148, 

34.59–34.28 m 

Jalatsi pealse fragment, ümara 

ninaga, kahekihiline, eest nööritav, 

ühes tükis, tald ja kannatükk sama nr 

all, ümberpööramistehnikas 

36,5 × 11,5 

cm 

TM A-115: 

991/1-9, 4.1-4.4 

MU, kiht 148, 

34.59–34.28 m 

Neli jalanõu fragmenti, s.h 

kannakapp 

- 

TM A-115: 

1005/1-29 I, 2 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Jalatsi pealse fragment, ainult 

pöiaosa kohal olev tükk 
17,0 × 18,3 

cm 

TM A-115: 

1005/1-29 I, 

3.1, 3.2, 3.3 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kolm tihendusriba - 

TM A-115: 

745/1-4, 1 

MU, kiht 139, 

35.45–35.30 m 

Jalanõu pealne, kolm auku, ilmselt 

on olnud kaks paralleelset auku, aga 

üks auguga osa ära tulnud 

39,0 × 11,9 

cm 

TM A-115: 

750/1-8, 10 

MU, kiht 139, 

35.12–34.90 m 

Jalatsi pealne, üks külg pooleldi ära 

rebenenud 
25,7 × 15,0 

cm 

TM A-115: 

779/1-13 I, 2 

MU, kiht 139, 

34.85–34.63 m 

Jalatsi pealne, pool tagumist osa ja 

kannaosa puuduvad 
31,5 × 15,7 

cm 

TM A-115: 

1005/1-29 II, 1 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Jalatsi pealne, kaks paralleelset 

nööriauku, läbivad paelad, tald 

puudub 

32,9 × 13,5 

cm 

TM A-115: 

1005/1-29 II, 2 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Jalatsi pealne, kaks paralleelset 

nööriauku, tald puudub, mitmed 

rebendid 

33,0 × 14,0 

cm 

TM A-115: 

1005/1-29 IV, 

2.1-2.6 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kuus tihendusriba - 

TM A-115: 

1005/1-29 IV, 6 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Tihendusriba - 

TM A-115: 

1017/1-15 I, 1 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Võimalik jalanõu ülemine serv, 

äärtes mitu paralleelset auku, 

mitmed rebendid  

22,0 × 11,0 

cm 

TM A-115: 

1017/1-15 I, 

3.1, 3.2 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kaks tihendusriba - 

TM A-115: 

1017/1-15 I, 

4.1-4.4 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Neli tihendusriba - 

TM A-115: 

1017/1-15 II, 

3.1-3.3 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kolm tihendusriba - 

TM A-115: 

1017/1-15 II, 4 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Jalatsi pealne, keskel üks auk, ääres 

samasugune auk, õmblusaukudega 

ääristatud 

25,5 × 10,5 

cm 

TM A-115: 

1024/1-7, 4.1-

4.4 

MU, kiht 151, 

34.60–34.39 m 

Kolm tihendusriba - 
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TM A-115: 

1030/1-3, 3 

MU, kiht 151, 

34.37–34.26 m 

Jalatsi pealne, kaks paralleelset 

nööriauku, nöör tuleb läbi 
28,3 × 16,4 

cm 

TM A-115: 

1036/1-2, 1 

MU, kiht 152, 

35.06–34.99 m 

Jalatsi sääreosa, ühel pool kuus 

auku, teisel pool säilinud neli auku, 

ülejäänud rebenenud, alumine äär 

lõigatud 

25,5 × 12,5 

cm 

 

 

TM A-115: 

1053/1-2, 12 

MU, kiht 155, 

35.11–34.92 m 

Jalatsi pöiaosa 13,0 × 8,0 

cm 

TM A-115: 

1096 

MU, kiht 189, 

34.74–34.45 m 

Nelja nööriauguga ja nööriga osa,  

ilmselt kuulub jalatsi sääreosale 
9,5 × 4,9 cm 

TM A-115: 

1121/1-2 

MU, kiht 160, 

35.95–35.30 m 

Kaks tallaosa, ühel puudu pöiaosa, 

teine pikuti pooleks  
14,3 × 5,5; 

11 × 3,7 cm 

TM A-115: 

1142/1-11 I, 

2.1, 2.2 

MU, kiht 160, 

35.39–35.40 m 

Kaks tihendusriba - 

TM A-115: 

1142/1-11 I, 4 

MU, kiht 160, 

35.39–35.40 m 

Jalatsi pealse osa, auklik, ainult 

pöiaosa 
19,5 ×14,4 

cm 

TM A-115: 

1142/1-11 II, 2 

MU, kiht 160, 

35.39–35.40 m 

Jalatsi pealse osa, nöörsaapa osa 21,0 × 34,0 

cm 

TM A-115: 

1154/1-5, 1.1-

1.5 

MU, kiht 161, 

35.41–35.13 m 

Mitmed jalatsifragmendid, s.h üks 

tallaosa (lapse oma), 

kaks õmblusaukudega tükki, üks 

nelinurkne piklike aukudega tükk, 

üks ebakorrapärase kujuga tükk 

Tallaosa  

6,8 × 3,5  

cm 

 

 

TM A-115: 

1187/1-7, 1.1-

1.3 

MU, kiht 171, 

35.50–35.30 m 

Kolm tihendusriba - 

TM A-115: 

1187/1-7, 4 

MU, kiht 171, 

35.50–35.30 m 

Jalatsi pealse katke 12,5 × 6,5 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 II, 2 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Jalatsi pealse fragment, palju 

rebendeid, neli paralleelset 

nööriauku ja kaks auku, mida teisel 

pool pole 

34,0 × 13,0 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 III, 7 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Tihendusriba - 

TM A-115: 

1244/1-8 I, 1 

MU, kiht 171, 

35.36–35.21 m 

Tihendusriba - 

TM A-115: 

1244/1-8 I, 2 

MU, kiht 171, 

35.36–35.21 m 

Jalatsi pealse fragment, lõigatud 

äärega 
22,5 × 12,5 

cm 

TM A-115: 

1244/1-8 I, 4 

MU, kiht 171, 

35.36–35.21 m 

Tihendusriba - 

TM A-28: 11 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Kannaosa, kaares serval sisemisel 

kihil õmblus, kand kahekihiline, 

välimine kulunud 

9, 3 × 9,2 

cm 

TM A-28: 44 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Jalatsi pealse fragment, ninaosa ja 

üks ääreosa, äär rebenenud, servades 

tihe õmblusaukude rida 

39,3 × 20,1 

cm 

TM A-28: 113 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 1-

Jalatsi pealse fragment, alumisel 

serval õmblusaugud, talla keskosal 
27,1 × 11,7 

cm 
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(3), sügavus 

reeperist 240-255 

kaks ristikujulist sisselõiget, ülemisel 

serval tihedalt väikeste 

õmblusaukude rida, serv kohati lahti 

rebenenud 

TM A-28: 134 RP, trass III, 

puitsillutise tsoonist 

Jalatsi fragment, säilinud üks külg, 

servad rebenenud, auklik 
16,2  × 5,2 

cm 

TM A-28: 157 RP, trass II, 

puitehituste 

horisondist, 

juhuleid 

Jalatsi pealse fragment, üks serv 

küljest rebenenud, üks nööriauk 

säilinud 

23,6 × 8,6 

cm 

TM A-28: 193 RP, trass V, I 

puitehitste korris 

Sääreosa  33,6 × 13,1 

cm 

TM A-28: 194 RP, trass V, I 

puitehitste korris 

Tihendusriba 9,5 ×1,0 cm 

TM A-28: 195 RP, trass V, I 

puitehitste korris 

Tihendusriba 6,3 ×1,4 cm 

TM A-28: 214 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Jalatsi pealse fragment, 

ebakorrapärase kujuga, servad 

sissepoole kooldunud, 

õmblusaukudega, alumine serv pikalt 

lahti rebenenud, ülaosas sügav 

õmblusaukudega ääristatud 

sisselõige, aukude jäljed ka 

diagonaalis üle peale tagumise osa 

33,1 × 13,2 

cm 

TM A-28: 215 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Jalatsi pealse fragment, 

ebakorrapärase kujuga, alumine serv 

kaares, servad sissepoole kooldunud, 

õmblusaugud, ülemises servas kahes 

kohas nahariba kinnituseks kaks 

paaris sisselõiget 

38,1 × 7,8 

cm 

TM A-28: 217 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Säilinud pöiaosa, ühes servas rebitud 

servadega augud, ääres 

õmblusaukude rida, nina terav 

16,6 × 7,5 

cm 

TM A-28: 235 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Sääreosa, ühes servas neli auku, 

kahest avast läbi tõmmatud nahast 

ribad, mis ühest otsast sõlmes, serva 

ääristab tihe õmbluste rida 

9,5 × 3,2 cm 

TM A-28: ilma 

alanumbrita 

RP Jalatsi pealse osa  

TM A-28: ilma 

alanumbrita 

RP Jalatsi pealse osa 21,8 × 13 

cm 

TM A-28: 16 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Osa lapsekinga pealsest, siseküljel 

tihe õmblusaukude rida 
10,4 × 5,5 

cm 

TM A-115: 

817/1-12 II, 7 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Kannaosa, näha on kaks kannakapi 

kinnitusjälge (õmblusaugud) 
16,5 × 12,0 

cm 
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Tallad – terved/poolikud 
NUMBER LEIUKONTEKST KIRJELDUS MÕÕDUD 

