
Tartu Ülikool

Filosoofiateaduskond

Ajaloo osakond

Arheoloogia õppetool

Eero Heinloo

Tartu lõunapoolne eeslinn kesk- ja varauusajal arheoloogia andmetel

Peaseminaritöö

Juhendaja: Ain Mäesalu

Tartu 2006

1



Sisukord
1. Sissejuhatus................................................................................................................4

1.1 Teema tutvustus ja töö eesmärgid........................................................................4
1.2 Uurimistöö ülesehitus..........................................................................................5
1.3 Historiograafia.....................................................................................................5
1.4 Allikmaterjal........................................................................................................7
1.5 Metoodika............................................................................................................8

2. Uurimistöö eeldused ja piirkonna määratlemine........................................................9
2.1 Kesk- ja varauusaegse eeslinna olemus...............................................................9
2.2 Uurimistöö ajalised piirid ja Tartu eeslinnad.....................................................10
2.3 Tartu Riia-eeslinn kirjalike allikate põhjal........................................................14

3. Tartu Riia-eeslinna alal toimunud arheoloogilised uuringud...................................17
3.1 Arheoloogilised päästekaevamised....................................................................17

3.1.1 Tartu Kaubahall (1986 – 1988)..................................................................17
3.1.2 Tartu Postimaja (1990 – 1994)...................................................................18
3.1.3 Vallikraavi tn 2 (1994)...............................................................................19
3.1.4 Ülikooli tn 8 (1994)...................................................................................20
3.1.5 Ülikooli tn 6a (1996)..................................................................................21
3.1.6 Küüni tn 5b (1997).....................................................................................22
3.1.7 Kitsas tn 1 (1998).......................................................................................23
3.1.8 Tartu Hansakvartal (2001 – 2003).............................................................23

3.2 Arheoloogilised järelvalved ja päästekaevamised trassidel...............................25
3.2.1 Ülikooli tänava veetrass (1993).................................................................25
3.2.2 Vallikraavi tn 2 kanalisatsioonitrass (1994)...............................................25
3.2.3 Ülikooli tänava kanalisatsioonitrass (1994)...............................................26
3.2.4 Vanemuise tänava kanalisatsioonitrass (1994)...........................................27
3.2.5 Ülikooli tn 6a trassid (1996)......................................................................27
3.2.6 Sadeveetrass Riia ja Turu tänava ristmikul (1997)....................................28
3.2.7 Vallikraavi tänav (1999).............................................................................29
3.2.8 Barclay plats (1999)...................................................................................29
3.2.9 Kitsas tänava trass (2000)..........................................................................29
3.2.10 Tunnelkollektori trass (2003)...................................................................30
3.2.11 Vabaduse puiestee ja Uueturu tänava parkla sadeveetrass (2004)...........30
3.2.12 Tartu Hansakvartali trassid (2004 – 2005)...............................................31
3.2.13 Küüni tn 5b järelvalve (2005)..................................................................32

4. Tartu Riia-eeslinna alal uuritud arheoloogilised objektid........................................34
4.1 Varakeskaegse tellisetootmisega seotud objektid..............................................34

4.1.1 Savikaevanduslohud..................................................................................34
4.1.2 Savisäilituslohud........................................................................................35
4.1.3 Tellisepõletusahjud.....................................................................................35
4.1.4 Praaktellisekuhjatised................................................................................37

4.2 Veejuhtimissüsteemid........................................................................................38
4.2.1 Kuivenduskraavid......................................................................................38
4.2.2 Magistraalkraav..........................................................................................40
4.2.3 Puitdrenaažid.............................................................................................43

4.3 Puitkonstruktsioonid..........................................................................................44

2



4.3.1 Puithooned.................................................................................................44
4.3.2 Tarad...........................................................................................................48
4.3.3 Kaevud.......................................................................................................51
4.3.4 Tõrred/tünnid.............................................................................................53
4.3.5 Jäätmekastid...............................................................................................55
4.3.6 Puitsillutised/tasandid................................................................................55
4.3.7 Vallikraavi silla tugi...................................................................................56

4.4 Kivikonstruktsioonid.........................................................................................57
4.4.1 Ahjud..........................................................................................................57
4.4.2 Kivimüürid.................................................................................................58
4.4.3 Kivisillutised/tasandid...............................................................................59

4.5 Muud objektid....................................................................................................61
4.5.1 Majapidamislohud.....................................................................................61
4.5.2 Bastionite kindlustused..............................................................................61

5. Nägemus Tartu Riia-eeslinnast kesk- ja varauusajal................................................63
5.1 Asustuse levik muinasajal..................................................................................63
5.2 Keskaegse asustuse iseloomustus......................................................................65
5.3 Varauusaegse asustuse iseloomustus.................................................................70

6. Kokkuvõte................................................................................................................72
7. Summary..................................................................................................................75
8. Kasutatud käsikirjalised aruanded ja kirjandus........................................................79
Joonised ja fotod...........................................................................................................85

3



1. Sissejuhatus

1.1 Teema tutvustus ja töö eesmärgid

Kesk- ja varauusaegseid linnu kajastav ajalookirjutus on enamasti keskendunud linnade tekke ja 

eluolustiku  uurimisele,  samas  kui  müüridega  piiratud  linnaaladest  väljaspool  paiknevad 

eeslinnad  on  pälvinud  teenimatult  tagasihoidliku  tähelepanu.  Erinevalt  ajalookirjutusest  on 

arheoloogia eeslinna aladega mõnevõrra tihedamalt  kokku puutunud (vt nt  Haak  et al 2006; 

Russow  2006)1,  kuid  tihtilugu  piirduvad  arheoloogilised  uuringud  kaevamisaruannete 

vormistamisega ja publitseeritud artikleid esineb informatsioonihulga taustal  mainimisväärselt 

vähe (nt Aun 1995; Vissak 2000; Heinloo & Vissak 2003b; Lavi 2004).

Aastatel  2001-2002  õnnestus  uurimistöö  autoril  osaleda  arheoloogilistel  kaevamistel  nn 

Hansakvartalis, mis oma mahult moodustab umbes kolmandiku kogu Tartu lõunapoolse eeslinna 

territooriumil  läbiviidud  arheoloogiliste  kaevamiste  mahust.  Käesoleva  uurimistöö  üheks 

ajendiks sai  2003. aastal  samas piirkonnas OÜ Tael  juhtimisel  korraldatud kaevamine,  mille 

tulemused ja järeldused lahknesid kahel eelneval aastal nähtust kardinaalselt.2 Sellest tulenevalt 

tekkis  sügavam  huvi  teada  saada,  kuidas  kajastavad  eeslinna  olemust  ülejäänud  Tartu 

lõunapoolse eeslinna territooriumil toimunud arheoloogilised uuringud.

Uurimistööl  on kolm põhieesmärki.  Esiteks,  koondada Tartu lõunapoolse eeslinna piirkonnas 

läbiviidud  arheoloogiliste  uuringute  tulemused,  asetades  sealjuures  rõhu  konstruktsiooniliste 

objektide iseloomustamisele.3 Teiseks, kõrvutada erinevatelt kaevamistelt saadud informatsioon, 

mis  võimaldaks  piirkonna  olemust  ja  arengut  näha  mõnevõrra  suuremas  plaanis  ning 

kolmandaks,  pakkuda  omapoolne  nägemus  Tartu  lõunapoolse  eeslinna  ala  iseloomust  ja 

asetleidnud protsessidest.

1 Põhjuseks aktiivne ehitustegevus alates 1980. aastate II poolest.
2 OÜ Tael arheoloogid jõudsid seisukohale, et Tartu lõunapoolse eeslinna piirkond kujutab endast linna prügilat 

ning  tähelepanuväärset  keskaegset  asustust  pole  piirkonnas  eksisteerinud  (nt  Saar  2003;  Sokolovski  2004), 
samas  kui  aastatel  2001-2002  täheldati  kultuurkihi  olemasolu  alates  14.  sajandist,  sealjuures  korralikke 
krundisüsteeme,  rohkeid  veekaeve  ning  tootmispiirkonnale  iseloomulikke  esemeleide  (nt  Heinloo  & Vissak 
2003b).

3 Rõhuasetuse põhjustest vt alapeatükk 1.4.
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1.2 Uurimistöö ülesehitus

Esimeses peatükis tutvustan uurimistöö teemat ja sõnastan töö eesmärgid ning püüdlused, lisaks 

kirjeldan lühidalt töö ülesehitust, senist Tartu lõunapoolse eeslinna uurimislugu, arheoloogide 

käsutuses olevaid allikaid ning teema käsitlemisel rakendatud metoodikaid.

Teises peatükis püüan lahti  seletada kesk- ja varauusaegse eeslinna olemuse,  täpsustan Tartu 

eeslinnade  eksisteerimise  oletatavaid  ajalisi  piire,  lokaliseerin  kirjalike  allikate  ning  senise 

uurimistöö  põhjal  Tartu  kesk-  ja  varauusaegsed  eeslinnad  ning  annan  pikema  ülevaate 

varauusaegsetest kirjalikest allikatest saadavast informatsioonist, mis kajastavad otseselt Tartu 

lõunapoolse eeslinna territooriumi.

Kolmandas  peatükis  võtan  kokku  senised  Tartu  lõunapoolse  eeslinna  piirkonnas  läbiviidud 

arheoloogilised  päästekaevamised  ja  järelvalved  ning  annan  lühikese  ülevaatliku  kirjelduse 

käsitletavatelt uuringutelt saadud informatsioonist.

Neljandas peatükis analüüsin põhjalikumalt  Tartu lõunapoolse eeslinna territooriumilt  saadud 

kesk-  ja  varauusaega  dateeritud  ehituskonstruktsioonilisi  objekte,  jagades  avastatud 

ehituskehandid  tinglikult  5  alarühma:  varakeskaegse  tellisetootmisega  seostud  objektid, 

veejuhtimissüsteemid,  puitkonstruktsioonid  (va  drenaažisüsteemid),  kivikonstruktsioonid  ning 

viimaseks ülejäänud ehk muud objektid.

Viiendas  peatükis  annan  omapoolse  nägemuse  Tartu  lõunapoolsest  eeslinnast  kesk-  ja 

varauusajal, võttes aluseks avastatud arheoloogilised ehituskonstruktsioonid ning käsikirjalistes 

aruannetes mainitavad kultuurkihi iseloomustused.

Järgneb uurimistöö  kokkuvõte,  inglise  keelne  summary,  kasutatud  käsikirjaliste  aruannete  ja 

kirjanduse  loend,  lisaks  esitan  abimaterjalidena  kümmekond  joonist  ning  Tartu  lõunapoolse 

eeslinna territooriumilt välja kaevatud objekte kajastavad fotod.

1.3 Historiograafia

Tartu  lõunapoolse  eeslinna  senine  uurimislugu  on  üldjuhul  piirdunud  kaevamisaruannete 

vormistamisega. Kümnekonnal juhul on huvipakkuvamaid tulemusi kajastatud ülevaateartiklites 

arheoloogilisi  väljakaevamisi  tutvustavates sarjades või  kogumikes (TATÜ, AVE) (nt Аун & 

Тийрмаа 1987; Аун 1989; 1991; 1994a; 1994b; 1995; 1996; Vissak 2000; Heinloo & Vissak 
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2003b). Õnneks on kirjutised esindamas enamasti just neid uuringuid, mille kaevamisaruanded 

pole tänase päevani veel valminud.

Igaaastaste  välitööde  ülevaadete  kõrval  on  1995.  aastal  ilmunud  Tartu  Ülikooli  arheoloogia 

kabineti toimetiste sarjas kogumik “Tartu arheoloogiast ning vanemast ehitusloost”, kus Mare 

Aun avaldas kokkuvõtva artikli Kaubahalli ja Postimaja ehitusplatsidel läbiviidud arheoloogiliste 

kaevamiste tulemustest (Aun 1995). Artikli olulisemateks järeldusteks on piirkonnas eksisteeriva 

asustuse esinemine alates muinasajast ja intensiivse ning orgaanikarikka keskaegse kultuurkihi 

olemasolu,  lisaks  mainib M.  Aun  arvukalt  puit-  ja  kivikonstruktsioone,  sh  varakeskaegseid 

metallitöötlemisele viitavaid ahjujäänuseid.

Kokkuvõtliku ja samas piirkonna olemuslikku tausta lahti seletada püüdva artikli “Results of the 

archaeological investigations at the SE foot of Toomemägi, Tartu” on avaldanud AVE-s Rünno 

Vissak (Vissak 2000). Artikkel keskendub neljale 1990. aastatel Vallikraavi ja Ülikooli tänavate 

lähinaabruses  asetleidnud  arheoloogilistele  kaevamistele,  väljendades  muuseas  esmakordselt 

arvamust,  et  piirkonnas  on  varakeskajal  tegeletud  intensiivse  savikaevandamise  ja 

tellisepõletamisega, samuti oletab R. Vissak eeslinna puhul keskaegset tootmispiirkonda, millest 

annavad tunnistust kultuurkihist saadav šlakk, metallipuru ning tootmisjäägid.

Mõnevõrra enam on kaevamiste tulemustele keskenduvate artiklite hulgas püüdnud piirkonna 

eripära lahti mõtestada ka R. Vissaku ning Eero Heinloo artikkel “Archaeological investigation 

of the southern part of the Riia suburb of Tartu in 2001-2002” (Heinloo & Vissak 2003b), kus 

rõhutatakse  piirkonna  süsteemset  kasutuselevõttu,  millest  annavad  tunnistust  korrapäraste 

kuivenduskraavide  ja  keskse  magistraalkraavi  rajamine,  ühtlasi  avaldatakse  arvamust,  et 

lõunapoolse  eeslinna  alalt  saadud  arvukad  vasesulamist  ehted  ning  nende  katked  viitavad 

ennekõike eeslinna territooriumil tegutsenud käsitöölistele.