TM A-141: 128 ÜL, jäätmekast 1b, 

37.00–36.10 m 

Terava ninaga, üsna terve, väikeste 

kulumisjälgedega 

- 

TM A-141: 693 ÜL, jäätmekast 6 Terava ninaga, tallas kolm 

kulumisest tekkinud auku 

- 

TM A-141: 634 ÜL, jäätmekast 6 Poolik tald, kannaosa kaheosalisest 

tallast, õmblusjäljed 

- 

TM A-141: 635 ÜL, jäätmekast 6 Poolik tald, ilmselt päkaosa, kuulub 

kaheosalise talla alla, õmblusjäljed 

16,6 cm 

TM A-141: 694 ÜL, jäätmekast 6 Kannaosast tükk ära murdunud, 

kehvas seisus, väga kulunud, 

õmblusjäljed, terav nina 

- 

TM A-141: 694 ÜL, jäätmekast 6 Lapse jalanõu tald, ümmarguse 

otsaga, kannast pisike tükk 

murdunud, õmblused 

- 

TM A-115: 

704/1-4, 4 

MU, kiht 110, 

35.35–35.30 m 

Lapse jalanõu tald, kannaosas keskel 

üks pisike auk, üsna kulunud, 

kihiliseks kulunud 

12,3 × 3,0 

cm 

TM A-115: 

714/1-7, 3 

MU, kiht 110, 

35.30–35.10 m 

Lapse jalanõu tald, pooleks 

murdunud, auguline- puust pinnud 

olnud, kahekihiline 

9,4 × 3,4 cm 

TM A-115: 

718/1-5, 5 

MU, kiht 137, 

35.74–35.44 

Ümara ninaga, tihendusribad on 

peaaegu lahti tulnud, kulunud, lapse 

jalanõu oma 

13,0 × 2,5 

cm 

TM A-115: 

745/1-4, 3 

MU, kiht 139, 

35.45–35.30 m 

Osa pöiast, õhuke, kulunud ja 

rebenenud 
6,0 × 9,5 cm 

TM A-115: 

750/1-8, 3 

MU, kiht 139, 

35.12–34.90 m 

Kanna ja pöiaosa äramurdunud, alles 

vaid keskmine osa, väga kulunud 

- 

TM A-115: 

750/1-8, 4 

MU, kiht 139, 

35.12–34.90 m 

Terava ninaga, talla- ja pöiaosa ära 

murdunud 
20,1 × 4,5 

cm 

TM A-115: 

779/1-13 I, 1.1 

MU, kiht 139, 

34.85–34.63 m 

Väga terava ninaga, väga piklik ja 

kitsas, üsna hästi säilinud 
25,5 × 7,5 

cm 

TM A-115: 

779/1-13 I, 1.2 

MU, kiht 139, 

34.85–34.63 m 

Terava ninaga, kulunud 20, 9 × 7,5 

cm  

TM A-115: 

779/1-13, I, 3 

MU, kiht 139, 

34.85–34.63 m 

Terava ninaga, poolik tallaosa 8,8 × 7,5 cm 

TM A-115: 

817/1-12 II, 1 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Mitte väga terava ninaga, kihiliseks 

kulunud, pöiaosa juures 

kulumisjäljed 

23,0 × 7,4 

cm 

TM A-115: 

817/1-12 II, 4 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Kanna- ja pöiaosast tükk murdunud 21,0 × 7,0 

cm 

TM A-115: 

875/1-9, 3 

MU, kiht 145, 

35.30 m 

Nelinurkse pöiaosaga, ääristatud 

õmblusaukudega 
16,5 × 6,8 

cm 

TM A-115: 

875/1-9, 4 

MU, kiht 145, 

35.30 m 

Nelinurkse pöiaosaga, ääristatud 

õmblusaukudega, kannalt tükk 

murdunud 

16,5 × 7,0 

cm 

TM A-115: 

893/1-8, 3 

MU, kiht 145, 

35.26–35.04 m 

Sirge lõikega , pöiaosa ära 

murdunud, ümmarguse otsaga 
20,5 × 7,0 

cm 
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TM A-115: 

899/1-7 I, 1 

MU, kiht 146, 

35.16 –34.96 m 

Sirge lõikega, kihiliseks kulunud, 

pöiaosast tükk ära murdunud 
17,1 × 6,0 

cm 

TM A-115: 

899/1-7 I, 7 

MU, kiht 146, 

35.16 –34.96 m 

Päkaosa, pooleks lõigatud, 

õmblusaugud, tallas auk 
7,4 × 6,6 cm 

TM A-115: 

899/1-7 I, 8 

MU, kiht 146, 

35.16 –34.96 m 

Sirge lõikega, üsna nelinurkse 

pöiaosaga, õmblusaugud, niidi jäljed 

näha, auk sees 

17,9 × 6,5 

cm 

TM A-115: 

923/1-11, 5 

MU, kiht 147, 

34.67–34.-57 

Veidi ovaalse lõikega, ninaots on 

tömp, aga mitte ümmargune 
21,5 × 7,8 

cm 

TM A-115: 

940/1-6, 5 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Mitmekihiline, mitmest kohast katki, 

kulunud, läheb sama numbri all 

jalanõu külge 

19,4 cm 

TM A-115: 

941/1-11, 4 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Mitmekihiline, kahel pool säilinud 

osa tallast (või tihendusribad), 

kannaosa murdunud 

17,0 × 5,8  

cm 

TM A-115: 

941/1-11, 6 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Poolik tallajupp, suurem osa ära 

murdunud, kannaosa, lõigatud, 

õmblusaukude read, niit aukudes 

7,2 cm 

TM A-115: 

941/1-11, 9 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Terve tald, hästi säilinud, väike, 

võimalik lapse jalanõule kuuluv 
16,4 × 3,3 

cm 

TM A-115: 

942/1-5, 4 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Pöiaosast nelinurkne, kannaosa 

kitsam, õmblusaukude reaga 
20,8 × 7,0 

cm 

TM A-115: 

944/1-12, 1 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Pöiaosa nelinurkne, kannapoolest 

kooldus, keskel piklik auk, 

õmblusaukude read 

22,0 cm 

TM A-115: 

944/1-12, 5 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Nelinurkse pöiaosaga, pöiaosa juures 

peaaegu läbiv rebend, ühel pool üks  

tihendusriba või teise kihi talla osa,  

äärt läbivad mõned metallist naelad 

23,0 cm 

 

 

 

TM A-115: 

944/1-12, 7 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Pooleks murdunud, kaheosalisele 

tallale kuuluv, pöiaosa, 

õmblusaukude read 

11,3 cm 

TM A-115: 

944/1-12, 8 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Kannaosa, metallist naeltega, 

mitmekihiline, tihendusribadega 
10,0 × 10,0 

cm 

TM A-115: 

944/1-12, 9 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Väikene tallaosa, metallist naelaga  6,7 cm 

TM A-115: 

960/1-5, 2 

MU, kiht 147, 

35.03–34.90 m 

Terava pöiaosaga, kolmekihiline, 

õmblusaugud, millest läbi puidust 

pinnud 

17,1 cm 

TM A-115: 

984/1-9, 1 

MU, kiht 147, 

34.91–34.65 m 

Kannaosa, rebitud äärtega 9,8 × 11,3 

cm 

TM A-115: 

984/1-9, 5 

MU, kiht 147, 

34.91–34.65 m 

Pöiaosa nelinurkne, mitmekihiline (2 

kihti – kannaosas poolik tallatükk), 

mitmed tihendusribad küljes, osa 

kannast säilinud,  

24,5 × 13,5 

cm 

TM A-115: 

984/1-9, 6 

MU, kiht 147, 

34.91–34.65 m 

Pöiaosa, metallist nael, 

õmblusaugud, rebitud 
10,0 × 8,0 

cm 

TM A-115: 

991/1-7, 1 

MU, kiht 148, 

34.59–34.28 m 

Terava ninaga, mitmekihiline, 

kannaosa lahti murdunud 
22,4 × 7,0 

cm 
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TM A-115: 

1005/1-29 III, 1 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Pikliku lõikega, kitsas, terava 

ninaga, kannas suur auk 
25,9 × 8,0 

cm 

TM A-115: 

1005/1-29 III, 2 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Terava ninaga, õmblusaukude reaga 17,3 cm 

TM A-115: 

1005/1-29 III, 4 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kannaosa, rebitud äärega, 

õmblusaukude rida 
5,0 × 4,7 cm 

TM A-115: 

1005/1-29 III, 7 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Üsna terava ninaga, õmblusaukude 

reaga 
16,5 × 5,5 

cm 

TM A-115: 

1005/1-29 III, 9 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Pöiaosa veidi rebenenud, ümmarguse 

ninaga 
19,1 × 7,9 

cm 

TM A-115: 

1005/1-29 III, 

10 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kannaosa, pooleks lõigatud 6,0 × 5,6 cm 

TM A-115: 

1017/1-15 I, 6 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Terava ninaga, pöiaosast suurem 

tükk murdunud, kannaosast väiksem 

tükk, keskel üks auk 

18,0 × 7,0 

cm 

TM A-115: 

1024/1-7, 1 

MU, kiht 151, 

34.60–34.39 m 

Kanna- ja pöiaosa ära murdnud, 

õmblusaukude read 
22,0 × 3,9 

cm 

TM A-115: 

1053/1-2, 1  

MU, kiht 155, 

35.11–34.92 m 

Ümmarguse ninaga terve lapse 

jalanõu tald 
11,5 × 3,0 

cm 

TM A-115: 

1064 

MU, kiht 155, 

35.29–35.01 m 

Kannaosa murdunud, keskel 

kulumisest tekkinud auk 
20,5 × 8,9 

cm 

TM A-115: 

1066 

MU, kiht 155, 

35.29–35.01 m 

Lapse jalanõu tald 12,6 × 4,5 

cm 

TM A-115: 

1142/1-11 I, 3 

MU, kiht 160, 

35.39–35.40 m 

Tallosa, puuduvad pöia- ja kannaosa 

tükid, ära rebitud, õmblusaugud 
13,0 × 6,4 

cm 

TM A-115: 

1142/1-11 III, 2 

MU, kiht 160, 

35.39–35.40 m 

Tallaosa, puudub pöia- ja kannaosa, 

ainult keskmine osa 

- 

TM A-115: 

1183 

MU, kiht 171, 

35.69–35.27 m 

Kannaosa puudub, pöiaosas suur auk 23,9 × 5,5 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 III, 2 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Pöiaosa rebenenud, mitmekihiline, 

kannaosas rebend 

13,5 cm 

TM A-115: 

1235/1-20 III, 3 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Kannaosa, kaheosalisest tallast, 

õmblusaukude read 
6,5 × 6,5 cm 

TM A-115: 

1235/1-20 III, 4 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Pöiaosa puudub, kannas rebend 21,0 × 9,2 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 III, 5 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Kaheosalisest tallast, kannaosa, 

õmblusaugud, sisselõige 
11,8 × 14,0 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 III, 6 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Väga kulunud, õmblusaugud, 

pöiaosast suured osad rebenenud, 

kannast rebenenud tükk 

18,0 × 5,7 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 III, 8 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Kannaosa, suur auk, lõigatud servaga 6,7 × 9,1 cm 

TM A-115: 

1244/1-8 I, 3 

MU, kiht 171, 

35.36–35.21 m 

Kannaosa, kahekihiline, naelaaugud 

sees, kaheosalise talla osa 
8,2 × 8,5 cm 

TM A-115: 

1244/1-8 II, 2 

MU, kiht 171, 

35.36–35.21 m 

Ümmarguse ninaga, terve tald 26,9 × 8,7 

cm 

TM A-115: 

1358/1-2, 1  

MU, kiht 189, 

35.09–34.81 m 

Tallaosa, puuduvad pöia- ja 

kannaosa, ainult keskmine osa 
14 × 5.0 cm 
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TM A-115: 

1358/1-2, 2 

MU, kiht 189, 

35.09–34.81 m 

Kannaosa, kulunud, õmblusaugud 11 × 10 cm 

TM A-28: 2 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Kannast serv lahti murdunud, servas 

tiheda reana õmblusaugud 
14,4 × 5,4 

cm 

TM A-28: 3 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Kannal rebitud servadega auk, 

rebenenud 
27,0 × 10,0 

cm 

TM A-28: 4 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Kujult ebaloomulikult kitsa 

pöiaosaga, mis peaaegu lahti 

murdunud, servas õmblusaukude 

rida 

23,5 × 6,2-

5,4 cm  

TM A-28: 12 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Kand ära murdunud, pöiaosa terava 

otsaga 
21,2 × 8,2 

cm 

TM A-28: 20 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Põhiosa rebenenud, servas 

õmblusaukude rida 
15,2 × 6,8 

cm 

TM A-28: 28 RP, trass II, korris I Kand ja külgosa murdunud, servas 

õmblusaukude rida 
22,0 × 9,0 

cm 

TM A-28: 32 RP, trass II, korris I Servad rebitud, osaliselt näha 

õmbluste rida 
12,5 × 8,8 

cm 

TM A-28: 34 RP, trass II, korris I Pöiaosa, otsast terav 7,8 × 5,4 cm 

TM A-28: 35 RP, trass II, korris I Tallaosa, servas õmbluste rida 6,8 × 4,0 cm 

TM A-28: 36 RP, trass II,  korris 

I 

Tallaosa 6,0 × 5,4 cm 

TM A-28: 60 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 8, 

sügavus reeperist 

180-210 

Rebenenud, õmblusjälgedega 24,0 × 8,1 

cm 

TM A-28: 71 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 1, 

sügavus reeperist 

180-210 

Kannaosa, lõigatud, 

poolkuukujuline, õmblusaukude 

reaga kaarjas serv 

12,3  ×3,2 

cm 

TM A-28: 72 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 7, 

sügavus reeperist 

180-210 

Pöiaosa, keskelt väga peenike, 

lõigatud, ovaalne, õmblusaukude 

read 

16,7 × 7,8 

cm 

TM A-28: 73 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 7, 

sügavus reeperist 

180-210 

Pöiaosast tükk välja rebenenud, 

servades kohati näha õmblusjäljed 
26,0 × 7,5 

cm 

TM A-28: 76 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 8, 

sügavus reeperist 

180-210 

Säilinud kand ja osa pöiast, servades 

õmblusaukude rida 
15,5 × 5,5 

cm 

TM A-28: 77 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 5, 

sügavus reeperist 

180-210 

Väike, lapsekingalt, kanna kohalt 

serv lahtine 
12,0 × 4,6 

cm 

TM A-28: 79 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 7, 

sügavus 180-210 

Kannaosa, kaarjalt lõigatud, servas 

õmblusaukude jäljed 
6,1 × 6,0 cm 
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TM A-28: 80 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 1, 

sügavus reeperist 

180-210 

Pöiaosa, rebitud servaga, kahel küljel 

õmblusaukude rida 
10,2 × 6,2 

cm 

TM A-28: 81 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 7, 

sügavus reeperist 

180-210 

Pöiaosa rebenenud, servas aukude 

rida 
17,5 × 7,5 

cm 

TM A-28: 96 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 3, 

sügavus reeperist 

210-240 

Pöia- ja kannaosa puuduvad, 

keskmine tallaosa, keskel auk, servas 

õmblusaukude rida 

12,1 × 8,4 

cm 

TM A-28: 98 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 3, 

sügavus reeperist 

210-240 

Kannaosa, sirgel äärel naelaaeugud 9,6 cm × 6,6 

cm 

TM A-28: 99 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 3, 

sügavus reeperist 

210-240 

Päkaosa, rebitud, auklik, kaares 

servas õmblusaukude jäljed 
18,0 × 10,0 

cm 

TM A-28: 101 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 7, 

sügavus reeperist 

210-230 

Pöiast ja kannast tükid välja rebitud, 

säilinud servades õmblusaukude rida 
21,2 × 6,8 

cm 

TM A-28: 102 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 3, 

sügavus reeperist 

210-240 

Paks, kaardu kuivanud, kannast osa 

rebenenud 
19,2 × 9,5 

cm 

TM A-28: 124 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 1 – 

(3), sügavus 

reeperist 240-255 

Pöiaosa otsast ära rebenenud, kihiti 

rebenenud, servas õmblusaukude 

rida 

18,1 × 8,4 

cm 

TM A-28: 131 RP, trass III, 

puitsillutise tsoonist 

Auklik, rebenenud servadega, 

pöiaosa puudu, säilinud servas 

õmblusaugud 

10,1 × 5,2 

cm 

TM A-28: 151 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Õhuke, kihiti murenenud, kannaosa 

ära murdunud, säilinud ääres 

õmbluste rida 

14,5 × 6,5 

cm 

TM A-28: 152 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Kihiti murenenud, praguline, kand 

maha lõigatud, pöiaosa rebenenud, 

servas õmbluste rida 

17,0 × 7,5 

cm 

TM A-28: 154 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Pöiaosa murdunud, kannalt serv lahti 

rebenenud, servas õmblusaukude 

rida 

13,4 × 6,4 

cm 

TM A-28: 155 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist 

Lapsekingast, kanna juures serv lahti 

murdunud, servas õmblusaukude 

rida 

14,5 × 5,4 

cm 
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TM A-28: 178 RP, trass V, I 

puitehitste korris 

Säilinud kannaosa fragment, pöiaosa 

puudub,  serv rebenenud, õmbluste 

rida 

11,0 × 7,4 

cm 

TM A-28: 220 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lapsekingast, keskel suur auk, 

õmblusaukude rida 
14,5 × 6,8 

cm 

TM A-28: 229 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Talla keskosa, servad rebenenud, 

ääristatud õmblustega 
12,6 × 6,6 

cm 

TM A-28: ilma 

alanumbrita 

RP Kannaosa kooldus, hästi säilinud - 

TM A-28: ilma 

alanumbrita 

RP Terava otsaga, otsas väike 

ümmargune auk, lapsekingast 

- 

TM A-115 MU Tallaosa, keskelt peaaegu pooleks 

murdunud (koos käekaitsmega 

karbis) 

17,0 × 7,0 

cm 

TM A-115: 845 MU, kiht 142, 

35.34–34.98 m 

Osa säärest 16,4 × 8,4 

cm 

 

Teised nahast esemed 

NUMBER LEIUKONTEKST KIRJELDUS MÕÕDUD 

TM A-115: 1 MU Vesti rihm - 

TM A-115: 

1968 

MU Vestihõlm - 

TM A-115: 741 MU, kiht 137, 

35.12–34.94 m 

Suur nahast tükk, olnud ilmselt osa 

mingist vestist või muust esemest, 

ääristatud õmblusaukudega 

32,5 × 18,0 

cm 

TM A-115: 909 MU, kiht 147, 

34.98–34.94 m 

Raamatukaaned, kaaned kaunistatud 

ornamentidega 

- 

TM A-115: 