Konkreetseid väljakaevamisi  kajastavate artiklite kõrval esineb üksikuid kirjutisi  (Mäesalu & 

Vissak  2002;  2005),  kus  muuhulgas  teoretiseeritakse  lõunapoolse  eeslinna  territooriumil 

asetleidnud protsesside üle. Näiteks Ain Mäesalu ja R. Vissaku artiklis “On the older topography 

of  Tartu”  (Mäesalu  & Vissak  2002)  oletatakse,  et  piirkonda  võib  esile  tõsta  kui  ulatuslikku 

tootmispiirkonda ning samuti kui elukeskkonda, kuhu asusid elama ümberkaudsetest küladest 

pärinevad elanikud, kes olid linnast leidnud lihtsamaid tööotsi. Eriti olevat lõunapoolse eeslinna 

ala laienenud 15. ja 16. sajandi vahetusel, mil leidis aset linna üldine majanduslik tõus.
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Lisaks arheoloogilisi kaevamisi kajastavatele ülevaateartiklitele on avaldatud üksikud kitsamale 

temaatikale keskenduvaid kirjutisi, nt on M. Aun avaldanud artikli Tartu lõunapoolse eeslinna 

alalt  saadud  ehteleidudest  (Aun  2004) ja uurimistöös  käsitletava  piirkonna  varasemat  ehk 

muinasaegset asustust on monograafias “Muinas-Tartu. Uurimusi Tartu muinaslinnuse ja asula 

asustusloost” käsitlenud Andres Tvauri (Tvauri 2001b).

Arheoloogiast eraldiseisvana peab kindlasti esile tõstma ajaloolase Niina Raidi tegevust, kes on 

uurinud varauusaegseid Tartu kohta käivaid kirjalikke allikaid ja avaldanud mitmeid artikleid nii 

Tartu eeslinnadest üldiselt (Raid 1992; 1996) kui lõunapoolse eeslinna kohta eraldi (Raid 1991). 

Lisaks on ta eeslinnades paiknevaid liiklemisteid kokkuvõtvalt käsitlenud monograafias “Tartu 

tänavad aastani 1940” (Raid 1999).

1.4 Allikmaterjal

Uurimistöö  allikmaterjalina  kasutan  Tartu  lõunapoolse  eeslinna  territooriumil  läbiviidud 

arheoloogiliste  uuringute  dokumentatsiooni,  sealjuures  olen  ennekõike  keskendunud 

käsikirjalistes materjalides mainitavatele ehituskonstruktsioonilistele objektidele. Allikmaterjali 

valikul  olen lähtunud kahest  peamisest  tegurist.  Esiteks,  uurimistöö kriteeriumidest  lähtuvalt 

polnud  võimalik  pikemalt  peatuda  arheoloogilisel  leiuainesel,  kuna  uurimistöös  kajastavate 

arheoloogiliste  kaevamiste  käigus  on  kokku saadud kümneid tuhandeid arheoloogilisi  leide4, 

mille  põhjalikum  käsitlemine  polnud  käesoleva  uurimistöö  raames  mõeldav.  Teiseks  ja 

olulisemaks teguriks oli aga vajadus enne arheoloogilise leiuainese läbitöötamist saada selgust 

teoreetilises  vaidluses  eeslinna  kultuurkihi  olemusest5 – sealjuures  olen  seisukohal,  et 

ehituskehandid kajastavad eeslinna iseloomu ning eripära vahetumalt. Loomulikult ei õnnestu 

leiuainest täielikult ignoreerida ja seepärast olen püüdnud arvestada arheoloogide poolt tehtud 

üldiste tähelepanekutega (nt tootmisele viitavate leidude rohkus, mõne leiurühma intensiivsem 

esindatus jne).

Arheoloogiliste  uuringute  dokumentatsioon  kujutab  endast  tavapäraselt  arheoloogide  poolt 

koostatud  kaevamisaruandeid,  plaane,  jooniseid  ja  fotosid,  harvem  lisanduvad  neile  nt 

4 Ainuüksi Hansakvartali krundil läbi viidud arheoloogiliste uuringute käigus (2001-2003) võeti üles üle 25 000 
üksikleiu.

5 Kas eeslinna territooriumi kultuurkiht ja leiuaines kujunesid kohapeal või on tegemist kõigest vanalinna alalt 
kohale kantud täitepinnase ja selles esinevate materjalidega?
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arheobotaanilised,  -zooloogilised  või  dendrokronoloogilised  uuringud  ning  neid  kajastavad 

aruanded (nt Järv & Saks 1996; Järv 2003).

1.5 Metoodika

Uurimistöö metoodika seisneb allikate ehk kaevamisi kajastavate dokumentatsioonide kriitilises 

analüüsis, püüdes leida käsitletavate kruntide vahelisi seoseid, sarnasusi, erinevusi, samuti panna 

tähele aruannetes esinevaid vasturääkivusi ja seni mainimata fakte ning tõdemusi, mis üksikuna 

ja eraldiseisvana ei oma erilist kaalu, kuid Tartu lõunapoolse eeslinna üldises kontekstis võivad 

markeerida huvipakkuvaid seaduspärasusi.
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2. Uurimistöö eeldused ja piirkonna määratlemine

2.1 Kesk- ja varauusaegse eeslinna olemus

Kesk-  ja  varauusaegse  eeslinna  kohta  puudub üheselt  mõistetav  ning kõigi  ajaloolaste  poolt 

aktsepteeritav ja rakendatav määratlus, küll on püütud kirjeldada ning lahti mõtestada eeslinna 

iseloomustavaid tegureid, mis suuremal või väiksemal määral kajastavad eeslinnaliku asustuse 

olemust.

Saksakeelses  ajalookirjutuses  lähtutakse  tihtilugu  ajaloolase  Karlheinz  Blaschke  eeslinna6 

definitsioonist (Baeriswyl 2003, 30), mis kujutab endast eeslinna iseloomustavate kriteeriumide 

kogumit:

1. eeslinn saab tekkida alles peale linna rajamist (linnaõigus)

2. eeslinn hõlmab müüriga piiratud linna vahetusse lähedusse tekkinud hoonestatud maa-ala

3. eeslinna  ala  on  eranditult  väiksem  kui  linna  enese  suurus  ja  seal  elab  väike  osa 

elanikkonnast

4. eeslinna alal puuduvad kaitseehitised ja piiramiste käigus enamasti hooned põletatakse

5. eeslinna alal paiknevad lihtsad hooned ja elamistingimused on tagasihoidlikud

6. eeslinn on linnast sõltuvuses, olles haaratud linna sotsiaalsesse ja majanduslikku struktuuri

7. eeslinna elanikkond kuulub linna religioossesse kogukonda

8. eeslinna elanike sotsiaalne staatus on madalam kui linnakodanikel, mõnikord on seda lausa 

õiguslikult vähendatud

Enamasti  on  hilisemad  eeslinna  definitsioonid  lähtunud  K.  Blaschke  poolt  esile  tõstetud 

aspektidest, sealjuures rõhutatakse ennekõike nelja tegurit:

1. eeslinna õiguslikku ja sotsiaalset positsiooni

2. eeslinna  topograafilist  asendit  (nt  koondumine  sillakohtade  ja  väljasõiduteede  äärde, 

tootmispiirkondade lähedusse)

6 Sks k vorstadt. Armand Baeriswyl peab sobilikumaks terminit suburbane siedlung, kuna vorstadt'i kasutatakse 
nii ees- kui eellinnaliku asustuse kirjeldamisel (Baeriswyl 2003, 30-31).
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3. eeslinna kui tootmispiirkonda (eeslinnas tegutsevad linnaalalt  lahkunud või välja surutud 

käsitöölised, kelle tegevuses esineb rohkelt lärmi, haisu ja tuleohtlikust ning kus on vajalik 

jooksva vee olemasolu)

4. eeslinna tekkimise ja arenemise geneesi (st enamasti on eeslinnad kujunenud rohkem või 

vähem spontaanselt)

2.2 Uurimistöö ajalised piirid ja Tartu eeslinnad

Uurimistöö keskendub kahele ajaperioodile – kesk- ja varauusaeg. Keskaja algus, mis Lääne-

Euroopa kultuuriruumis on tinglikult  seostatav 5. sajandi lõpus (476 AD) asetleidnud Lääne-

Rooma keisririigi lagunemisega, on Eesti ajalookäsitluses markeeritav aastaga 1227, mis kujutab 

endast muistse vabadusvõitluse (1208-1227) lõppdaatumit. Kesk- ja varauusaja omavaheline piir 

on  Eestis7 kokkuleppeliselt  tähistatav  Liivi  sõja  (1558-1583)  alguse  ning  Liivi  ordu  ja  Riia 

peapiiskopkonna likvideerimisega aastal 1561.8 Varauusaja lõpp, mida reeglina seostatakse 18. 

sajandi  lõpus  (1789)  vallandunud Prantsuse  revolutsiooniga,  on  Eestis  paigutatav  18.  ja  19. 

sajandi  vahetusse.9 Kokkuvõtvalt  võiks  Eesti  ajalookäsitluses  kesk-  ja  varauusaja  all  mõista 

ajavahemikku aastast 1227 kuni 18. ja 19. sajandi vahetuseni.10

Uurimistöö teemast lähtuvalt on käsitletav ajavahemik mõnevõrra kitsenenud. Põhjuseks kesk- ja 

varauusaegse eeslinna tekkimise ning püsimise kolm põhimõttelist eeldust – linna (st linnaõigust 

omava linnaliku keskuse), teda piirava kaitsemüüri ning rahuperioodi11 olemasolu.

Tartu  puhul  puuduvad  meil  konkreetsed  teadmised  linnaõiguse  saamise  hetkest.  Ajaloolane 

Rudolf Kenkmaa on oletanud, et Tartu pidi linnana olema eksisteerinud juba 1240. aastatel, kuna 

1248.  aasta  ürikus,  kus  mainitakse  Tartu  foogtile  alluvaid  alasid,  tarvitatakse  Tartu  puhul 

muuhulgas ladinakeelset oskussõna civitas, mis R. Kenkmaa arvates tähendab tollastes allikates 

7 Lääne-Euroopa kultuuriruumis on varauusaja algus mõnevõrra varasem, kuigi üheselt aktsepteeritavat piiri pole 
kokku lepitud – mainitud on Ida-Rooma keisririigi langemist türklastele (1453), Ameerika avastamist (1492), 
reformatsiooni algust (1517).

8 Sarnaselt  Lääne-Euroopaga  pole  ka  Eestis  üksmeelt  varauusaja  alguse  kohta,  lisaks  Liivi  sõja  algusele  on 
tähisena pakutud nt reformatsiooni jõudmist Eestisse 1523. aastal, aga ka 17. sajandi algust, mil kogu võim Eesti 
aladel läks üle rootslastele (Karjahärm 2004, 165).

9 Mõningate  ajaloolaste  poolt  on  varauusaja  lõputähisena  välja  käidud  aastad  1816  ja  1819,  mil  leidis  aset 
pärisorjuse kaotamine (Karjahärm 2004, 165).

10 Uurimistöös kasutan kitsendavalt termineid varakeskaeg (silmas peetud ajavahemikku 13. sajandi II veerandist 
kuni 13. ja 14. sajandi vahetuseni) ning hiliskeskaeg (15. ja 16. sajandi vahetusest kuni 16. sajandi keskpaigani).

11 Kui ruttu on eeslinna alad peale rüüste- ning sõjategevuse eelsete ja aegsete mahapõletamiste järgselt uuesti 
kasutusele  võetud,  pole  arheoloogilise  ainese  põhjal  võimalik  täpselt  öelda,  kuid  eeslinnade  suhtelist 
järjepidevust arvesse võttes on see tõenäoliselt toimunud üsna ruttu.
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linna (Kenkmaa 1937a, 89).12 Enamik ajaloolasi on seisukohal, et esmakordselt nimetati Tartut 

linnana Novgorodi kroonikas seoses 1262. aasta venelaste sõjaretkega (Pärn 2002, 367). Samas, 

ka  antud  väite  suhtes  puudub  üksmeel,  kuna  kroonikas  kasutatud  termin  „linn“  väljendas 

ennekõike Tartut kui linnaliku väljanägemisega ja mitte kui linnaõigust omavat keskust. Sama 

problemaatika kordub Liivimaa vanema riimkroonika puhul.13 Vaatamata konkreetsete faktide 

puudumisele on ajaloolased üldiselt siiski veendunud, et peale 1225. aastat, mil Tartu piiskop 

Hermann  sai  loa  linna  rajamiseks,  on  Tartu  omandanud  linnaõiguse  suhteliselt  lühikese  aja 

jooksul.14

Tartu kaitserajatiste ja -müüride vanust puudutava problemaatika on artiklis “Tartu keskaegsetest 

linnamüüridest  ja  peamistest  muinasteedest”  võtnud kokku Kaur  Alttoa  (Alttoa  1995).  Tartu 

linna kindlustusi mainitakse esmakordselt  tõenäoliselt 1262. aastal Novgorodi kroonikas, mis 

kirjeldab venelaste sõjaretke Tartusse ja mille andmetel oli  Tartu tugev ning kaitstud „kolme 

seinaga“.15 Arvatakse,  et  „seinte“  all  on  silmas  peetud  puidust  kindlustusi,  mis  venelastel 

õnnestus  maha  põletada.  1262.  aastal  toimunud  sündmustega  seostatakse  omakorda  kivist 

linnamüüri  ehitamise  algust,  kuna  13.  sajandist  pärineb  Tartu  foogti,  rae  ja  kodanikkonna 

abianumispalve  Lübeckile,  kus  palutakse  toetust  kaitsemüüride  ehitamiseks.  Palve  esitamise 

põhjusena  on  aga  ajaloolased  oletanud  eelnevalt  kirjeldatud  venelaste  sõjaretke.  Kuigi 

palvekirjast  ei  selgu,  kas  linnamüüri  ehitamine  oli  juba  alanud  või  alles  kavandatav16,  on 

tõenäoline,  et  kivist  kaitsemüüri  rajamine  sai  alguse  13.  sajandi  II  poolel.  Müüri  lõplik 

valmimine on eeldatavalt  leidnud aset 14.  sajandi  jooksul,  kuid võimalik,  et  esmalt  püstitati 

müürid just enimohustatud piirkondadesse, st linna põhja- ja lõunakülgedele (Alttoa 1995, 141-

142).