960/1-5, 6 

MU, kiht 147, 

35.03–34.90 m 

Osad rihmast (2 tükki) 8,6 × 1,2; 

10,0 × 1,5 

cm 

TM A-115: 

984/1-9, 7 

MU, kiht 147, 

34.91–34.65 m 

Pikk rihm, keskel õmblusjäljed, ühes 

ääres auk, ühest otsast rebitud 

- 

TM A-115: 

1235/1-20 I, 3 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Rihm koos metallist naelaga, ühes 

ääres auk 
17,4 × 2,3 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 I, 4 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Rihm, keskel neli auku 21,5 × 1,5 

cm 

TM A-115: 

1391 

MU, kiht 189, 

34.75 m 

Noatupp 20,0 × 4,3 

cm 

TM A-115: 943 MU Noatupp katketena, metallist 

lisadega 
16,5 × 3,5; 

14,0 × 3,7; 

7,0 × 3,0 cm 

TM A-115: 

1227/1–4 

MU, kiht 171 Pistoda tupp  

TM A-28: 130 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 2-3 

Rõngas, lõigatud, keskel 1 cm 

läbimõõduga auk, pooleks murdunud 

2,8 cm 

TM A-115: 

817/1-12 I, 2 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Rahakukkur 44,0 × 15,9 

cm, auk 

13,6 cm 
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TM A-115: 

1209, 1265 

MU Käekaitsmed metallist neetidega  30,5 × 14,0 

cm 

 

Ülejäänud nahajäägid 

NUMBER LEIUKONTEKST KIRJELDUS MÕÕDUD 

TM A-141: 128 ÜL Terve hulk tihendusribasid ja teisi 

nahatükke 

- 

TM A-141: 175 ÜL Naharibad ja tükid - 

TM A-141: 633 ÜL Nelinurkne ja auguga nahatükk, 

äärtes õmblused 

- 

TM A-141: 635 ÜL Nahatükid ja ribad, üks riba on 

pannal koos auguga 

- 

TM A-141: 636 ÜL Erinevate suuruste ja kujudega 

nahajäägid 

- 

TM A-141: 695 ÜL Erinevad töötlusjäägid - 

TM A-115: 129 MU, kiht 10, 

34.75–34.66 m 

Suur helepruun nahatükk 16,5 × 10 

cm 

TM A-115: 140 MU, kiht 10, 

34.61–34.32 m 

Suur helepruun nahatükk, auklik, 

ebamäärase kujuga  
9 × 10 cm 

TM A-115: 

351/1-3, 2 

MU, kiht 10 + 15, 

34.75–34.60 m 

Nahatükk, murdunud, auklik 15,3 × 12,0 

cm 

TM A-115: 

704/1-4, 1 

MU, kiht 110, 

35.35–35.30 m 

Suur nahatükk, keskelt peaaegu 

pooleks murdunud, võib olla jalanõu 

fragment (sääreosa vms) 

18,3 ×19,1 

cm 

TM A-115: 

714/1-7, 2 

MU, kiht 110, 

35.72–35.54 m 

Nahast detail, niidi vajutusjäljed 

näha, keskel suur auk ja mõned 

väiksemad augud 

- 

TM A-115: 

714/1-7, 6 

MU, kiht 110, 

35.72–35.54 m 

Nahast riba, sõlmega - 

TM A-115: 

718/1-5, 1 

MU, kiht 137, 

35.74–35.44 

Ebakorrapärase kujuga, ääred 

rebenenud, üks äär lõigatud 
16,4 × 11,4 

cm 

TM A-115: 

718/1-5, 3 

MU, kiht 137, 

35.74–35.44 

Väike nahatükk õmblusaukudega 3,3 × 3,9 

cm 

TM A-115: 

718/1-5, 4 

MU, kiht 137, 

35.74–35.44 

Väike nahatükk õmblusaukudega 6,3 × 10,4 

cm 

TM A-115: 

745/1-4, 3 

MU, kiht 139, 

35.45–35.30 m 

Õmblustega nahatükk, kolmnurkne 9,5 × 5,1 

cm 

TM A-115: 

750/1-8, 6 

MU, kiht 139, 

35.12–34.90 m 

Nahatükk, väike, kolmnurkne - 

TM A-115: 

750/1-8, 7 

MU, kiht 139, 

35.12–34.90 m 

Nahariba, sõlmega - 

TM A-115: 

750/1-8, 11 

MU, kiht 139, 

35.12–34.90 m 

Õmblusaukudega, nelinurkne - 

TM A-115: 

779/1-13 I, 4 

MU, kiht 139, 

34.85–34.63 m 

Kolmnurkne, keskel suur auk, 

õmblusaukudega, kannakapp 
11,6 × 6,4 

cm 

TM A-115: 

779/1-13 II, 2 

MU, kiht 139, 

34.85–34.63 m 

Sõlmes nahariba - 

TM A-115: MU, kiht 139, Suur nahatükk, õmblusaukudega, 18,8 × 5,6 
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779/1-13 II, 3 34.85–34.63 m lõigatud äärtega, võimalik pealse 

fragment 

cm 

TM A-115: 

779/1-13 II, 5 

MU, kiht 139, 

34.85–34.63 m 

Kolmnurkne nahatükk, lõigatud, 

ühel äärel niidivajutusjälgede (näha 

kust niit jooksnud on) read 

17,9 × 9,0 

cm 

TM A-115: 

817/1-12 I, 3 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Nahatükk aukudega - 

TM A-115: 

817/1-12 II, 2 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Nahatükk, keskel auk - 

TM A-115: 

817/1-12 II, 6 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Nahatükk väikeste aukudega - 

TM A-115: 

817/1-12 III, 1 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Nahariba, õmblustega 9,8 × 2,5 

cm 

TM A-115: 

817/1-12 III, 2 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

Suurem nahatükk, võimalik, et 

taaskasutus, õmblusaukude read 
14,5 × 11,5 

cm 

TM A-115: 

817/1-12 III, 3 

MU, kiht 141, 

34.82–34.52 m 

I-I kujuline nahatükk 19, 8 × 9,5 

cm 

TM A-115: 855 MU, kiht 141, 

35.00–34.80 m 

Kaks sõlmes nahariba - 

TM A-115:: 

875/1-9, 1 

MU, kiht 145, 

35.30 m 

Suurem nahatükk, ääristatud 

õmblusaukude reaga, keskel auk, 

võimalik tallaosa 

- 

TM A-115: 

875/1-9, 2 

MU, kiht 145, 

35.30 m 

Õmblusaukudega - 

TM A-115: 

875/1-9, 7 

MU, kiht 145, 

35.30 m 

Nahatükk, ebakorrapärase kujuga, 

võib olla jalanõu osa, ääristatud 

õmblusaukudega 

- 

TM A-115: 

893/1-9, 1 

MU, kiht 145, 

35.26–35.04 m 

Piklik, õmblusaukudega, keskel 

kuus väga väikest paralleelset auku 
28,7 × 4,0 

cm 

TM A-115: 

893/1-9, 2.1–2.3 

MU, kiht 145, 

35.26–35.04 m 

Kolm nahatükki õmblusaukude 

ridadega, võimalikud 

jalatsifragmendid 

- 

TM A-115: 

899/1-7 I, 2 

MU, kiht 146, 

35.16 –34.96 m 

Ebakorrapärase kujuga, paar 

õmblusauku 
24,6 × 9,0 

cm 

TM A-115: 

899/1-7 I, 3 

MU, kiht 146, 

35.16 –34.96 m 

Võimalik jalatsifragment, ääristatud 

õmblusaukudega, rebenenud, 

mitmekihiline 

- 

TM A-115: 

899/1-7 I, 4 

MU, kiht 146, 

35.16 –34.96 m 

Õmblusaukude reaga, nelinurkne - 

TM A-115: 

899/1-7 I, 6 

MU, kiht 146, 

35.16 –34.96 m 

Võimalik jalatsifragment, ääristatud 

õmblusaukudega 

- 

TM A-115: 

899/1-7 II, 1.1, 

1.2 

MU, kiht 146, 

35.16 –34.96 m 

Üks väike tilgakujuline nahatükk, 

teine on nelinurkne õmblusaukudega 

- 

TM A-115: 

939/1-8, 1 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Ebakorrapärase kujuga, rebitud, 

võimalik tallaosa, suured 

õmblusaugud 

- 

TM A-115: 

939/1-8, 2 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Nahast pael, kahekihiliseks 

kuivanud 

- 
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TM A-115: 

939/1-8, 3 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Ebakorrapärase kujuga, rebitud, 

võimalik tallaosa, suured 

õmblusaugud 

- 

TM A-115: 

939/1-8, 4 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Suur kortsus nahatükk, neli 

paralleelset auku ja üks eraldiseisev 

auk 

- 

TM A-115: 

939/1-8, 5 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Kahest naharibast tehtud sõlm - 

TM A-115: 

939/1-8, 7 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Nahast rihm, mitu auku keskel - 

TM A-115: 

940/1-6, 1 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Suur nahast tükk, lõigatud, üks külg 

ääristatud õmblusaukudega, teisel 

küljel niidi vajutusjäljed 

- 

TM A-115: 

940/1-6, 3 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Kortsus, piklik, õmblusaukudega, 

võimalik tihendusriba 

- 

TM A-115: 

940/1-6, 4 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Piklik, kihiliseks kuivanud, 

rebenenud mitmest kohast, 

õmblusaukudega 

- 

TM A-115: 

940/1-6, 6 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Nelinurkne, kahes ääres 

õmblusaukude read, lõigatud 

- 

TM A-115: 

941/1-11, 2.1, 2.2 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Kaks väikest nahatükki, 

ebakorrapärase kujuga 

- 

TM A-115: 

941/1-11, 5 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Piklik, alumisel äärel õmblusaukude 

rida, kooldus 

- 

TM A-115: 

941/1-11, 7 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Viis õmblusauku, piklik, rebitud 

äärtega 

- 

TM A-115: 

941/1-11, 8 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Võimalik jalatsi pealse fragment, 

ääristatud õmblusaukude reaga 

- 

TM A-115: 

942/1-5, 1 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Kolmnurkne, õmblusaukude 

ridadega 

- 

TM A-115: 

942/1-5, 5 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Kolmnurkne, lõigatud, ülemisel 

äärel õmblusaukude rida 

- 

TM A-115: 

942/1-5, 7 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Ebakorrapärase kujuga nahatükk, 

õmblusaugud, mitmekihiline 

- 

TM A-115: 

943/1-18, 1 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Poolik, kuus paralleelset naelaauku, 

murdunud, mitte lõigatud 
21,0 × 10,5 

cm 

TM A-115: 

943/1-18, 2 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Mitmest kohast kooldunud, ülemises 

ääres õmblusaukude read 

- 

TM A-115: 

943/1-18, 3 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Mitmest kohast kooldunud, ülemises 

ääres õmblusaukude read, ka 

alumisel ääres õmblusaugud 

- 

TM A-115: 

943/1-18, 5 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Trapetsikujuline, õmblusaugud, 

lõigatud ja murtud äärtega 

- 

TM A-115: 

943/1-18, 6 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Nelinurkne, alumisel äärel 

õmblusaukude rida, lõigatud 

- 

TM A-115: 

943/1-18, 7 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Ebakorrapärase kujuga, keskel 

suurem rebitud auk 

- 

TM A-115: 

944/1-12, 3 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Mitmekihiline, õmblusaukude 

ridadega 

- 
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TM A-115: 

944/1-12, 10 

MU, kiht 147, 

35.09–34.90 m 

Väike, õmblusaukude reaga - 

TM A-115: 

960/1-5, 1 

MU, kiht 147, 

35.03–34.90 m 

Nelinurkne, lõigatud äärtega 9,9 × 6,0 

cm 

TM A-115: 

960/1-5, 4, 

MU, kiht 147, 

35.03–34.90 m 

Ümmarguse äärega, õmblusaukude 

reaga, võimalik jalatsi fragment 
7,0 × 4,0 

cm 

TM A-115: 

960/1-5, 6 

MU, kiht 147, 

35.03–34.90 m 

Piklik, nelinurkne - 

TM A-115: 

984/1-9, 2 

MU, kiht 147, 

34.91–34.65 m 

Pikk nahast riba, keskelt jookseb 

läbi õmblusaukude rida 

- 

TM A-115: 

984/1-9, 3 

MU, kiht 147, 

34.91–34.65 m 

Ebakorrapärase kujuga, kolm väikest 

auku keskel 

- 

TM A-115: 

984/1-9, 4 

MU, kiht 147, 

34.91–34.65 m 

Piklik,  torujas - 

TM A-115: 

984/1-9, 8 

MU, kiht 147, 

34.91–34.65 m 

Ebakorrapärase kujuga, väga väike - 

TM A-115: 

984/1-9, 9 

MU, kiht 147, 

34.91–34.65 m 

Kokku murtud, õmblusaukude 

reaga, ebakorrapärase kujuga 

- 

TM A-115: 

984/1-9, 10 

MU, kiht 147, 

34.91–34.65 m 

Õmblusaukude reaga, piklik, rebitud 

äärtega 

- 

TM A-115: 990 MU, kiht 147, 

34.90–34.81 m 

Ebakorrapärase kujuga nahatükk, 

kohati õmblusaugud, suured 

sisselõiked 

- 

TM A-115: 

1005/1-29 I, 1 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Õmblusaukude read, ühes ääres 

seitse auku, rebendid sees 
27,4 × 25,5 

cm 

TM A-115: 

1005/1-29 I, 4 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kolmnurkne, niidivajutusjäljed näha 13,0 × 8,9 

cm 

TM A-115: 

1005/1-29 II, 3 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kolmnurkne, niidivajutusjäljed näha 10,5 × 8,0 

cm 

TM A-115: 

1005/1-29 II, 4 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kaks nahast paela kokku murtud 

üksteise peale, lõigatud 

- 

TM A-115: 

1005/1-29 II, 5 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Nelinurkne, kahes ääres 

õmblusaukude read, lõigatud 
11,5 × 8,7 

cm 

TM A-115: 

1005/1-29 III, 3 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Ebakorrapärase kujuga, ühes ääres 

õmblusaukude rida, mitmed 

sisselõiked, rebitud äärtega 

12,0 × 15,5 

cm 

TM A-115: 

1005/1-29 III, 5 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kolmnurkne, õmblusaukude rida, 

rebitud ühest äärest, kahest äärest 

lõigatud 

- 

TM A-115: 

1005/1-29 III, 6 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kolmnurkne, lõigatud äärtega - 

TM A-115: 

1005/1-29 III, 8 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Ebakorrapärase kujuga, suur 

V-kujuline sisselõige, ümbitsetud 

õmblusaukude reaga, keskel õmblus- 

aukude rida, üks auk ääres 

12,0 × 7,0 

cm 

 

 

TM A-115: 

1005/1-29 III, 11 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Piklik, õmblusaukude reaga, 

lõigatud äärega 

- 

TM A-115: 

1005/1-29 IV, 1 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kolmnurkne, lõigatud äärtega, ühes 

ääres õmblusaukude read 
15,4 × 9,9 

cm 
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TM A-115: 

1005/1-29 IV, 3 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Ebakorrapärase kujuga, üks äär 

lõigatud, teised rebitud 

- 

TM A-115: 

1005/1-29 IV, 4 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Ilmselt jalanõu fragment, ühes ääres 

õmblusaugud, suured rebendid 

jooksevad läbi tüki, lõigatud äärtega 

7,4 × 5,3  

cm 

 

TM A-115: 

1005/1-29 IV, 5 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Piklik riba, krussis - 

TM A-115: 

1017/1-15 I, 2 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Kolmnurkne, õmblusaekude reaga 9,5 × 4,0 

cm 

TM A-115: 

1017/1-15 I, 5 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Ebakorrapärase kujuga, ühes ääres 

õmblusaukude rida, rebitud äärtega 

- 

TM A-115: 

1017/1-15 II, 1 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Ebakorrapärase kujuga, mitmed 

rebendid 

- 

TM A-115: 

1017/1-15 II, 2 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Ebakorrapärase kujuga, väga väike, 

rebitud 

- 

TM A-115: 

1017/1-15 II, 5 

MU, kiht 151, 

34.40–34.20 m 

Piklik nahariba, peaaegu pooleks 

murdunud 

- 

TM A-115: 

1024/1-7, 2.1-2.3 

MU, kiht 151, 

34.60–34.39 m 

Kolm nahatükki - üks pael sõlmega, 

üks tavaline nahariba, üks suurem  

õmblusaukudega nahatükk 

- 

 

 

TM A-115: 

1024/1-7, 3 

MU, kiht 151, 

34.60–34.39 m 

Õmblusaukudega, mitmekihiline 10,9 × 6,5 

cm 

TM A-115: 

1030/1-3, 1 

MU, kiht 151, 

34.37–34.26 m 

Ümmarguse äärega, keskel kaks 

auku, võimalik jalatsifragment 
14,0 × 12,0 

cm 

TM A-115: 

1030/1-3, 2 

MU, kiht 151, 

34.37–34.26 m 

Selgelt teisel töötlusel tekkinud jälg, 

sees tallakujuline sisselõige 
8,9 × 12,4 

cm 

TM A-115: 

1036/1-2, 2 

MU, kiht 152, 

35.06–34.99 m 

Nelinurkne, lõigatud äärtega 8,5 × 4,5 

cm 

TM A-115: 

1142/1-11 I, 1.1-

1.3 

MU, kiht 160, 

35.39–35.40 m 

Kolm nahatükki - üks kolmnurkne, 

ühe rebitud ja lõigatud äärega, teine 

õmblusaukudega ja lõigatud/rebitud 

äärtega, üks auklik lõigatud äärtega 

- 

 

 

 

 

TM A-115: 

1142/1-11 II,  

MU, kiht 160, 

35.39–35.40 m 

Ebakorrapärase kujuga, auklik, 

lõigatud äärtega, mõnes kohas 

õmblusaugud 

26,5 × 23,5 

cm 

TM A-115: 

1142/1-11 III, 1 

MU, kiht 160, 

35.39–35.40 m 

Krussis nahatükk - 

TM A-115: 

1170/1-5, 1 

MU, kiht 167, 

34.68–34.50 m 

Üks pael, mida hoiab ülevalt koos 

teine nahast tükk 
17,0 × 2,9 

cm 

TM A-115: 

1170/1-5, 2 

MU, kiht 167, 

34.68–34.50 m 

V-kujuline nahast tükk 12,0 × 4,5 

cm 

TM A-115: 