Eeldused eeslinnaliku asustuse tekkimiseks olid Tartu puhul seega olemas tõenäoliselt alates 13. 

sajandi  II  poolest,  mida  võiks  uurimistöö  teema  seisukohalt  lugeda  eesmiseks  ajaliseks 

piiritähiseks.

Uurimistöö hiliseima ajalise piirina olen püüdnud silmas pidada 17. ja 18. sajandi vahetust ehk 

Põhjasõja algust ning seda kahel põhjusel. Esiteks on arheoloogiliste kaevamiste metoodikast 

12 vt ka Pärn 1997, 329; Haak et al 2006, 160.
13 Koostatud 1290. aastatel.
14 Suuline teade A. Mäesalult
15 Kohati on seina asemel kasutatud terminit “müür”.
16 Esimest on oletanud  Otto Freymuth, kuid toetudes  Jaan Undi tõlkele, väidab K. Alttoa, et 1262. aasta ürikus 

käimasolevaid ehitustöid ei mainita (Alttoa 1995, 141).
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lähtuvalt pealmisi, st hiliseid (18.-20. sajandi) kultuurkihte uuritud enamasti erilise tähelepanuta, 

mistõttu  saadav  informatsioon  on  tihtilugu  kas  ebatäpne  või  lausa  puudulik.  Teiseks  on 

linnamüür Põhjasõja aegse purustamiste ja hilisema ehitustegevuse käigus17 sedavõrd kannatada 

saanud,  et  müüri  kaitse-  ning  samas  ka  eraldusfunktsioon  oli  juba  18.  sajandi  keskpaigaks 

sisuliselt olematu. Järgnevalt tekkinud keskaegse linnamüüri välise asustuse uus areng on aga 

võrreldav kesklinna alal toimuvaga18, kuigi lõplikult kaasatakse endised eeslinna territooriumid 

linna struktuuri 1775. aasta suurtulekahju järgselt kavandatud linnaplaneeringuga.

Võimalike eeslinna aladena tulevad Tartu puhul ennekõike kõne alla keskaegsest linnamüürist 

loode-, kirde- ja kagupool paiknevad piirkonnad.

Piiratuimad on meie teadmised Jakobi värava taguse loodepoolse maa-ala kohta. 16.-17. sajandi 

kirjalikes allikates mainitakse vahetult  Jakobi  värava taga olevaid aiakrunte,  samuti  Tähtvere 

(mõisa) poole jäävaid aedu (Raid 1992, 9-10), kuid kruntide hajusus ja eeldatavalt väike arv 

võrreldes kirde- ning kagupoolsete linnamüüri väliste piirkondadega annab tunnistust arvestatava 

struktuuri  puudumisest,  mistõttu  eeslinnana  pole  loodepoolne  piirkond  kirjalikes  allikates 

mainimist leidnud.19 Põhjuseks peetakse domineeriva liiklustee puudumist, st Jakobi väravast ei 

lähtunud kesk- ja varauusajal ühtegi kaugteed (Alttoa 1995, 148), lisaks pärssis arengut Tähtvere 

mõis  ning mõisale  kuulunud linnamüüri  vahetusläheduses paiknevad maad, samuti  mõisa-  ja 

linnavalduste piirimail oleva maa-ala kuuluvuse üle asetleidnud vaidlused, mis said lahenduse 

alles 1756. aastal, mil vaidlusalune territoorium kinnitati lõplikult linna omandiks (Raid 1999, 

26). 18. sajandi lõpus läbiviidud linnaosade moodustamise käigus kaasati loodepoolne piirkond I 

linnaosa koosseisu,  erinevalt  kagu-  ja kirdepoolsetest  aladest,  mis nimetati  vastavalt  II  ja III 

linnaosaks.

Keskaegse linnamüüri välise  kirdepoolse piirkonna all  mõistetakse Emajõe vasemale kaldale 

jäävat  territooriumi.  Osa  ajaloolasi  on  käsitletavat  piirkonda  seostanud  keskaegse  vene 

kaubahooviga20, kuid kahjuks pärinevad varaseimad säilinud kirjalikud andmed selle kohta 16. 

17 Ehituseks  toodi  kive  aga  ennekõike  just  lagunenud  linnamüürist,  mille  vältimiseks  oli  linn  sunnitud 
linnakodanike ähvardama karistustega (Raid 1999, 24).

18 Põhjuseks  kiviehitiste  ehitamise  keeld  (St.  Peterburi  kasuks),  mis  vanalinnas  kehtis  vähemalt  1775.  aasta 
tulekahjuni  (Raid  1999,  24)  ja  eeslinnas  1785.  aastani  (nt  Raid  1991,  19).  1735.  aastal  on  kesklinna  alal 
dokumenteeritud 69 hoonet, neist 8 kivihoonet. 1764. aastal on hooneid kokku 200, neist kivimaju kõigest 31. 
Samal aastal on sarnaselt kesklinnale dokumenteeritud eeslinnades 200 maja (Pullat 1980, 132).

19 Küll on Jakobi-eeslinna nimetust kasutanud ajaloolased (nt Hermann 1961; Tarvel 1980, 105).
20 K. Alttoa on püüdnud lokaliseerida keskaegse nn “vene otsa” paiknemist ja jõudnud seisukohale, et Emajõe 

vasema kaldaga  pole  keskaegseid  vene  kaubahoove võimalik  siduda,  samas  ei  välista  ta  nende  paiknemist 
Holmil varauusajal (Alttoa 1985, 89-96).
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sajandi  keskpaiga  raeprotokollidest,  mil  kaubahoovi  tähtsus  polnud  enam  võrreldav 

hansakaubanduse aegse seisuga.21 Suuremate teede järgi algselt  Tartu Narva-eeslinnaks, hiljem 

ka  Tartu  Peterburi-eeslinnaks22 kutsutud  territooriumile  oli  vanalinnast  võimalik  minna  üle 

Emajõe viivate sildade, mis paiknesid eeldatavalt Saksa ja Vene väravate ees.23 Tartu Narva-

eeslinna piirkonnas esinenud objekte tuntakse tunduvalt enam kui loodepoolse piirkonna aladel 

ja kui 16. sajandi keskpaigast pärinevates raeprotokollides on andmed veel tagasihoidlikud, siis 

Wybersi  revisjoniraamatus  “Revisionsbuch aller  Gründe  und Plätze  1582-1658”  esineb juba 

arvukalt Emajõe vasemal kaldal paiknevaid teid ning kohti: mainitakse Narva, Tallinna, Kastre, 

Kivitammi nimelisi teid, Tuuleveski ja Vene mäge, paikkondadena Ülejõe Holmi, Püha Jürgeni 

mõisa, Fortuunat, surnuaeda, ehitistest kaubahoovi ja vene kirikut (nt Raid 1996, 25-26; 1999, 

41-43).  Kirjalikele  allikatele  lisaks  võib  kirdepoolse  eeslinna  kohta  saada  informatsiooni 

vanimatelt 17. sajandist pärinevatelt linnaplaanidelt24, korraldatud arheoloogilistelt kaevamistelt 

(nt  Tvauri  2001a;  2003;  Metsallik  2003) ja  uuringute  tulemusi  kajastavatest  artiklitest  (nt 

Metsallik & Tvauri 2003).

Viimaseks  eeldatavaks  eeslinna  territooriumiks  on  keskaegsest  linnamüürist  kagu poole  jääv 

maa-ala,  kuhu linnaväravatest  avanesid kaks – Andrease ja Küüni  väravad.25 Kirjanduses on 

piirkonda kutsutud kohati Tartu lõunapoolseks eeslinnaks26 (nt Aun 2004), samas on ajaloolistes 

allikates  maa-ala  vana  Riia  tee  järgi  nimetatud  Tartu  Riia-eeslinnaks.  Vältimaks  ilmakaarte 

paiknemisest  tulenevat  segadust27,  kasutan  edaspidi  Tartu  lõunapoolse  eeslinna  asemel 

ajalooliselt korrektsemat väljendit – Tartu Riia-eeslinn.

21 Nn “vene otsale” viitavat N. Raid arvates mitmed vene-nimelised kohad nt Vene sild, Vene mägi, Vene poed 
(Raid 1996, 25).

22 Lisaks on nimetustena kasutusel termin Ülejõe-eeslinn.
23 Nimetatud raeprotokollides vastavalt Saksa ja Vene sillaks.
24 Nt 1636. aasta Georgius Schwengelli linnaplaan (vt joonis 11:a), 1681.-1686. aasta revisjoniraamatu joonisplaan.
25 N. Raid oletab, et tõenäoliselt on pealiiklus kagupoolsel alal toimunud siiski suurturu jõepoolses otsas paikneva 

Saksa ehk Karjavärava kaudu (Raid 1991, 18).
26 Samuti on linnamüürist lõuna pool hilisema Karlova mõisa suunas paiknenud piirkonda mainitud  Alevaküla 

eeslinnana (nt  Tarvel  1980,  105),  kuid  võimalik,  et  antud  juhul  on  silmas  peetud  mõnevõrra  kaugemale 
lokaliseeritavat asustust.

27 Uurimistöö keskendub piirkonnale, mis ilmakaarte järgi ei paikne Tartu keskaegsest linnamüürist mitte lõunas, 
vaid kagus.
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2.3 Tartu Riia-eeslinn kirjalike allikate põhjal

Varaseimad kirjalikud andmed Tartu Riia-eeslinna all mõistetava territooriumi kohta pärinevad 

Tartu  reaprotokollidest  vahemikus  1547-1555,  kus  mainitakse  teiste  seas  Poriveski 

(Dreckmühle)28 (Raid 1999, 2) olemasolu koos selles asuva kõrtsiga. Hilisematest allikatest on 

teada, et Poriveski asukoht paiknes 17. sajandil vallikraavi serva pidi jooksnud vana Riia tee 

ääres, Emajõest üles minnes vasakul (Raid 1999, 34). Samuti pole välistatud, et 1552. aastast 

pärinev aiakruntidel  asetsevate  kõrtside  tegutsemise keeld (Raid  1999,  2)  on  kehtinud  Tartu 

Riia-eeslinna kõrtside kohta   ja samas raeprotokollis mainitav kalaturg on paiknenud Emajõe 

paremal kaldal.29

Esmakordselt leiab kirjalikes allikates termin  Riia-eeslinn mainimist 16. sajandi lõpust alates 

koostatud  Wybersi  revisjoniraamatus30,  kus  mõnel  korral  kasutatakse  nimetust  linnamüürist 

väljapoole  jääva  kagupoolse  territooriumi  piirkondliku  täpsustusena  (Raid  1991,  19).  Linna 

kinnisvaraomanike valdusi kirjeldav revisjoniraamat sisaldab ühtlasi  andmeid linnakodanikele 

kuuluvate  aiakruntide  kohta,  sh  mainitakse  Tartu Riia-eeslinna maa-alal  olevaid  aedu. 

Tavapäraselt piirduti aedade kirjeldamisel nappide andmetega, st täheldati üles omaniku nimi ja 

aia asukoht, erandlik olid aiamaa suuruse lisamine, mille tingis tõenäoliselt omaniku tähtsus või 

maatüki erakordsus. Aedade küljepikkuste andmisel kasutati tolleaegseid mõõtühikuid – vits31 

(ruthe, stadts) ja nöör (schur), samas piirduti mõnikord hinnangulise seisukohaga, nt aiamaa oli 

suur või väike. Kruntide kirjeldamisel on asukohale, omanikule ja suurusele lisaks antud harvem 

muid täpsustavaid andmeid, nt krunt on olnud tarata või taraga piiratud, samuti pandud kirja 

aiamaa  kasutusfunktsioon  –  kapsaste  või  puuviljade  kasvatamine,  küttepuude  hoidmine  või 

hobuste karjatamine.  Muuseas selgub revisjoniraamatust,  et  linnakrundi omaniku muutumisel 

läks reeglina uuele isikule üle ka krundi juurde kuuluv aiamaa32, seega vaatamata omandisuhete 

muutumisele on krundialad püsinud pikka aega (Raid 1992, 8-9).

28 Tõlgitud  ka  kui  Pasaveskit  (Tarvel  &  Vaga  1980,  55),  nimetuses  võib  näha  seoseid  linnamüüri  idanurgas 
asetseva ja Pasatorni (Druckturm) nime kandva torniga, mida on samas nimetatud ka nt Survetorniks.

29 Kalaturu asukoha suhtes esineb vastukäivaid andmeid. N. Raid oletab, et 1552. aasta raeprotokollides mainitav 
kalaturg on asunud tõenäoliselt  ülejõel  (nt  Raid 1996,  25;  1999,  42),  samas kui  16.  sajandi  lõpust  pärinev 
Wybersi revisjoniraamat on kalaturu asukohta seostanud Emajõe parema kaldaga (Raid 1992, 9).

30 Aastaid 1582 ja 1602-1656 käsitlev revisjoniraamat on oma lühendatud nime saanud raesekretär Bartholomeus 
Wybersi kui ühe raamatu koostaja järgi.

31 Pikkusühikule vits vastas Riia mõõdus 8 küünart ehk 16 jalga. 1 küünar = 54 cm ehk 1 vits = 4,32 m (Tender 
1937, 538).