1170/1-5, 3 

MU, kiht 167, 

34.68–34.50 m 

Helepruun, ebakorrapärase kujuga, 

õmblusaukude read 
14,9 × 6,0 

cm 

TM A-115: 

1170/1-5, 4 

MU, kiht 167, 

34.68–34.50 m 

Ebakorrapärase kujuga, üks-kaks 

külge rebitud, teised lõigatud 
13,3 × 9,5 

cm 

TM A-115: 

1170/1-5, 5 

MU, kiht 167, 

34.68–34.50 m 

Ebakorrapärase kujuga, küljed 

rebitud, helepruun, mitmed augud 

keskel 

17,7 × 11,0 

cm 
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TM A-115: 

1187/1-7, 2 

MU, kiht 171, 

35.50–35.30 m 

Üks äär õmblusaukudega, ühes 

küljes auk, alumine äär rebitud, 

teised lõigatud 

10,5 × 7,0 

cm 

TM A-115: 

1187/1-7, 3 

MU, kiht 171, 

35.50–35.30 m 

Ebakorrapärase kujuga, ääres kaks 

auku, õmblusaugud, keskel mitu 

auku 

27,9 × 14,0 

cm 

TM A-115: 

1187/1-7, 5 

MU, kiht 171, 

35.50–35.30 m 

Ühes ääres õmblusaugud, piklik 10,6 × 3,0 

cm 

TM A-115: 1201 MU, kiht 171, 

35.15–35.00 m 

Ebakorrapärase kujuga, helepruun 19,4 × 13,0 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 I, 1 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Ääred lõigatud, keskel augud, üks 

suurem rebend 
30,3 × 15,5 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 I, 2.1-

2.2 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Kolm nahkdetaili, kaks tükki teisel 

töötlemisel tekkinud jäägid, üks 

kolmnurkne õmblusaukudega 

- 

TM A-115: 

1235/1-20 I, 5 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Ebakorrapärase kujuga, 

õmblusaugud 

- 

TM A-115: 

1235/1-20 I, 6 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Rombikujuline, lõigatud, 

õmblusaukude ridadega 
7,4 × 6,5 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 I, 7 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Piklik, ääred rebitud, keskel üks auk 17,5 × 2,5 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 II, 1 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Võimalik tallaosa, terava otsaga, 

õmblusaukude read 
16,5 × 8,5 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 II, 3 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Kolmnurkne, lõigatud äärtega, ühel 

äärel õmblusaukude rida 
11,5 × 4,5 

cm 

TM A-115: 

1235/1-20 III, 

1.1-1.4 

MU, kiht 171, 

35.55–35.30 m 

Kaks õmblusaukudega ja aukudega 

nahatükki, kaks ilma 

õmblusaukudeta 

nahatükki, nelinurkne ja kolmnurkne 

- 

 

 

TM A-115: 

1244/1-8 II, 1 

MU, kiht 171, 

35.36–35.21 m 

Nelinurkne, lõigatud äärtega, 

õmblusaukude rida 

- 

TM A-115: 

1244/1-8 II, 3 

MU, kiht 171, 

35.36–35.21 m 

Kolmnurkne, õmblusaukude rida 13,4 × 6,0 

cm 

TM A-115: 

1244/1-8 II, 4 

MU, kiht 171, 

35.36–35.21 m 

Nelinurkne, võimalik 

jalatsifragment, õmblusaukude rida 
17,0×× 4,0 

cm 

TM A-115: 1247 MU, kiht 171, 

35.00–34.87 m 

Ebakorrapärase kujuga, mitmed 

rebenenud augud 
15.0 ×10,9 

cm 

TM A-115: 1266 MU, kiht 171, 

34.98–34.78 m 

Ebakorrapärase kujuga, mitmed 

augud 
19.0 × 18,1 

cm 

TM A- 28: 1 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Töötlemisjälgedega, kolmnurkne 20,2 × 4,3 

cm 

TM A-28: 5 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Töötlemisjälgedega, lõike- ja 

augujäljed 
14,0 × 6,5 

cm 

TM A-28: 6 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Töötlemisjälgedega 10,2 × 4,5 

cm 

TM A-28: 7 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Töötlemisjälgedega, ühes otsas auk, 

servad rebitud 
18,2 × 1,2 

cm 

TM A-28: 8 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Töötlemisjälgedega, kolmnurkne 12,0 × 9,0 

cm 
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TM A-28: 9 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Lõigatud, üks serv kaarjas, üks 

nõgus 
8,5 × 8,5 

cm 

TM A-28:  10 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Ebakorraprase nelinurga kujuga, 

lõigatud 
16,5 × 6,5 

cm 

TM A-28: 13 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Lõigatud, nelinurkne, ühes servas 

õmblusjäljed 
15,5 × 11,0 

cm 

TM A-28: 14 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Lõigatud, kolmnurkne 12,0 × 10,5 

cm 

TM A-28: 15 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Lõigatud, ebakorraprase kujuga, 

keskel augud 
18,8 × 13,2 

cm 

TM A-28: 17 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 16,8 × 5,5 

cm 

TM A-28: 18 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 14,3 × 5,7 

cm 

TM A-28: 19 RP, trass II, tsoon 

A, B, C, ruut 4 

Lõigatud, nelinurkne, üks serv 

rebenenud, keskel ovaalne auk 
9,0 × 6,0 

cm 

TM A-28: 21 RP, trass II, korris I Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 9,2 × 5,8 

cm 

TM A-28: 22 RP, trass II, korris I Lõigatud, ebakorrapärane kolmnurk 9,6 × 5,3 

cm 

TM A-28: 23 RP, trass II, korris I Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 14,2 × 5,5 

cm 

TM A-28: 24 RP, trass II, korris I Lõigatud, kolmnurkne 13,0 × 12,0 

cm 

TM A-28: 25 RP, trass II, korris I Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 13,5 × 8,3 

cm 

TM A-28: 26 RP, trass II, korris I Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 10,7 × 5,4 

cm 

TM A-28: 27 RP, trass II, korris I Kolmnurkne, ots rebenenud 13,5 × 2,3 

cm 

TM A-28: 29 RP, trass II, korris I Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 15,7 × 12,2 

cm 

TM A-28: 30 RP, trass II, korris I Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 7,9 × 7,6 

cm 

TM A-28: 31 RP, trass II, korris I Rebitud servadega 11,0 × 7,0 

cm 

TM A-28: 33 RP, trass II, korris I Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 13,5 × 2,8 

cm 

TM A-28: 37 RP, trass II, korris I Lõigatud, nelinurkne 6,0 × 5,6 

cm 

TM A-28: 38 RP, trass II, korris I Nooleotsa kujuline 8,0 × 2,5 

cm 

TM A-28: 39 RP, trass II, korris I Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 7,4 × 5,4 

cm 

TM A-28: 245 RP, trass II, korris 

I, ruut 9 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 8,2 × 2,8 

cm 

TM A-28: 246 RP, trass II, korris 

I, ruut 4 

Lõigatud, kolmnurkne 7,5 × 2,5 

cm 

TM A-28: 40 RP, trass II, korris Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 9,3 × 2,6 
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I, ruut 9 cm 

TM A-28: 41 RP, trass II, korris 

I, ruut 8 

Kaares lõigatud, ebakorrapärase 

kujuga, osa servast rebenenud 
10, 5 × 8,6 

cm 

TM A-28: 42 RP, trass II,  korris 

I, ruut 9 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 17,6 × 9, 5 

cm 

TM A-28: 43 RP, trass II,  korris 

I, ruut 9 

Lõigatud, kihiti murenenud, kujult 

meenutab nooleotsa 
19, 4 × 4,6 

cm 

TM A-28: 45 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Riba, lõigatud, mõlemast otsast 

rebenenud 
45,1 × 

6,5cm 

TM A-28: 46 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, piklik, üks ots rebitud, 

laiem ots lõigatud sakiliseks, 

sisselõiked 

18,9 × 6,2 

cm 

TM A-28: 47 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 11,3 × 5,1 

cm 

TM A-28: 48 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, ühest otsast 

sõrmekujuline, alumine ots laienev, 

ühes servas õmblusaukude rida 

19,1 × 5,5 

cm 

TM A-28: 49 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, kolmnurkne, üks ots 

rebitud 
10,5 × 6,9 

cm 

TM A-28: 50 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, ebakorrapärase nelinurga 

kujuga, servas õmbluste rida 
8,9 × 7,9 

cm 

TM A-28: 51 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, kolmnurkne, servades 

õmblusaugud, näha niidi vajutusjälgi 
10,0 × 7,0 

cm 

TM A-28: 52 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

üks serv kaarjas 
9,5 × 4,8 

cm 

TM A-28: 53 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 18,5 × 9,5 

cm 

TM A-28: 54 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 10,3 × 9,5 

cm 

TM A-28: 55 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, kolmnurkne 6,4 × 5,5 

cm 

TM A-28: 56 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 9,2 × 3,5 

cm 

TM A-28: 57 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, kaks serva kaares, kaks 

sirgelt, kaks ebakorrapärast aukude 

rida, üks serv rebenenud 

10,5 × 6,2 

cm 

TM A-28: 58 RP, trass II, korris 

II, tsoon A, ruut 5 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 12,8 × 7,5 

cm 

TM A-28: 59 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 4, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