32 Esines ka erandeid, mille käigus endine omanik või vahepeal omanikuks saanud kolmas isik säilitas aiamaa 
territooriumi.
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Wybersi  revisjoniraamatus  leiavad  mainimist  ligi  paarisaja  aiakrundi  üldises  orientatsioonis 

antud  asukohad,  kuna  klassikalises  mõttes  tänavavõrgustik  polnud  eeslinna  aladel  16.-17. 

sajandiks välja kujunenud ja kruntidel puudusid numbrid.33 Tänavate ja numbrite asemel viidati 

läheduses paiknevatele kesklinna objektidele või kasutati linnast väljuvate suuremate teede ning 

eeslinna alal paiknenud objektide ja piirkondade nimetusi, lisades sellele kohamääruse: nt “ees”, 

“taga”, ”poole”, “vahel”, “ääres”, “kõrval” vms.  Tartu Riia-eeslinna alal paiknenud teedest on 

nimeliselt mainitud revisjoniraamatus kahte – Kirumpää (Kirrenpeh) ehk Otepää (Odenpeh) tee 

ja Aleviküla (Allawkulla) tee. Samuti saab teada, et Kirumpää teest on hargnenud „väike tee“ ja 

„väike kesktee“. Täpsustavate objektide või piirkondadena on kasutusel nt karjamaa, Seakopli 

(Schweinkoppel),  Pepleri  maa  (Pöplers  land),  kalaturu,  kraavi,  Andrease  värava,  veski  jms 

nimetused (Raid 1992,  9).  Aedade  paiknevuse  ja  arvukuse järgi  väljaspool  müüriga  piiratud 

kesklinna  ala  on  võimalik  teha  oletusi,  millised  Tartu  Riia-eeslinna piirkonnad  olid  16.-17. 

sajandil enim asustatud. Kümme aiakrunti asetses Kirumpää ehk Otepää tee ääres, tosin aeda 

paiknes Seakopli  poole kulgevate „väikese tee“ ja „väikese kesktee“ ääres ning kümmekond 

aeda  Aleviküla  tee  ääres.  Rohkesti  oli  aedu  ka  Pepleri  maal.34 Kahjuks  puuduvad  Wybersil 

seletused objektide, piirkondade ja teede täpse asukoha kohta (Raid 1991, 19).

1681.-86. aasta revisjonis loetletakse Emajõe paremkaldal teiste hulgas aiakrunte Kirumpää ja 

Aleviküla tee lähistel, Pepleri maal, linna karjamaal ning Seakopli juures (Raid 1992, 11).35

Järgmised  kirjalikud  allikad  Tartu  Riia-eeslinna kohta  pärinevad  aastast  1734,  mil 

revisjoniraamat, milles traditsiooniliselt loetletakse üles kesklinnas paiknevaid krunte ja nende 

omanikke,  sisaldab  uusi  andmeid  Põhjasõja  algusaastail  turvakaalutlustel  mahapõletatud 

eeslinnade kohta.36 Wybersi ja 1681.-86. aasta revisjoniga võrreldes on jällegi mainitud aiakrunte 

Seakoplis, Kirumpää ning Aleviküla tee ääres, samuti tuuakse eraldi välja Otepää tee, mis veel 

16.-17.  sajandil  oli  kasutusel  paralleelselt  Kirumpää  nimega,  ja  lisandunud  on  krundid 

linnakoplis, Sõnnikumäel, Piiskopimõisa ja vana Riia tee läheduses (Raid 1999, 33). Arvestades, 

et  17.  sajandil  bastionaarse  kaitsesüsteemi  ehitamisega  seoses  toimunud  maapinna 

ümberplaneerimised ja 18.  sajandi  alguses asetleidnud Põhjasõda ning sõjaaegsed purustused 

33 Numbrisüsteem tuleb kasutusele 18. sajandi lõpust (Raid 1999, 25).
34 Asukoha kirjeldus esineb vaid osa linnaelanike aiakruntide puhul,  tuntumate ja  tähtsamate isikute aiamaade 

täpsemat määratlemist pole peetud vajalikuks (Raid 1999, 33).
35 Mainitakse krunte ka “Otepää küljel vee ääres”, kuid siinkohal jääb selgusetuks, kas silmas on peetud Otepää 

teed.
36 Eeslinnad  põletati  1704.  aastal  Tartu  toonase  komandandi  Karl  Gustav  Skytte  korraldusel  vahetult  enne 

venelaste Tartu alla jõudmist (Treiberg 1926, 40).
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mõjutasid  tugevasti  Tartu  Riia-eeslinna olemust  ja  struktuuri,  on  siiski  tähelepanuväärne 

traditsiooniliste nimede jätkuv kasutus ning pole sugugi välistatud, et vaatamata eeldatavatele 

muudatustele teede süsteemis säilisid teatud põhijooned läbi mitme sajandi.37

16.-17. sajandil kasutusel olnud teedest on selgemini lokaliseeritav vana Riia tee algus.38 18. 

sajandi IV veerandist pärinevast dokumendist selgub, et “...eeslinnakrundid vana Riia tee pääl... 

mis  Rootsi  ajal  oli  kulgenud vallikraavi  pidi,  Emajõest  üles Andrease värava poole.  Teistest 

kruntidest mõned asusid ka vana Riia tee peal, osalt selle ääres, mõned vana Riia tee ääres... kuni 

väikese sillani...”, samuti kirjutati kruntidest nn brigadiri maja taga kuni Andrease väravani üles 

endisel Riia teel, mis kulges linnakraavi pidi ja kus Emajõest üles minnes vasemal oli varem 

seisnud Poriveski (Trek-Mühle39). Tõenäoliselt on vana Riia tee saanud alguse väljaspool Saksa 

väravat, selle ees (paremat kätt) asuvate vene poodiderea lõpust ja suundunud esmalt piki tolleks 

ajaks  kuivanud  vallikraavi  äärt  pidi  vähemalt  kuni  Andrease  väravani  ning  sealt  edasi 

Sõnnikumäele (Mistberg), viimane on ennekõike seostatav tänapäevase Riia mäe ning temani 

suunduva Riia tänava tõusuga (Raid 1999, 34). Kuivõrd on vana Riia tee järginud nt 19. sajandi 

alguseks välja kujunenud tänavajooni, jääb selgusetuks.

1758. aasta allikates mainitakse Kirumpää tee algusena sarnaselt vana Riia teele Saksa värava 

ees paremat kätt olevate poodiderea lõppu ja suundumist Sõnnikumäele, samas antakse mõista, 

et Riia ning Kirumpää tee nimetus on kohati olnud kasutusel paralleelselt, nagu ka Aleviküla tee 

nimetus (...die Alleweküll oder Rigaischer Strasse... wird auch die Kirrimpaesche genannt), mis 

tõenäoliselt annab tunnistust teede alguslõikude kokkulangevuse kohta. Teede lahknemise täpne 

asukoht  jääb  selgusetuks,  küll  on  teada  Aleviküla  tee  suundumine  Piiskopimõisa  poole  ehk 

hiliseima tõenäolise eraldumispunktina tuleb kõne alla tänapäevane Riia ja Kalevi tänavate nurk 

(Raid 1991, 21).

Uurimistöö  raames  käsitletava  territooriumiga  võib  kaudselt  seostada  ka  Wybersi 

revisjoniraamatus  mainitavat  kalaturu  juures  paiknevat  silda40 (Raid  1992,  9),  kuna  Uueturu 

tänava  joonel  asetsev  hiljemalt  17.  sajandisse  dateeritav  kirde-edela  sihiline  munakivisillutis 

(Piirits 2004, 7-8) on tõenäoliselt viinud Emajõe ääres asetsenud sillakohani.

37 Tänavajoone püsimisest annavad tunnistust nt arheoloogilised kaevamised Uueturu tänava parkla territooriumil 
(Piirits 2004). vt ka alapeatükk 4.4.3.

38 Nimena esineb Riia tänav (Rigischer Weg) kirjalikes allikates alates 1730. aastatest (Raid 1991, 19).
39 Eeldatavalt  kajastab  N.  Raid  dokumendis  esinenud  kirjapilti,  samas  on  hilisemas  ajalookirjutuses  enamasti 

kasutusel tänapäevane saksa keelne vorm – dreckmühle (nt Mäesalu 2004, 397).
40 Wybersi revisjoniraamatus mainitud Seakoppel ja Pepleri maa jäävad uurimistöö raames käsitletavast maa-alast 

väljapoole.
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3. Tartu Riia-eeslinna alal toimunud arheoloogilised uuringud

Uurimisteema  raames  käsitletaval  territooriumil  on  ajavahemikus  1986-2005  toimunud 

uushoonestuse alustel kruntidel 8 mahukamat päästekaevamist ja 17 arheoloogilist järelvalvet 

kommunikatsioonitrassidel41, mille käigus on vajadusel korraldatud ka arheoloogilisi kaevamisi. 

Kokku on päästekaevamisi viidud läbi ca 11 800 m2 suurusel maa-alal ja teostatud järelvalvet ca 

tuhandel trassimeetril.

3.1 Arheoloogilised päästekaevamised

3.1.1 Tartu Kaubahall (1986 – 1988)

Aastatel  1986-1988  viidi  seoses  Kaubahalli  uue  hoone  ehitusega  läbi  arheoloogilised 

päästekaevamised Küüni tn 7 krundil ja ühtlasi teostati järelvalvet piki Küüni tänava keskosa 

kagu-loode suunaliselt ning 60 m pikkuselt kulgeval kanalisatsioonitrassil (joonis 1:a; 5) (Аун & 

Тийрмаа 1987; Аун 1989; Aun 1995). Uuritava ala suuruseks osutus 4000 m2 ja uuringuid juhtis 

arheoloog  M.  Aun,  lisaks  olid  kaevamistega  erinevatel  aastatel  seotud  arheoloogid  Romeo 

Metsallik, Udo Tiirmaa ja R. Vissak.

Kultuurkiht  Kaubahalli  alusel  krundil  oli  tänapäevasest  maapinnast  arvestatuna  säilinud 

keskmiselt 3 m paksuselt, vaid kaevandit läbinud ida-lääne suunalise loodusliku vagumuse kohal 

ulatus kiht kohati kuni 4 m.42 Eristus uuritava ala edelapoolne osa, endise Promenaadi ja Ülikooli 

tänava vahele jäänud territoorium, kus hilisema, st 18.-19. sajandi ehitustegevuse tulemusena oli 

hävinenud suurem osa uurimisteema ajalistesse piiridesse jäävatest ladestustest.

Vanima ladestusena eristati muinasaja lõppu (leiud 11.-12. sajandist) dateeritud 10-20 cm, kohati 

kuni  40  cm  paksune  söene  mustjas  pinnas,  mis  uuritud  ala  lõikes  paiknes  ebaühtlaselt, 

koondudes  ennekõike  kaevandi  loodeossa  ja  puududes  samas  loodusliku  vagumuse  kohal. 

Keskaegne  mustjaspruunikas  pinnas  ehk  rohkesti  laaste,  puidutükke,  loomasõnnikut  ja  õlgi 

sisaldav kultuurkiht oli kaevandis täheldatav 0,9-1 m paksuse ladestusena, mille puhul oletab M. 

Aun, et kuigi osaliselt kujutab kiht endast ilmselt kesklinna alalt toodud täitepinnast, on enamasti 

41 Siinkohal pole arvestatud arheoloogia seisukohalt informatsioonivaeseid järelvalveid.
42 Kultuurkihi ülaosa moodustasid 1,5-2 m paksuselt 1941. aasta pommitamise tagajärjel hävinenud hoonete rusud.
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tegemist  siiski  kohapeal  tekkinud  ladestusega  (Aun  1995,  93).  Ehitusobjektidest  kuuluvad 

käsitletavasse  perioodi  puithoonejäänused,  kaevud,  tarad  ja  kaevandi  põhjaossa  koondunud 

mitme arvatava ahju säilmed, veejuhtimissüsteemidest  kuuluvad keskaega hagudega madalad 

kraavid ning lattidest veejuhtimisdrenaaž.43 Kaevandi põhjaosas paljandus puitkast mõõtudega 

2x2  m,  milles  esinenud  rohke  šlakk  võib  viidata  võimalikule  lähipiirkonnas  toimunud 

metallitöötlemisele,  millest  M.  Auna  sõnul  annab  tunnistust  ka  kolm  2-3  m  läbimõõduga 

süvendit, mida võib tõlgendada kui rauamaagi töötlemisel kasutatud lohkusid (Аун & Тийрмаа 

1987, 387). Lisaks esineb paar kivikonstruktsiooni, mille stratigraafiline paiknemine viitab M. 

Auna arvates  keskajale,  kuid müürijuppide  fragmentaarsus  ei  luba  nende  olemusest  kindlaid 

järeldusi  teha.  Keskaega  dateeritavast  leiumaterjalist  tasub  esile  tõsta  kitsamatele  aladele 

koondunud šlakikogumeid ja suurt hulka nahatootmisjääke (Аун & Тийрмаа 1987, 390), mis 

kaudselt võivad anda tunnistust piirkonna iseloomulikust taustast.

Varauusaegsete  kihtidega,  mis  keskaegsest  ladestusest  eristuvad  ennekõike  tänu  orgaaniliste 

lisandite  vähesusele  ja  tellise-  ning  mördisisalduse  rohkusele44,  seostuvad  mitmed 

puithoonejäänused, tarad ja kaevud, lisaks võib antud perioodi paigutada tõenäoliselt suurem osa 

puitdrenaaže ning settekaeve.

3.1.2 Tartu Postimaja (1990 – 1994)

Kaubahalli  hoonest  vahetult  kagu  poole  planeeritud  Postimaja  uue  hoone  alusel  krundil 

aadressiga Vanemuise tn 7 viidi arheoloogilisi päästekaevamisi läbi aastatel 1990-1994 (joonis 

1:b; 5) ja sarnaselt Kaubahalli kaevamistega, juhtis uuringuid arheoloog M. Aun (Аун 1991; 

1994a; 1994b; 1995; Aun 1995). Viie aasta jooksul teostati kaevamisi kokku ca 2000 m2 suurusel 

maa-alal.

Uuringute käigus tehti kindaks, et Postimaja krundil on võimalik kultuurladestusi eristada alates 

muinasajast,  kuigi nt  kaevandi lõuna- ja edelaosas  eristati loodusliku pinnase peal varaseima 

kihina  varakeskaegne  ladestus.  Keskmiselt  10-20  cm  paksune  muinaskiht  on  koondunud 

kaevandi kesk- ja kaguossa, markeerides ühtlasi M. Auna arvates muinasasula tuumikala ning 

intensiivsema  muinaskihi  levimise  kagupiiri  (Aun  1995,  92). Muinaskihi  pealt  saadi  krundi 

43 M. Aun on keskaega dateerinud ka mitmed palkidest puitdrenaažid (Aun 1995, 94), mille puhul võib sedavõrd 
varajast kasutusaega teatava kahtluse alla seada.

44 Võimalik, et peale Liivi sõda on eeslinna alale toodud täitepinnast, mis pärineb kesklinna alalt sõjapurustustes 
hävinenud kivihoonete rusudest (iseloomulik mört, tellis, katusekivitükid jne).
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keskosast  0,3-0,9  m  paksune  punasavi  ja  tellisetükke  sisaldav  täitekiht,  lisaks  paljandusid 

kaevandi edelapoolses osas varakeskaega dateeritavad looduslikku pinda kaevatud lohud45 ning 

tõenäoliselt  kunagise  tellisepõletuseahju  jäänused  (Aun  1995,  joonis/abb  1).  Mainitud  kolm 

komponenti on iseloomulikud varakeskaegsele tellisetootmisprotsessile.

Varakeskaegne hallikas ja liivane kultuurkiht oli Postimaja krundil säilinud keskmiselt 10-30 cm 

paksusena,  eristudes  muinaskihist  ennekõike  märksa  heledama koostise  poolest.  Ladestusele 

järgnes  omakorda  kohati  kuni  0,9  m paksune  rohkesti  orgaanilist  materjali  sisaldav  mustjas 

pinnas, mis on seostatav 14.-16. sajandiga.  Keskaega dateeritud konstruktsioonidest leiti lisaks 

ahjule  ja  savilohkudele  puithoonejäänused,  mitmed  püsttarad  ja  kaevud  ning  kaevandi 

kaguservas  paiknenud  kolm  majapidamislohku.  Esemelisest  materjalist  tõuseb  esile  suur 

luutootmisjääkide hulk (Аун 1994a, 79).

Varauusajal jätkub vanade tarajoonte kasutus, mis annab tunnistust  krundipiiride pikaajalisest 

püsimisest, samuti esineb kaeve, puitdrenaaže, settekaeve ja jäätmekaste.

3.1.3 Vallikraavi tn 2 (1994)

ERA panga hoone ehitusega seoses toimusid 1994. aasta suvel arheoloogilised päästekaevamised 

Vallikraavi tn 2 krundil (joonis 1:c), uuringuid teostas arheoloog R. Vissak (Vissak 1994a; 2000). 

Uuritava  ala  suuruseks  oli  220 m2 ja  muinas-  ning  keskaegseid  kultuurkihte  dokumenteeriti 

keskmiselt 0,5-1 m paksuselt.46

Loodusliku pinnase, mis muinaskihi alumisest horisondist mõõdetuna omas krundi piires 2,75 m 

langust kirde suunas, moodustasid kuni 50 cm paksused kollakad liivad ja nende alune siniste 

viirgudega punasavikiht. Krundi territooriumil on paiknenud umbes 6 m laiune looduslik nõgu 

langusega  Emajõe  poole,  mida  hiljem  on  kagupoolses  osas  kunstlikult  süvendatud  (Vissak 

1994a,  7).  Vanimate  keraamikaleidude  põhjal  on  R.  Vissak  dateerinud  varaseima  10-15  cm 

45 M. Aun on loodusliku pinnasena märkinud vaid kollast liiva, siiski on 1995. aasta Vanemuise tänava parkla 
kaevamistelt teada, et Ülikooli ja Vanemuise tänava ristumiskohal on loodusliku liivakihi all paiknemas sini- 
ning  punasavikihid  (Aun  1996,  39),  samuti  täheldati  Vanemuise  tänava  trassi  edelaotsas  hilise  hoone  all 
looduslikku savipinda kaevatud lohkusid (Aun 1996, 49-50), mis olemuslikult meenutavad Ülikooli tn 6a ja 
Kitsas  tn  1  kaevamistelt  saadud  süvendeid  (nt  Vissak  2000,  116-119)  ning  mida  on  seostatud 
savikaevandamisega.

46 Hiliskesk-  ja  varauusaegsed  kihid  olid  17.-19.  sajandil  toimunud  ulatuslike  maapinna  planeerimiste  ning 
sõjaeelsete hoonete ehitustegevuse tulemusena enamasti kas segatud või hävinenud.
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paksuse hallika kultuurkihi47 juba 6.-7. sajandisse (nt Vissak 2000, 113; Mäesalu & Vissak 2002, 

151),  selgemalt  on muinasaegsed ladestused  eristatavad siiski  alates 10.  sajandist.  Uuringute 

käigus  täheldati  vanimate  kultuurkihtide  kõrguselt  looduslikku liiva  kaevatud  rohkelt  sütt  ja 

põlemisjälgedega  väiksemaid  maakive  sisaldavaid  40-50  cm sügavusi  lohke,  mille  puhul  on 

oletatud muinasaegseid koldekohti (nt Vissak 1994a, 9; Tvauri 2001b, 52). Võimalikule 11.-12. 

sajandist  pärinevale  ja  muinasaja  lõpul  hävinenud  läheduses  paiknenud  kalmistule  viitab  R. 

Vissaku  arvates  11.  sajandisse  dateeritav  ülestõusmismuna  fragment  (Vissak  2000,  114). 

Keskaegsetest objektidest saadi 13.-14. sajandisse dateeritavad palkidest kaev ja tellistest ning 

maakividest  ehitatud  ahju  säilmed.  Lähipiirkonnas  toimunud  varakeskaegsele 

tellisevalmistamisele  viitab  kaevandi  põhja  osas  45  m2 suurusel  alal  täheldatud  kuni  90  cm 

paksune punasavikiht.

15.  sajandist  hilisemad  kihid  on  kahjuks  17.-19.  sajandil  asetleidnud  ulatuslike  maapinna 

ümberkujundamise ja ehitustööde käigus kas segatud või hävinenud (Vissak 1994a, 3-5).

3.1.4 Ülikooli tn 8 (1994)

1994. aasta lõpul Ülikooli tn 8 krundil teostatud arheoloogilised eeluuringud andsid tunnistust 

huvipakkuvate ladestuste  olemasolust  kavandatava Hansapanga uue hoone maa-alal48,  millest 

tulenevalt  viidi  1994/1995.  aasta  talvel  läbi  arheoloogilised  päästekaevamised  (joonis  1:d) 

(Piirits 1995). Uuritud ala suuruseks osutus 235 m2 ning arheoloogidena vastutasid tööde eest R. 

Metsallik (eeluuringud) ja Peeter Piirits (päästekaevamised).

Krundile  on  iseloomulik kahe  laia  kirde-edela  sihilise  vagumuse  olemasolu49,  mis  kujutavad 

endast keskaegse linnamüüri ees olevaid vallikraave, samas leidus vagumuste vahel, ääres ja 

alaosas kesk- ning varauusaegseid puit- ja kivikonstruktsioone. Loodepoolse vagumuse keskel 

paikneva  puitkonstruktsiooni  puhul  on  P.  Piirits  oletanud  üle  vagumuse  viiva  silla  13.-14. 

sajandist pärinevat alustuge, kivikonstruktsioone tähistavate tellismüüride puhul aga vallikraavi 

47 A.  Tvauri  on  monograafias  “Muinas-Tartu”  eristanud  antud  kihti  loodusliku  kasvukihina  ja  vanima 
muinasladestusena maininud tema pealset kultuurkihti, mis Ülikooli tänava pooles osas oli kuni 45 cm paksune 
ning mille ladestumisena tuleks kõne all mõnevõrra hilisem periood (Tvauri 2001b, 52).

48 Ülikooli  tn  8  krunt  on  vahetult  keskaegsest  linnamüürist  kagu  poole  jääv  ala,  mis  17.  sajandil  lülitati 
bastionaarsesse kaitsesüsteemi, mille käigus viidi läbi maapinna intensiivne ümberkorraldamine ja suurem osa 
kultuurkihist  hävines.  Keskaegne kultuurkiht  oli  ennekõike säilinud kontraforssidega müüri  lähinaabruses  ja 
osaliselt krundi lõunaküljel (Piirits 1995, 12).

49 A. Tvauri oletab, et vallikraav on algselt paiknenud linnuse lõunaküljelt algava loodusliku uhtoru kohal (Tvauri 
2001b, 55).
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nõlvu  toetavaid  tugimüüre  (16.-17.  sajandist).  17.  sajandisse  on  ilmselt  dateeritav  ka 

tellismüüride  vahelisel  alal  esinev  kivisillutis.  Vagumuse  alaosas  loodusliku  pinnase  peal 

paikneb kuni 50 cm paksune peeneteraline setteliiva ladestus, andes tunnistust vallikraavi täitnud 

veemassist.  Esmakordselt  vagumuse  osalise  täitekihina  kasutusel  olnud  orgaanikarohke 

kultuurkiht on leidude põhjal dateeritav 14. sajandisse.

Kagupoolse vallikraavi puhul täheldati enamasti 17.-18. sajandist pärinevaid leide sisaldavaid 

täitepinnaseid.  Kohapealse  tekkega  kihina  eristati  vagumuse  loodusliku  pinnase  peal  olev 

settelise iseloomuga hallikaspruun liivakiht, kuid leiuainese vähesus ei lubanud kihti täpsemalt 

määratleda.

3.1.5 Ülikooli tn 6a (1996)

1996. aasta kevadel viisid R. Vissak ja R. Metsallik Ülikooli tn 6a krundil läbi arheoloogilised 

eeluuringud (Vissak 1996a), mille käigus täheldati territooriumil nii muinas-, kesk- kui uusaegse 

kultuurkihi  olemasolu.  Uuringute  tulemusele  tuginedes  vajas  krunt  muinsuskaitse  seadusest 

lähtuvalt arheoloogilisi päästekaevamisi, mis leidsid aset sama aasta suvel (joonis 1:e) (Metsallik 

1996;  Vissak  1996b;  2000). Kaevandi  suuruseks  kujunes  450  m2  ja  arheoloogiliselt 

huvipakkuvaid ladestusi täheldati muinasajast alates.

Loodusliku  maapinna  on  Ülikooli  tänava  edelaküljel  moodustanud  sinisaviviirge  sisaldav 

punasavikiht,  mõjutades  suuresti  piirkonna  arengut  varakeskajal,  mil  leidis  aset  intensiivne 

savikaevandamine.  Savikaevandamisele  viitasid  rohked  looduslikku  savipinda  süvendatud  ja 

heledate liivaviirgude ning tumehalli pinnasega täitunud lohud, millest pärinev leiuaines dateeriti 

eranditult  muinasaega.  Lohud  olid  koondunud  kaevandi  Ülikooli  tänava  ehk  kirdepoolsele 

küljele  ja  jätkusid kagu ning kirde suunas  kaevandi  piiridest  väljapoole.50 Savikaevandamise 

kõrval  on  lähipiirkonnas  13.  sajandi  lõpus  ja  14.  sajandi  alguses  tegeletud  tõenäoliselt 

savipõletamisega, millest annab tunnistust kuni 1,2 m paksune praaktelliselasu 80 m2 suurusel 

alal  kaevandi  edelaosas.51 Keskaegsetes  kihtides52 esineb  kohati  suhteliselt  palju  šlakki  ja 

metallipuru, mis tõenäoliselt viidab kunagisele metallitöötlemisele (Vissak 1996b, 15-18). Lisaks 

50 Savikaevandamise tagajärjel tekkinud lohke on dokumenteeritud nt Ülikooli tänava kõnnitee alt (Piirits 1997a), 
Kitsas tn 1 krundilt (Vissak 2000) ja Kitsas tänava trassialal (Piirits 2000).

51 Oletust kinnitab 1998. aastal Kitsas tn 1 krundilt leitud savipõletusahi (Vissak 2000, 118-119).
52 Intensiivsem  keskaegne  kultuurkiht  täheldatav  siiski  alles  alates  15.  sajandi  keskpaigast,  varasemaid  leide 

(ennekõike 14. sajandist) esineb minimaalselt (Vissak 2000, 116).
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võib samasse perioodi dateerida mitmed laiad ja madalad kraavid, mis mõeldud eeldatavalt sade- 

ning  liigvee  eemale  juhtimiseks.  Varauusaega  paigutatavatest  objektidest  väärib  mainimist 

kergelt kirde poole kaldu olev kivisillutist, mille varaseima dateeringuna võib kõne alla tulla 17. 

sajand.

3.1.6 Küüni tn 5b (1997)

Uue  hoone  ehitamisega  Küüni  tn  5b  krundile  seoses  toimusid  1997.  aastal  arheoloogilised 

päästekaevamised (joonis  1:f),  kus  330 m2 suuruses  kaevandis  juhatasid töid P.  Piirits  ja  R. 

Vissak (Piirits 1998; Vissak 2000).

Suurem osa kultuurkihist oli hilise hoonestuse keldrivundamentide poolt lõhutud, kuid sellele 

vaatamata  dokumenteeriti nii  muinas-  kui  ka  kesk-  ja  varauusaegseid  ladestusi.  Loodusliku 

maapinna  moodustas  kollane  liiv  ja  erinevalt  Vallikraavi  tn  2  krundi  omaaegse  loodusliku 

maapinna suhteliselt järsust langusest, oli käsitletava krundi kirde suunaliseks languseks kõigest 

20-25 cm (8 m peale). 20-30 cm paksusest muinasaegsest kultuurkihist saadi keraamikaleidudele 

lisaks ülestõusmismuna fragment (Vissak 2000, 118). Sarnane leid avastati näiteks ka Vallikraavi 

tn 2 krundilt, kus leiuga seoses osutati võimalikule muinasaja lõpus hävinenud kalmistukohale. 