ühes servas rebendid, pikad 

sisselõiked, õmblusjäljed 

30,2 × 8, 

cm 

TM A-28: 61 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 4, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 9,2 × 7,8 

cm 

TM A-28: 62 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 1, 

sügavus reeperist 

Lõigatud, nelinurkne, kaks külge 

veidi kaarjad, ühes servas 

õmblusaukude rida 

4,8 × 3,8 

cm 
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180-210 

TM A-28: 63 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 1, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 11,1 × 6,5 

cm 

TM A-28: 64 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 8, 

sügavus reeperist 

180-210 

Riba, lõigtatud, servades 

õmblusaukude read 
18,2 × 3,0 

cm 

TM A-28: 65 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 8, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 13,5 × 12,0 

cm 

TM A-28: 66 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 8, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

servades õmblusaukude rida, 

niidijäljed 

12,5 × 8,6 

cm 

TM A-28: 67 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 1, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, kolmnurkne 8,7 × 5,2 

cm 

TM A-28: 68 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 8, 

sügavus reeperist 

180-210 

Riba, lõigatud, korrapärate 

mõõtudega 
39,4 × 1,0 

TM A-28: 69 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 2, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

servades õmbluste jäljed, keskel 

rebitud servadega auk 

10,1 × 9,1 

cm 

TM A-28: 70 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 6, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärane nelinurk 7,5 × 5,6 

cm 

TM A-28: 74 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 8, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, kolmnurkne, ääristatud 

õmblusaukude reaga, näha niidi 

vajutusjäljed 

11,3 × 7,0 

cm 

TM A-28: 75 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 1, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 12,0 × 6,0 

cm 

TM A-28: 78 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 8, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase nelinurga 

kujuga 
6,8 × 8,5 

cm 

TM A-28: 82 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 1, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

ühel küljel kaks läbivat auku, 

siseküljel ja keskel väikesed 

õmbluaugud 

8,0 × 6,0 

cm 

TM A-28: 83 RP, trass II, korris Lõigatud, kolmnurkne 9,8 × 2,1 



71 

 

III, tsoon A, ruut 1, 

sügavus reeperist 

180-210 

cm 

TM A-28: 84 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 7, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, piklik, nelinurkne, 

kahekihiline 
22,5 × 5,1 

cm 

TM A-28: 85 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 7, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

osa servast rebenenud 
26,1 × 5,0 

cm 

TM A-28: 91 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 8, 

sügavus reeperist 

210-230 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

ühes servas õmblusniidi 

vajutusjäljed 

10,4 × 6,2 

cm 

TM A-28: 92 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 3, 

sügavus reeperist 

210-240 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

üks serv rebitud, õmblusjälgede rida 
15,5 × 14,0 

cm 

TM A-28: 93 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 3, 

sügavus reeperist 

210-240 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

üle pinna ebaühtlaselt naelaaeugud, 

ühes servas õmblusjäljed 

15,1 ×12,4 

cm 

TM A-28: 94 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 3, 

sügavus reeperist 

210-240 

Riba, lõigatud, kitsas 28,0 × 0,9 

cm 

TM A-28: 95 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 4, 

sügavus reeperist 

210-240 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kaares servas õmblusaukude rida 
31,0 × 12,8 

cm 

TM A-28: 97 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 3, 

sügavus reeperist 

210-240 

Lõigatud, V-kujuline, siseservas 

õmblusaukude rida 
13,5 × 5,4 

cm 

TM A-28: 100 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 4, 

sügavus reeperist 

210-240 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 12,5 × 4,4 

cm 

TM A-28: 89 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 8, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 36,5 × 9,0 

cm 

TM A-28: 90 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 5, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 20,1 × 5,2 

cm 

TM A-28: 88 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 5, 

sügavus reeperist 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 12,5 × 9,2 

cm 
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180-210 

TM A-28: 86 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 5, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

servades õmblusaukude rida 
24,2 × 14,2 

cm 

TM A-28: 87 RP, trass II, korris 

III, tsoon A, ruut 5, 

sügavus reeperist 

180-210 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

tükid välja rebitud, keskel auk 
33,5 × 9,0 

cm 

TM A-28: 103 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 3, 

sügavus reeperist 

210-240 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga,  

ühest servast tükk välja rebenenud 
9,6 × 3,3 

cm 

TM A-28: 104 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 8, 

sügavus reeperist 

210-230 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

ühes servas suur ovaalne auk, kõrval 

risti sisselõige 

23,5 × 7,7 

cm 

TM A-28: 105 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 3, 

sügavus reeperist 

210-240 

Lõigatud, kolmnurkne 6,5 × 3,8 

cm 

TM A-28: 106 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 2, 

sügavus reeperist 

210-240 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

keskel augud, üks külg rebitud 

servadega 

14,4 × 10,2 

cm 

TM A-28: 107 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 3, 

sügavus reeperist 

210-240 

Lõigatud, kolmnurkne, üks serv 

rebitud 
9,6 × 5,4 

cm 

TM A-28: 108 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 4, 

sügavus reeperist 

210-240 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

rohkete sisselõigetega, keskel 

piklikud augud, üks serv rebitud  

10,2 × 7,3 

cm 

TM A-28: 109 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 4, 

sügavus reeperist 

210-240 

Võimalik jalatsi fragment, kaarjalt 

lõigatud esiosaga, servad rebitud, 

säilinud servas õmblusaukude rida 

15,5 × 14,5 

cm 

TM A-28: 110 RP, trass II, korris 

IV, tsoon A, ruut 7, 

sügavus reeperist 

210-230 

Lõigatud, üks serv sirgelt, teine 

kaardus, ots terav 
13,9 × 2,2 

cm 

TM A-28: 111 RP, trass II, korris 

V, tsoon A 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

keskel väike rebenenud auk 
5,7 × 3,2 

cm 

TM A-28: 112 RP, trass II, korris 

V tsoon A 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kahel serval õmblusjäljed 
8,4 × 3,8 

cm 

TM A-28: 114 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 1-

(3), sügavus 

reeperist 240-255 

Lõigatud, kaares servadega, 

õmblusaukude rida 
13,5 × 8,5 

cm 



73 

 

TM A-28: 115 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 1-

(3), sügavus 

reeperist 240-255 

Lõigatud, ülemises servas kolm 

paari risti sisselõikeid 
23,2 × 6,8 

cm 

TM A-28: 116 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 1-

(3), sügavus 

reeperist 240-255 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 11,1 × 4,6 

cm 

TM A-28: 117 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 1 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 5,9 × 5,3 

cm 

TM A-28: 118 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 2-3 

Ebakorrapärase kujuga, ühes servas 

õmblusaukude rida, teised serdvad 

rebenenud 

9,3 × 6,4 

cm 

TM A-28: 119 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 2-3 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 8,5 × 5,5 

cm 

TM A-28: 120 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 2-3 

Lõigatud, piklik, kolmnurkne, üks 

serv kergelt pööratud 
13,3 × 2,3 

cm 

TM A-28: 121 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 2-3 

Lõigatud, piklik, otsast rulli 

kuivanud, teisest otsast rebitud 
17,3 × 1,2 

cm 

TM A-28: 122 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 2-3 

Ebakorrapärase nelinurga kujuline, 

tükk keskelt peaaegu pooleks 

rebenenud 

21,5 × 18,8 

cm 

TM A-28: 123 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 2-3 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

üks külg rebenditega 
8,7 × 4,8 

cm 

TM A-28: 125 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 1 - 

(3), sügavus 

reeperist 240-255 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 12,1 × 3,8 

cm 

TM A-28: 126 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 2-3 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 10,4 × 2,5 

cm 

TM A-28: 127 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 2-3 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

aukude ja rebenditega 
10,8 × 6,4 

cm 

TM A-28: 128 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 2-3 

Lõigatud, kolmnurkne 6,7 × 6,0 

cm 

TM A-28: 129 RP, trass II, korris 

V, tsoon A, ruut 2-3 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kihiliseks murenenud 
6,0 × 3,5 

cm 

TM A-28: 132 RP, trass III, 

puitsillutise tsoonist 

Lõigatud, kihiliseks murenenud 17,5 × 2,2 

cm 

TM A-28: 133 RP, trass III, 

puitsillutise tsoonist 

Lõigatud, ühel äärel õmblusjälgede 

rida 
15,4 × 1,6 

cm 

TM A-28: 135 RP, trass III, 

puitsillutise tsoonist 

Lõigatud, sirbikujuline, sisemisel 

kaarel õmblusjälgede riba 
25,1 × 5,1 

cm 

TM A-28: 136 RP, trass III, 

puitsillutise tsoonist 

Ebakorrapärase kujuga, näha 

õmbluste jäljed 
8,5 × 5,6 

cm 

TM A-28: 137 RP, trass III, 

puitsillutise tsoonist 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kahes kohas sisselõiked 
6,6 × 5,2 

cm 

TM A-28: 138 RP, trass III, 

puitsillutise tsoonist 

Lõigatud, kolmnurkne 7,0 × 6,5 

cm 

TM A-28: 139 RP, trass III, Ühest servast lõigatud, teine rebitud, 9,9 × 2,3 
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puitsillutise tsoonist kihiliseks kuivanud cm 

TM A-28: 140 RP, trass III, 

puitsillutise tsoonist 

Riba, lõigatud, ebaühtlase laiusega 17,6 × 4,3 

cm 

TM A-28: 141 RP, trass III, 

puitsillutise tsoonist 

Ebakorrapärase kujuga, rebitud, 

ühes sirges servas õmblusaugud 
16,1 × 5,5 

cm 

TM A-28: 142 RP, trass III, 

puitsillutise tsoonist 

Lõigatud, nekinurkne, üks serv 

rebenenud 
5,5 × 2,6 

cm 

TM A-28: 143 RP, trass III, 

puitsillutise tsoonist 

Keerdus riba, ühel serval 

õmblusaugud 
12,5 × 1,4 

cm 

TM A-28: 144 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Lõigatud, ebaühtlase laiusega 17,2 × 2,8 

cm 

TM A-28: 145 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 11,1 × 6,4 

cm 

TM A-28: 146 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Ebakorrapärase kujuga, rebitud 

servadega 
13,4 × 5,5 

cm 

TM A-28: 147 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kihiline 
8,4 × 2,2 

cm 

TM A-28: 148 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 11,5 × 7,5 

cm 

TM A-28: 149 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 13,5 × 5,5 

cm 

TM A-28: 153 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

sügav sisselõige 
19,7 × 8,1 

cm 

TM A-28: 156 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kahel küljel õmblusjäljed 
9,2 × 5,6 

cm 

TM A-28: 158 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Lõigatud, kolmnurkne 7,6 × 6,0 

cm 

TM A-28: 159 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

mitmekihiline 
11,4 × 4,1 

cm 
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TM A-28: 161 RP, trass II, 

puitehitiste 

horisondist, 

juhuleid 

Lõigatud, nelinurkne 25,6 × 6,3 

cm 

TM A-28: 162 RP, trass V, I ja II 

puitsillutise 

horisont, täitekihist 

Lõigatud, kolmnurkne 11,0 × 10,7 

cm 

TM A-28: 163 RP, trass V, I ja II 

puitsillutise 

horisont, täitekihist 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 3,8 × 2,8 

cm 

TM A-28: 164 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

ühes servas auk 
13,0 × 10,0 

cm 

TM A-28: 165 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 6,7 × 1,4 

cm 

TM A-28: 166 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, üks külg kaaresm teine 

sirge 
8,8 × 4,5 

cm 

TM A-28: 167 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, nelinurkse kujuga, ühes 

servas kaks paralleelset sisselõiget, 

millest läbi tõmmatud kitsas 

nahariba, nahariba keerdus ja otsast 

rebenenud 

7,5 × 4,5 

cm 

TM A-28: 168 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 9,4 × 7,0 

cm 

TM A-28: 169 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, kolmnurkne 9,5 × 7,1 

cm 

TM A-28: 170 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, kolmnurkne 13,5 × 11,2 

cm 

TM A-28: 171 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 5,5 × 4,8 

cm 

TM A-28: 172 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kihiti murenenud 
9,4 × 3,5 

cm 

TM A-28: 173  RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kihiti murenenud 
7,5 × 3,6 

cm 

TM A-28: 174 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, üks serv kaares, 

ebakorrapärase kujuga, ühel serval 

õmblusaugud 

12,1 × 4,6 

cm 

TM A-28: 175 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

murenenud, nurgad kooldunud 
7,8 × 6,5 

cm 

TM A-28: 176 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Teisesel töötlemisel tekkinud, näha 

väljalõike kuju, ebakorrapärase 

kujuga 

8,4 × 4,4 

cm 

TM A-28: 177 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, nelinurkne 19,0 × 2,6 

cm 

TM A-28: 179 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, nelinurkne 7,5 × 4,5 

cm 

TM A-28: 180 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, nelinurkne, ühes servas 

õmblusjäljed 
8,5 × 2,5 

cm 

TM A-28: 181  RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Riba, lõigatud ebaühtlaselt 14,0 × 0,5 

cm 
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TM A-28: 182 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 9,8 × 3,7 

cm 

TM A-28: 183 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Nelinurkne, kortsu kuivanud, ühes 

servas õmblusaukude rida 
5,5 × 3,4 

cm 

TM A-28: 184 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 12,6 × 6,2 

cm 

TM A-28: 185 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, kolmnurkne, kihiti 

murenenud 
12,1 × 7,1 

cm 

TM A-28: 186 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

servadest rebenenud 
12,1 × 5,6 

cm 

TM A-28: 187 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase laisuega, 

riba kujuline 
14,1 × 1,4 

cm 

TM A-28: 188 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kahekihiline 
17,1 × 1,6 

cm 

TM A-28: 189 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 20,2 × 11,1 

cm 

TM A-28: 190 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, keskelt peenike, otstest 

laiem, kohati servad rebenenud 
22,5 × 1,8 

cm 

TM A-28: 191  RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapäras kujuga, 

murdunud 
6,5 × 3,1 

cm 

TM A-28: 192 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

keskelt murdunud 
10,2 × 1,2 

cm 

TM A-28: 197 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, kitsas, ebaühtlase laiusega 6,5 × 0,6 

cm 

TM A-28: 199 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

voltis 
18,5 × 8,0 

cm 

TM A-28: 200 RP, trass V, I 

puitehitiste korris 

Ebakorrapärase kujuga, ilmselt 

rebenenud serv 
8,5 × 2,7 

cm 

TM A-28: 201 RP, trass II Rebenenud, pragunenud, kortsu 

kuivanud, ühes servas korrapärased 

sisselõiked 

8,9 × 3,1 

cm 

TM A-28: 202 RP, trass II Rebenenud, servad kooldunud, 

keskel suur rebenenud servadega 

auk 

7,6 × 3,6 

cm 

TM A-28: 203  RP, trass II Kortsus, krobeline, servad 

kooldunud 
8,6 × 3,4 

cm 

TM A-28: 204  RP, trass II Kolmnurkne, kortsus, üks nurk 

rebenenud, õmblusaukude read 
8,6 × 7,1 

cm 

TM A-28: 205 RP, trass II Ebakorrapärase kujuga, kortsus, 

rebenenud, auklik 
5,6 × 5,4 

cm 

TM A-28: 206 RP, trass II Ebakorrapärase kujuga, üks serv 

kaares ja sissepoole pööratud 
9,2 × 7,3 

cm 

TM A-28: 207 RP, trass II Kolmnurkne, kooldunud, kaks serva 

sissepoole pööratud, kahte serva 

ääristab õmblusaukude rida 

18,4 × 18,5 

cm 

TM A-28: 208 RP, trass II Kolmnurkne, servad sissepoole 

kooldunud, äärtes õmblusaugud 
10,5 × 7,3 

cm 

TM A-28: 209 RP, trass II Nelinurkne, kortsu kuivanud, kihiti 

murenenud, servad sissepoole 
11,1 × 11,9 

cm 
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kooldunud, väliskülg must, sisemine 

pruun 

TM A-28: 210 RP, trass II Ebakorrapärase kujuga, kortsus, 

rebenenud, sirgetel servadel 

õmblusaugud 

27,1 × 17,3 

cm 

TM A-28: 211 RP, trass II Ebakorrapärase kujuga, kortsus, 

rebenenud servadega 
19,5 × 13,4 

cm 

TM A-28: 212 RP, trass V, ruut 2, 

sügavus reeperist 

311 

Ebakorrapärase kujuga, küljes 

mõned karvad 
7,9 × 4,5 

cm 

TM A-28: 216 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 8,7 × 7,2 

cm 

TM A-28: 217 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, kolmnurkne, üks serv 

kaares 
9,2 × 3,8 

cm 

TM A-28: 218 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, nelinurkne 9,0 × 3,1 

cm 

TM A-28: 219 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

keskelt kokku murdunud, kihiliseks 

kuivanud 

16,5 × 7,3 

cm 

TM A-28: 221 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Ebakorrapärase kujuga, sirgete 

servadega, millest kahel 

õmblusaukude rida 

7,8 × 5,4 

cm 

TM A-28: 222 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kolmnurga 

kujuline, üks serv kaares 
6,8 × 6,6 

cm 

TM A-28: 223 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, nelinurkne 4,3 × 3,1 

cm 

TM A-28: 224 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, nelinurkne 5,8 × 4,5  

TM A-28: 225 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, kolmnurkne 6,0 × 5,1 

cm 

TM A-28: 226 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga 9,0 × 8,7 

cm 

TM A-28: 227 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, kolmnurkne, üks serv 

kaares 
8,4 × 7,6 

cm 

TM A-28: 228 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kihiliseks kuivanud 
15,4 × 2,4 

cm 

TM A-28: 230 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, kolmnurkne 8,0 × 7,5 

cm 

TM A-28: 231 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kortsus 
17,8 × 3,4 

cm 

TM A-28: 232 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Ebakorrapärase kujuga, servad 

rebitud, kahes servas suured 

õmblusaugud 

8,9 × 6,8 

cm 

TM A-28: 233 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kihiliseks murenenud, keskel kaks 

vajutusjälge, mis on terava esemega 

tehtud 

8,1 × 1,6 

cm 

TM A-28: 234 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ebakorrapärase kujuga, 

kohati rebitud servadega 
10,4 × 5,8 

cm 
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TM A-28: 236 RP, trass II, 

puitehitiste korris 

Lõigatud, ribakujuline, ühest 

otsastrebenenud, üks serv ääristatud 

õmblusjälgede reaga 

9,3 × 2,1 

cm 

TM A-28: ilma 

alanurbita 

RP Kolm nahatükki - 

TM A 28: ilma 

alanumrbita 

RP Võimalik jalatsi fragment, kokku 

volditud, õmblusaukude read ääres 

- 

 