Varakeskaega on P. Piirits dateerinud põhjaliiva sisse kaevatud lohud, mis täitunud musta kihiga 

ja  sisaldavad  13.-14.  sajandist  pärinevaid  leide  (Piirits  1998,  4).53 Keskaegse  kultuurkihi 

leiumaterjal  oli  suhteliselt  kasin,  samas  kui  varauusaegsest  pinnases  paiknes  suhteliselt 

rohkearvuliselt nii kasutatud kui kasutamata sulatustiigleid54,  mille puhul ei saa välista nende 

rakendamist piirkonnas asetleidnud metallitöötlemisel või metallist  esemete tootmisel (Vissak 

2000,  118).  Varauusaegsetest  objektidest  esinevad  mitmed  põhja-lõuna  suunalised  kraavid 

(ilmselt  on  kraavide  funktsioon  liigvee  juhtimine  vallikraavi)  ja  tõenäoliselt  püstposttarale 

viitavate  postiaukude  jäljed.  18.  sajandist  pärineva  puust  drenaažisüsteemi  alla  jäi  varasem 

põhja-lõuna suunaline püstvaiadest veesüsteem, mille puhul on täpne dateering ebaselge, kuid 

võimalik on seos keskaegsete kultuurkihtidega. Hiliseima uurimistöö raamesse jääva objektina 

võib nimetada punasel devoniliivapadjandil olevat munakivisillutist, mis asetses tänapäevasest 

53 Muinasaja  lõpust  pärinevaid  lohke  on  interpreteeritud  koldekohtadena,  varauusaega  kuuluvaid  aga  kui 
savivõtuauke. P. Piiritsa poolt täheldatud lohkudes ei esine aga ei koldele iseloomulikke pisikesi maakive ega 
savivõtuaugule  omaseid  punasavikihist  seinu  (ehk  lohud  pole  ulatunud  loodusliku  savini),  mistõttu  on 
tõenäoline, et augud on tekkinud mingi muu tegevuse, nt liiva kaevandamise tulemusena.

54 Üksikuid sulatustiiglite katkeid saadi ka keskaegsest pinnasest.
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maapinnast u 1,5 m sügavusel ja võiks stratigraafiale tuginedes kuuluda 17. sajandisse ehk nn 

Rootsi aega. Dateeringut kinnitab sillutisepadjandi alla jäänud täitepinnas, millest saadud leiud 

kuuluvad 17.  sajandisse.  Võimaliku  hoonestuse  kohta  on ajalooliste  allikate  põhjal  teada,  et 

Tartu Riia-eeslinna krundid on osaliselt olnud hoonestatud juba enne 1763. aasta tulekahju, kuid 

vanim teade antud krundi hoonestusest pärineb alles aastast 1784 (Piirits 1998, 1).

3.1.7 Kitsas tn 1 (1998)

1998. aastal toimusid arheoloogilised kaevamised Kitsas tn 1 krundil55 (joonis 1:g) (Vissak 1999; 

2000, 118-120). Uuringuid teostas arheoloog R. Vissak ja uuritava ala suuruseks oli 600 m2.

Kultuurkihid, mis looduslikku maapinda järgides paiknesid tugevas jõe suunalises languses, olid 

paremini  säilinud  kaevandi  keskosas,  samas  kui  nii  ida-  kui  lääneosas  olid  uurimisteema 

ajalistesse raamidesse jäävad ladestused hilisema inimtegevuse käigus enamalt jaolt hävinenud. 

Piirkonnale  on  iseloomulik  varakeskaegne  savikaevandamine,  millele  viitavad  muinas-  või 

varakeskaegse  leiuainesega  täitunud  savisüvendid,  ja  telliste  tootmine.  Viimasest  annab 

tunnistust kaevandi edelaosas avastatud tellisahi, mille R. Vissak dateerib 14. sajandisse (Vissak 

2000, 120), ning ligi 80 cm paksune tellisekiht, mida on interpreteeritud kui tellisevalmistamise 

käigus ebaõnnestunud praaktoodangu ladestust. Sarnast arheoloogilist situatsiooni on täheldatud 

ennekõike Ülikooli tn 6a krundil, kuid kaudselt ka Vallikraavi tn 2 ja Vanemuise tn 7 (Postimaja) 

kruntidel  asetleidnud  arheoloogilistel  kaevamistel.  Territooriumil  paiknevate  hilisemate 

kultuurkihtide kohta informatsioon puudub.56

3.1.8 Tartu Hansakvartal (2001 – 2003)

Tartu  Kaubamaja  uue  hoone  ehitusega  seoses  viidi  aastatel  2001-2003  läbi  arheoloogilised 

päästekaevamised kinnistutel Riia tn 1, Küüni tn 14 ja 16 ning Vanemuise tn 2 (joonis 1:h).57 

Kahel esimesel aastal korraldasid töid MTÜ AEG arheoloogid P. Piirits ja R. Vissak, 2003. aastal 

OÜ Tael eesotsas arheoloogide Vladimir Sokolovski ning Kaarel Jaanitsaga (Vissak 2001; Piirits 

& Vissak 2002; Heinloo & Vissak 2003a; 2003b; Sokolovski 2004).

55 Kirjanduses kasutatud kohati Ülikooli tn 4 aadressi.
56 Kaevamisaruanne  Kitsas  tn  1  krundil  toimunud  arheoloogilistest  uuringutest  pole  tänaseks  päevaks  veel 

valminud ja artiklis hiliseimaid kultuurkihte ei mainita.
57 Piirkonda tuntakse rohkem Hansakvartali nime all.
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2001-2002.  aasta  kaevamiste  käigus  uuriti  läbi  2600  m2 suurune  territoorium.58 Loodusliku 

maapinna moodustas lubjakihil asetsev turvas, keskmise NO suunalise langusega 20 cm 10 m 

peale. Turbakihi peale oli ladestunud 3,5-4,5 m paksune kultuurkiht, millest alumised 1-1,5 m 

(kohati  kuni  2  m)  kujutavad  endast  14.-18.  sajandisse  dateeritavaid  kihte.  Piirkonnale  oli 

iseloomulik  veesüsteemide  rohkus  –  esmalt  maapinna  kuivendamise  eesmärgil  turbakihti 

kaevatud arvukad teineteise suhtes nii  paralleelselt  kui ristuvalt  paiknevad kuivenduskraavid, 

hiljem, st 17.-18. sajandil on rakendust leidnud omakorda puitdrenaažid ja settekaevud. Mainitud 

veejuhtimissüsteemidele  lisaks  võis  2001.  aasta  kaevand  edelaküljel  täheldada  SSO-NNW 

sihilist nn magistraalkraavi59, mille varasema järgu võib paigutada tõenäoliselt 14. sajandisse. 

Hansakvartalile oli omane ka tarajäänuste ja kesk- ning varauusaegsete joogikaevude olemasolu, 

samuti avastati mitme hiljemalt 17.-18. sajandisse paigutatava puithoone jäänused. Eraldi on R. 

Vissak esile tõstnud suurt hulka vasesulamist ehete ja tootmisjääkide katkeid (Heinloo & Vissak 

2003b, 163), mida on kesklinna territooriumilt saadud mainimisväärselt vähe ning mis seetõttu 

võiksid  ennekõike  seostuda  linnamüürist  väljaspool,  nt  Tartu  Riia-eeslinna alal  tegutsenud 

ümbruskonnast pärit käsitööliste tegevusega (Puusemp 2003; Mäesalu & Vissak 2005, 27).

2003. aasta päästekaevamised toimusid 1330 m2 suurusel maa-alal ja arheoloogiliste meetoditega 

läbiuuritud kultuurkihti paksuseks saadi 1,3-1,8 m. Sarnaselt kahe eelneva aasta kaevamistele, 

dateeris V. Sokolovski vanimad inimtegevuse poolt mõjutatud ladestused 14.-15. sajandisse, mil 

krundile on iseloomulikud kuivenduskraavide ja puittarade olemasolu. Hiliskesk- ja varauusaega 

on dateeritavad mitmed joogikaevu säilmed, väidetav puusillutis (või puithoone põrand) ning 

tellisetasand.  Kaevandi  keskosas  paikneva  ulatusliku  puitrajatise  puhul  oletab  V.  Sokolovski 

loomade joogikohana mõeldud ehitist (Sokolovski 2004, 61), mis tõenäoliselt on olnud kasutusel 

17.  sajandi  algul.  Suurema  puitkonstruktsiooni  lõikab  omakorda  keskosas  läbi  väiksem 

palkehitis, mille kasutusajana tuleks kõne alla 17. sajandi II pool või 18. sajandi I pool.

58 2001. aastal moodustas peakaevand 2000 m2,  lisandusid 200 m2 lisatrass ja 200 m2 lisakaevand. 2002. aasta 
kaevandi suuruseks oli 200 m2.

59 On oletatud, et magistraalkraav juhtis edela poolt  kogutava liigvee linnamüüri  ida nurga juures paiknevasse 
veskitiiki (Heinloo & Vissak 2003b, 162). vt alapeatükk 4.2.2.
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3.2 Arheoloogilised järelvalved ja päästekaevamised trassidel

3.2.1 Ülikooli tänava veetrass (1993)

1993.  aastal  toimusid  P.  Piiritsa  juhtimisel  arheoloogilised  järelvalvetööd  Ülikooli  tänava 

alguses, valdavalt piki tänava lääne poolset külge kulgenud60 55 m pikkusel ja 1-1,5 m laiusel 

veetrassil (joonis 1:i) (Piirits 1994a).

Vaatamata  sellele,  et  antud trassialal  on  19.  sajandi  II  poolel  ja  20.  sajandi  alguses  aktiivse 

ehitustegevuse käigus varasem kultuurkiht enamalt jaolt hävinenud, võis nähtu põhjal siiski teha 

mõningaid oletusi ning järeldusi varasemast perioodist. Kvartalit käsitleva ajaloolise õiendi järgi 

on  kunagise  Vana  tänava61 äärsed  krundid  olnud  osaliselt  hoonestatud  vähemalt  18.  sajandi 

keskpaigast, kuigi peale 1763. aasta tulekahju on enamik varasemaid hooneid hävinenud (Piirits 

1994a, 3-5). Veetrassi kõige NO poolsemas otsas, tänapäevasest asfaldikihist mõõdetuna 2-2,8 m 

sügavusel  paljandus  kahest  kivireast  koosneva  44  cm laiuse  kagu-loode  suunaliselt  jooksva 

maakivimüüri  säilinud  osa,  mille  välimise  ehk  Ülikooli  tänava  poolse  kivirea  peale  jooksis 

munakivisillutise alune punane devoniliivakiht (Piirits 1994a, 7, lõige 8-8). Varaseimaid punasel 

devoniliival paiknevaid kivisillutisi  on Tartus peetud pärinevaiks 17.  sajandist  ehk nn Rootsi 

ajast.  Oletades,  et antud juhul on tegemist  mainitud sajandisse dateeritava sillutisepadjandiga 

(otsest  vastuolu  stratigraafia  ja  leiuainesega  ei  esine),  peab  kivimüür  olema  kaotanud  oma 

esialgse funktsiooni 17. sajandil toimunud tänavajoone planeerimise ajaks.62

3.2.2 Vallikraavi tn 2 kanalisatsioonitrass (1994)

1994. aasta suvel Vallikraavi tn 2 objektil (ERA panga hoone krunt) toimunud arheoloogiliste 

kaevamiste täiendusena viidi sama aasta sügisel läbi arheoloogiline järelvalve ehitatava hoone 

kanalisatsioonitorude tarbeks kaevatud 55 m pikkusel trassil (joonis 1:j). Uuringuid teostas R. 

Vissak (Vissak 1994b).

60 Veetrass sai  alguse Vanemuise-Ülikooli tänava ristist,  kulges esmalt  u 44 m pikkuselt  loode suunas,  pööras 
seejärel täisnurga all kirde poole, läbides risti Ülikooli tänava ja ulatus lõpuks kuni Küüni tn 7 krundil asetseva 
Kaubahallini.

61 Tänapäevane Ülikooli tänav, millega võrreldes on Vana tänav jooksnud veidi erineva nurga all, kaldudes rohkem 
kagu poole (vt Piirits 1994a, leht 1).

62 Klassikalises  mõttes  tänavaid  17.  sajandil  Tartu  Riia-eeslinna  alal  veel  ei  esinenud,  samas  pole  välistatud 
kirjalikes allikates mainitavate teede (Riia, Kirumpää, Aleviküla) puhul korralike munakivisillutiste olemasolu 
(vt Piirits 2004).
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Uuritav trassiala jagunes kaheks – lõigud, kus muinasaegne ladestus oli suhteliselt ulatuslikult 

säilinud ja lõigud, kus sõjaeelne hoonestus on varasemad kultuurkihid suuremas osas hävitanud. 

Muinasaegse  kultuurkihi  iseloom  (söene,  kohati  heledamaid  liivalaike  ja  kivipurdu  sisaldav 

tumehall pinnas) ja paiknemine sarnaneb situatsiooniga, mida  dokumenteeriti Vallikraavi tn 2 

krundil  toimunud  kaevamistel,  muuhulgas  täheldati  looduslikku  pinda  süvendatud  sütt  ning 

põlenud maakive sisaldavaid lohke. Vahetult loodusliku pinna peal paiknes kivilasu (tellisetükid, 

maakivid, mörditükid), mida katvast kihist saadud keraamika dateeris R. Vissak muinasaja lõppu 

ehk  tegemist  on  tõenäoliselt  täitepinnasega  (Vissak  1994b,  4).  Samas  võib  seoseid  näha 

Vallikraavi tn 2 krundil saadud 13.-14. sajandisse dateeritava küttekoldega ja pole välistatud, et 

kivilasu kujutab endast sarnase konstruktsiooni säilmeid, mida kitsal trassialal polnud võimalik 

eristada. Võimalikule konstruktsioonile on viitamas ka maakivide poolt ümbritsetud kaks 20 cm 

kõrguselt säilinud püstposti (Vissak 1994b, 5), kuigi objekti olemus ja dateering jäävad vähese 

informatsiooni tõttu selgusetuks.

3.2.3 Ülikooli tänava kanalisatsioonitrass (1994)

Vajadusega ühendada Postimaja uus hoone linna kanalisatsioonivõrguga, kaevati 1994. aastal 12 

m  pikkune  trassilõik  hoone  edela  külje  juurest  Ülikooli  tänava  keskel  oleva 

kanalisatsioonitrassini (joonis 1:k), ühtlasi viis P. Piirits läbi arheoloogilise järelvalve, tegemaks 

kindlaks trassialale jäänud kultuurkihtide olemust (Piirits 1994b).

Uuringute tulemusena jõudis P. Piirits järeldusele, et juba 2 m sügavuselt on alanud looduslik 

maapind  (punasaviga  segatud  beež  liivakivi),  mille  peale  on  ladestunud  kultuurkihid 

varakeskajast alates (Piirits 1994b, 4).63 Kõrvutades saadud informatsiooni aasta varem Ülikooli 

tänava veetrassil läbiviidud uuringu tulemustega, võib antud järeldustes siiski kahelda. Pigem on 

tegemist  18.-19.  sajandisse  dateeritavate  täitepinnastega  (kasutatud  sh  ka  keskaegset 

kultuurkihti), mille all u 2 m sügavusel tänapäevasest maapinnast paikneb 18. sajandi I poolde 

kuuluv beež sillutisepadjand (vt Piirits 1994a, lõige 8-8; 1994b, vaade V-V).

63 P. Piiritsa poolt eristatud varakeskaegse kihi iseloom viitab segatusele, kuid tuginedes Postimaja kaevamistele, 
oletab ta siiski antud kultuurkihi kohapealset ladestumist.
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3.2.4 Vanemuise tänava kanalisatsioonitrass (1994)

1995. aastal teostas arheoloog M. Aun arheoloogilisi uuringuid Vanemuise ja Uueturu tänava 

parklate territooriumidel ning seda seoses Postimaja uue hoone kanalisatsioonitrassi rajamisega 

(joonis 1:l) (Aun 1996; Аун 1996). Trass sai alguse Vanemuise ja Ülikooli tänava ristist ja kulges 

144 m pikkuselt ning 1-4 m laiuselt kirde suunas.

Loodusliku  maapinna  moodustas  kanalisatsioonitrassi  edela  otsas  sinisaviviirge  sisaldav 

punasavikiht, kirde otsas lubisetetel asetsev turbakiht, sealjuures oli maapinna languseks kirde 

suunal  6,7  m.  Vanima  kihina  eristati Postimaja  hoone  kagu  külje  juures  paikneva  trassiala 

keskosas ilmnenud kuni  20 cm paksune muinasaegne ladestus,  lisaks  täheldati  nii  kesk-  kui 

varauusaegseid  kultuurkihte.  Trassialal  ilmnenud  arheoloogilistest  objektidest  on  keskaega 

dateeritud mitmed savikaevandus- ja majapidamislohud, kirde-edela sihiline veejuhtimiskraav, 

joogikaev, savipõrandat omanud puitkonstruktsioon ning varasemad tarajäänused, varauusaega 

kuulusid  omakorda  hilisemad  tarajäänused,  nurgapostidega  kaev,  teineteise  kohale  asetatud 

tünnid ja 17. sajandisse dateeritav punasel devoniliival asetsev kivisillutis.

3.2.5 Ülikooli tn 6a trassid (1996)

Ülikooli tn 6a uue hoone elektri-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisega seoses viidi 1996. 

aasta sügisel läbi arheoloogilised järelvalvetööd P. Piiritsa juhtimisel (joonis 1:m) (Piirits 1996).

Pikimaks osutus elektritrass, mis kulges 100 m pikkuselt piki Ülikooli tänava SW poolset sõidu- 

ja  kõnniteed,  kuid  trassi  sügavuseks  ulatus  vaid  kuni  1,5  m,  mistõttu  arheoloogiliselt 

huvipakkuvate kihtideni enamasti ei jõutud.64 Sügavamale mindi vaid Vallikraavi tänavat risti 

lõiganud  kanalisatsioonitrassil,  kus  kraavi  sügavus  ulatus  2,2  meetrini.  Kultuurkihtide 

ladestumise viis viitab võimalusele, et tegu on keskaegse vallikraavi (kagupoolse) alaga (Piirits 

1996, lõige 6-6). Alternatiivse seletusena oletab P. Piirits,  et  tänapäevasest maapinnast 1,2 m 

sügavusel paikneb puitpõrandale viitav pehkinud puiduviirg, mida katab keskaegne kultuurkiht, 

64 P. Piirits väidab, et alates 1,2 m sügavuselt võib eristada kesk- ja varakeskaegseid kihte (Piirits 1996, 5), kuid 
võrreldes  arheoloogilist  situatsiooni  lähinaabruses  teostatud  uuringutelt  saadud  informatsiooniga  (nt  Piirits 
1994a;  1994b;  1997a),  võib  antud  kihtide  puhul  oletada  pigem  18.-19.  sajandist  pärinevaid  täite-  ning 
pinnaplaneerimise kihte.
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samuti on P. Piiritsa väitel profiilil eristatav ligi 20 cm paksune muinasaegne ladestus (pruun 

liivakiht) (Piirits 1996, 6).

1997. aastal teostati arheoloogiline järelvalve uue hoone veetrassi rajamisega seoses (joonis 1:n) 

ja  sarnaselt  1996.  aasta  uuringutele  teostas  töid arheoloog P.  Piirits  (Piirits  1997a).  Veetrass 

kujutas endast  Ülikooli tänava sõiduteega risti paiknevat 12,5 m pikkust ja keskmiselt 1,7 m 

sügavust  kraavilõiku.  Kultuurkihi  stratigraafia  oli  mitmesuguste  nüüdis-  ja  omaaegsete 

kaevetööde  tulemusena  väga  katkendlik,  kuid  domineerivad  olid  18.-19.  sajandil  toimunud 

maapinnaplaneerimistele viitavad täitepinnased (Piirits 1997a, 6, lõige 1). Lisaks veetrassile tehti 

3 m pikkune ja 2,5 m sügavune kraav kanalisatsiooni tarbeks, kus trassi alaosas võis muuseas 

näha muinasaegseid ladestusi  sisaldavaid kihte,  kuid eeldatavalt  on tegu sinna täitepinnasena 

kuhjatud kihtidega (joonis 8) (Piirits 1997a, lõige 2; 3).65

3.2.6 Sadeveetrass Riia ja Turu tänava ristmikul (1997)

1997. aastal toimusid sadevetetrassi kaevamisega seoses arheoloogilised järelvalvetööd Riia ja 

Turu tänava ristmikul (joonis 1:o), mida arheoloogina viis läbi P. Piirits (Piirits 1997b).

Uuringute tulemusena selgus, et antud trassialal (kokku toimus järelvalve 72 m pikkusel lõigul) 

on jõe suunalise langusega loodusliku maapinna moodustanud lubjasetetel  paiknev turbakiht, 

mille peale on omakorda ladestunud kuni 3 m paksune kultuurkiht,  sh uurimistöö ajalistesse 

piiridesse  sobivaid  kihte  keskmiselt  1  m  paksuselt.  Vanimate  inimtegevuse  poolt  mõjutatud 

ladestusena  eristati  tõenäoliselt  maapinna  tõstmise  eesmärki  omanud  leidudeta  tumehall 

saviliivatäitekiht  ja  üksikute  kivikeraamiliste  katkete  ning  stratigraafia  põhjal  15.  sajandisse 

dateeritav orgaanikarikas mustjaspruun kultuurkiht, millele käsitletavas piirkonnas iseloomulik 

leiuvaesus ja puitkonstruktsioonide puudus66 viitab eeldatavalt olukorrale, kus tegemist on alaga, 

mida ennekõike on kasutatud loomade karja- ning linnarahva põllu- ja aiamaana.67

65 Lõikelt 3 (vt joonis 8) lähtub, et muinaskeraamikat sisaldav pinnas on asetsemas loodusliku savi sisse kaevatud 
järsuseinalises lohus. Sarnaseid lohke on Ülikooli tn 6a ja Kitsas tn 1 tõlgendatud kui savivõtuauke.

66 Võimalikule puitkonstruktsioonile on viitamas kõigest üks otsast teravaks tahutud palgijupp, millest võetud C14 

proov andis 68,3 % tõenäosusega tulemuseks dateeringu 1410-1470 AD (Piirits 1997b, lisa 1a; 1b). Kahjuks on 
oletuslik puitobjekt hilisema, 19. sajandist pärineva hoone parvepalkide ja kivivundamendi poolt hävitatud.

67 Kirjeldatava kaevandi puhul on tegemist uurimistöö raames käsitletava piirkonna kõige SO poolsema nurgaga.
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3.2.7 Vallikraavi tänav (1999)

A. Tvauri ja T. Jonuks teostasid 1999. aastal arheoloogilist järelvalvet Vallikraavi tänaval seoses 

vee- ning kanalisatsioonitrasside paigaldusega (joonis 1:p) (Jonuks & Tvauri 2000).

Uurimistöö raames käsitletava piirkonna seisukohalt on oluline Vallikraavi tänava jõe poolses 

otsas  täheldatud  arheoloogiline  situatsioon,  millele  tuginedes  on  tänapäevasel  kujul  nähtav 

vallikraav  tekkinud  17.  sajandil  seoses  bastionide  rajamisega,  mil  bastioni  muldkehasse 

vajalikku pinnast võeti Vallikraavi tänava Toomepoolsel küljel majade all jooksnud keskaegse 

vallikraavi välisnõlvadelt.  Varasemad kihid kui 17.  sajandi lõpp on Vallikraavi  tänava kohalt 

suuremalt jaolt eemaldatud. Järelvalve käigus  täheldati ka Karl IX bastioni tugimüüri suurtest 

maakividest alaosa jäänused.

3.2.8 Barclay plats (1999)

1999. aastal viis P. Piirits läbi arheoloogilised järelvalvetööd Barclay platsi kaguosas paikneva 

purskkaevu veepumba tarbeks  rajatud surfis  (joonis  1:r)  (Piirits  1999),  mis  ühtlasi  on üheks 

loodepoolsemaks ehk kunagisele linnamüürile kõige lähedamal asuvaks kaevandiks, mida antud 

uurimistöös käsitletud.

6,21 m2 suuruse ja 3,1 m sügavuse kaevandi kultuurkihtide stratigraafia näitas, et pinnas on kuni 

mainitud sügavuseni peaasjalikult koosnemas täitekihtidest, milles sisalduvad leiud pärinemas 

17.-18.  sajandist.  Surf  asetseb  samal  joonel  1994.-95.  aastal  Ülikooli  tn  8  arheoloogilistel 

kaevamistel  täheldatud  kirde-edela  suunaliselt  jooksva  kagupoolse  vagumusega,  mida  on 

interpreteeritud kui keskaegset vallikraavi, seega võib väita, et hiljemalt 18. sajandil kinni aetud 

vallikraav on kirde suunal jooksnud vähemalt kuni Küüni tänavani.68

3.2.9 Kitsas tänava trass (2000)

Kitsas  tänava  trasside  ehitusega  seoses  toimusid  arheoloogilised  järelvalvetööd  2000.  aasta 

sügisel (joonis 1:s), uuringuid viis läbi P. Piirits (Piirits 2000).

68 Kas ja kui kaugele on keskaegne vallikraav jätkunud jõe suunas, sellele ei saa arheoloogia seisukohast hetke 
uurimissituatsioonis vastata.
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80 m pikkuse trassi kirde otsas, tänapäevase Kitsas ja Ülikooli tänava ristumiskohal paikneva 

kõnnitee  all  dokumenteeriti  loodusliku  devoniliiva  peal  kuni  55  cm  paksuselt  ladestunud 

keskajale iseloomulikud sütt ning kõdupuitu sisaldavad orgaanikarohked kihid. Trassi keskosas 

eristab P. Piirits kolme savivõtuauku, mis olid iseloomulikud trassialast loode poole jäävatele 

aladele (Ülikooli tn 6a ja Kitsas tn 1). Savivõtuaugud kujutavad antud juhul endast 40-70 cm 

sügavusi  ja  1,1-5,5  m  pikkusi  järsuseinalisi  lohke,  mis  kaevatud  sinisaviviirge  sisaldavasse 

punasavikihti  ning täidetud kollast  liiva,  sütt,  tellisepuru ja kivikesi  sisaldava saviliivakihiga, 

millest saadud kedrakeraamika on dateeritud varakeskaega. Hetke uurimissituatsioonis on tegu 

kõige edelapoolsemate savivõtuaukudega (Piirits 2000, 4-5, lõige 2).

3.2.10 Tunnelkollektori trass (2003)

Tartusse  rajatud  tunnelkollektori  ehitamisega  seoses  teostati  2003.  aastal  arheoloogilist 

järelvalvet  ja  päästekaevamisi  tunnelkollektori  kaevukohtadel  (Piirits  2003),  sealjuures  jäi 

uurimistöö raames käsitletavale alale kaevukoht nr 13 (SK-13), mis paiknes Vabaduse puiestee ja 

Uueturu tänava ristumiskohas (joonis 1:t). Arheoloogilisi uuringuid korraldas P. Piirits.

Vanima kihina loodusliku turbakihi peal eristati 15. sajandisse kuuluv kive, puitu ja valget liiva 

sisaldav segatud turbakiht, millele järgnesid keskaegsed orgaanikarikkad tumedad kihid. Kokku 

eristati 4,4 m diameetriga ja ligi 3 m sügavuses augus kesk- ning varauusaegseid kihte kuni 1,7 

m  paksuselt.  Arheoloogilisest  objektidest  kuulusid  käsitletavasse  perioodi  mitmed 

veejuhtimiskraavid, püstposttara säilmed ja puidust drenaažisüsteemid.

3.2.11 Vabaduse puiestee ja Uueturu tänava parkla sadeveetrass (2004)

2004. aastal  toimusid P.  Piiritsa juhtimisel Vabaduse puiestee ja Uueturu tänava69 parkla alal 

arheoloogilised järelvalve- ning kaevetööd seoses sadevetetrassi väljavahetamise ja osaliselt uue 

trassiosa rajamisega (joonis 1:u) (Piirits 2004).

Vaatamata sellele, et algselt piki Vabaduse pst jõe poolset kõnniteed kulgev kraav sai alguse juba 

Vabaduse  puiestee  ja  Poe  tänava  ristist,  täheldati  uurimistöö  raames  kajastatavasse  perioodi 

sobivaid kultuurkihte alates tänapäevase turuhoone loodeküljele jääva parkla keskosast kuni 140 

69 Toona veel Vanemuise tänav.
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m  ulatuses  edela  poole.  Antud  trassialale  on  pea  terves  pikkuses  iseloomulik  korraliku 

devoniliivapadjandi ja kivisillutise olemasolu, mida P. Piirits dateerib hiljemalt 17. sajandisse 

(Piirits 2004, 7). Vahetult liivapadjandi alla jääb enamasti söene ja rusune pinnas (oletatav seos 

Liivi sõjaga), millele omakorda on eelnenud kuni 1 m paksuselt orgaanikarikkad tumepruunid 

kultuurkihid,  kusjuures  iseloomulik  on  nende  kihtide  kohatine  vaheldumine  rususemate 

täitepinnastega.  Trassialal  võis  eristada  kõdupuiduviirge,  mis  omakorda  võivad  osutada 

kunagisele puitsillutistasandile (Piirits 2004, 8). Vabaduse puiestee ja Uueturu tänava ristist u 20 

m edela poole paiknesid kagu-loode sihilised puuroikad ning nende vahele asetatud keskmise 

suurusega maakivid (Piirits 2004, 11, joonis 9:PV 1, foto 35). Samal joonel avastati 2001. aasta 

Hansakvartali kaevamiste lisakaevandis ja -trassis puitkonstruktsioonid, mida on tõlgendatud kui 

jõe poolset magistraalkraavi  (nt Heinloo & Vissak 2003b, 162, joon 1). Vanima inimtegevuse 

poolt  mõjutatud  kiht  on  dateeritud  14.-15.  sajandisse.  Sadeveetrassi  alal  täheldati  lisaks 

sillutisele varaseid ehk orienteeruvalt 14.-15. sajandisse dateeritavaid, enamasti kagu-loode, kuid 

samuti kirde-edela suunalisi (paiknemas hilisemate tarade all) drenaažikraave ja 17.-18. sajandist 

pärinevaid tarasüsteeme.

Uueturu tänava parklasse rajatud trassile lisaks kaevati 20 m pikkune kraav Vabaduse puiestee ja 

Uueturu tänava ristist  kagu poole.  Sealgi eristati  vanimate kihtidena 15.  sajandisse kuuluvad 

pinnased, kuid nende iseloom oli mõnevõrra erinev – pinnases esines rohkem liiva ja vähem 

orgaanikat. Võimalikele puitkonstruktsioonidele viitasid P. Piiritsa poolt 17. sajandisse dateeritav 

puidutasand  ja  17.-18.  sajandisse  kuulunud  horisontaalpalkidest  ning  keskmise  suurusega 

teineteise kõrvale asetatud maakividest objekt (Piirits 2004, 20), mis trassi kitsuse tõttu selget 

vastust oma olemuse kohta kahjuks ei andud. Loodusliku pinnase moodustab nii Uueturu tänava 

parkla kui Vabaduse puiestee sadeveetrassi alal lubjasetetel paiknev turvas.

3.2.12 Tartu Hansakvartali trassid (2004 – 2005)

Tartu  Kaubamaja  uue  hoone  ehitamisega  Hansakvartalisse  teostati  2001-2003.  aasta 

mastaapsetele  kaevamistele  lisaks  arheoloogilisi  järelvalvetöid  sadevee-,  kanalisatsiooni-  ja 

soojustrassidel.

2004.  aastal  viis  arheoloog  K.  Jaanits  läbi  arheoloogilised  uuringud  uue  Kaubamaja 

sadeveetrassidel (joonis 1:v) (Jaanits 2004). K. Jaanits jõudis tööde tulemusena järeldusele, et 
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tänapäevasest maapinnast 3,45-3,40 m sügavuselt algab kollakashall looduslik põhjaliiv, mille 

peale on ladestunud 20-25 cm paksune tumepruun pinnas, mis sisaldab nii taime- kui kõdupuidu 

jäänuseid, meenutades nii oma olemuselt turbakihti70, mis ennekõike iseloomulik Küüni tänavast 

jõe poole  jäävatele  aladele.  Tumepruuni  pinnase  peal  on  väidetavalt  ühtlane  paks  pruunikas 

pinnas, millest saadud leiuaines pärineb aruandele tuginedes 17.-18. sajandist, mistõttu oletab K. 

Jaanits vahetult looduslike pindade peale ladestunud täitekihti.

2005.  aastal  teostas  arheoloog  Peeter  Talvar  arheoloogilist  järelvalvet  uue  Kaubamaja 

kanalisatsioonitrassi küljeharu ja soojustrassi ehitustöödel (joonis 1:õ) (Talvar 2005). Viimase 

puhul  ei  mindud sedavõrd sügavale,  et  oleks  eemaldatud arheoloogilist  tähelepanu väärivaid 

kihte,  küll  osutus  kanalisatsioonitrass  kohati  kuni  3,22  m  sügavuseks,  mis  andis  ülevaate 

Kaubamaja lääne nurga juurde jäänud kultuurkihtidest. Talvar toetub hinnangute andmisel 2003. 

aastal V. Sokolovski poolt Hansakvartalis läbiviidud arheoloogiliste kaevamiste tulemustele, kus 

piirkonna puhul nähti marginaalset ja arheoloogiliselt vähehuvitavat territooriumi ehk teisisõnu 

suurem osa  kultuurkihis  nähtavaist  ladestustest  kujutavat  endast  hiliseid,  st  17.-18.  sajandist 

pärinevaid täitekihte (Sokolovski 2004, 61). Samas võib kultuurkihtide olemuses ja paiknemises 

näha sarnasusi nii P. Piiritsa kui M. Auna Uueturu tänava parkla alal toimunud kaevamistega (nt 

Aun 1996; Piirits 2004). Nimelt on tänapäevasest maapinnast u 2 m sügavusel eristatav punasel 

devoniliival  paiknev  kivisillutis  (Talvar  2005,  4-5,  joonis  2  a-b;  3  c-d),  mida  P.  Piirits  on 

dateerinud hiljemalt 17. sajandisse (Piirits 2004, 7). Samuti esineb kõigi kolme objekti puhul 

devoniliiva  all  peale  rususemaid  vahekihte  kuni  1  m  paksuselt  orgaanikat  sisaldavad 

pruunid/tumepruunid pinnased, mida nii M. Aun kui P. Piirits on pidanud kesk- ja varauusaega 

kuuluvaiks (nt Aun 1995, 16, plaan 5; 5b; Piirits 2004, 7-9).

3.2.13 Küüni tn 5b järelvalve (2005)

Küüni  tn  5b  hoone  juurdeehitise  ja  uue  parkla  rajamisega  seoses  toimusid  arheoloogilised 

järelvalvetööd 2005.  aasta  sügisel  (joonis  1:ä),  mida  arheoloogina  viis  läbi  P.  Piirits  (Piirits 

2005).

Ehitatava hoone vundamendisügavus ei ulatunud arheoloogiliselt huvipakkuvate kihtideni, küll 

dokumenteeriti kesk- ja varauusaegseid kihte Küüni tänava poolsele küljele kaevatud trassis, mis 

70 K.  Jaanits  mainib  samas,  et  tumepruunist  turbasest  kihist  on  saadud  nn  köögikeraamikat  (silmas  peetud 
kedrakeraamikat), mis annab tunnistust, et vähemalt osaliselt on kiht olnud inimtegevuse poolt mõjutatud.
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oli  vajalik  sadevete-  ja  kanalisatsiooniühenduste  loomiseks  ning  kahekordse  parkimishoone 

tarbeks Ülikooli tn 1 hoone poole rajatud 200 m2 süvendis. Loodusliku pinnase on moodustanud 

devoniliival paiknev valkjaskollane peeneteraline liiv,  mille pealne vanim inimtegevuse poolt 

mõjutatud pinnas kujutas endast  kuni 25 cm paksust  tumepruuni  orgaanikarikast  kihti  Küüni 

tänava pool ja hallikaid liivalaike sisaldavat segatud turbakihti Ülikooli tänava pool. Mõlema 

kirjeldatud kihi dateeringuna tuleb P. Piiritsa hinnangul kõne alla 14.-15. sajand (Piirits 2005, 4-

7).  Trassialal  järgnesid  orgaanikarikkale  kihile  u  70  cm paksuselt  tumedad  saviliivakihid  ja 

kõrgusel 36.1871 puhas devoniliivaviirg (tänapäevasest maapinnas u 2,1 m sügavusel), mida võib 

käsitleda nii täitepinnase kui tõenäoliselt 17. sajandist pärineva sillutisepadjandina (Piirits 2005, 

lõige 1). Erinev situatsioon esineb Ülikooli tänava poolses osas, kus vahetult vanima kultuurkihi 

peal  paiknevad  liivakihid,  millest  vähemalt  ühte  võiks  interpreteerida  sillutisepadjandina  ja 

millele omakorda on järgnenud 18. sajandisse paigutatavad täitepinnased   (vahetult devoniliiva 

pealne täitekiht sisaldas 11.-13. sajandisse dateeritavaid leide, mis näitab tema kohale kandmist 

kusagilt mujalt) (Piirits 2005, lõige 2-2).

Kolm väiksema mahuga arheoloogilist  järelvalvet  on toimunud Küüni  tänav72,  Ülikooli  tn  1 

(aastal 1995) ja Küüni tn 5b (2000) trassidel ning ühes surfis Küüni ja Vallikraavi tn risti lähistel 

(1987), kuid vastavad aruanded pole tänaseks päevaks veel valminud.

71 Kõrgus Balti absoluutsüsteemis.
72 U. Tiirmaa kaevamised Küüni tänava soojatrassil, tõenäoliselt 1981. aastal (suuline teade R. Vissakult).
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4. Tartu Riia-eeslinna alal uuritud arheoloogilised objektid

4.1 Varakeskaegse tellisetootmisega seotud objektid

4.1.1 Savikaevanduslohud

Savikaevandamise tulemusena tekkinud lohke on kontsentreeritult  täheldatud Ülikooli  tänava 

edelapoolse külje  loode-kagu suunalisel  lõigul  (nt  Vissak 1996b;  2000;  Piirits  1997a;  2000), 

vähesemal  määral  Ülikooli  ja  Vanemuise  tänavate  ristumiskohast  vahetult  põhja  ning  kirde 

suunas  (joonis  3)  (nt  Aun  1995;  1996).  Põhjuseks  on  paksude  geoloogiliste  sini-  ja 

punasaviladestuste paiknemine Ülikooli tänava piirkonnas vahetult õhukese kollaka liivakihi all, 

mis moodustas inimtegevuse eelse looduslikku maapinnatasandi. Kirde suunal kollane liivakiht 

pakseneb, asendudes umbes Küüni tänava joonel omakorda loodusliku madalsoo turbalasundiga, 

mistõttu Ülikooli tänavast jõe poole jäävatel kruntidel savikaevandamisest tekkivaid lohke pole 

enamasti  täheldatud.  Vallikraavi  tn  2  ja  Küüni  tn  5b  kruntidel  on  dokumenteeritud  küll 

looduslikku aluspinda süvendatud nõgusaid lohke, kuid erinevalt Ülikooli tänava edelapoolsetest 

aladest  on  tegemist  madalate  ning  hajusalt  paiknevate  aukudega,  mis  kaevatud  kõigest 

looduslikku kollasesse liiva (nt Vissak 1994a, 9; Piirits 1998, 4) ehk teisisõnu lohkude sügavus 

pole savipindadeni küündinud. Võimalik, et tegemist on muinasaegsete koldekohtadega, millele 

viitavad  aukudest  saadud põlemisjälgedega  pisemad maakivid  ja  suur  söesisaldus  (nt  Vissak 

1994a,  9;  Tvauri  2001b,  52).  Hetkeseisuga  on  kõige  kagupoolsemad  savivõtuaugud 

dokumenteeritud 1995. aasta Vanemuise tänava kanalisatsioonitrassi SW poolses otsas, lõuna- ja 

edelapoolsemad Kitsas tänava trassi  keskosas (Piirits  2000, 5,  lõige 2) ning loodepoolsemad 

Ülikooli tn 6a krundi vallikraavi poolsel küljel.73

Savivõtuaukude  puhul  on  tegemist  järsuseinaliste  looduslikke  sini-  ja  punasavikihtidesse 

küündivate sissekaevetega, mille sügavus võib ulatuda 35-120 cm.74 Ülikooli tn 6a krundil olid 

lohud üksteisest selgelt eristatavad tänu kitsaste savivaheseinte abil (nt Metsallik 1996, 5; Vissak 

2000,  117),  Kitsas  tn  1  krundil,  kus  savikaevandamine  on  olnud mõnevõrra  intensiivsem ja 

73 Savikaevandamist on oletatud ka Ülikooli tn 8 krundil (suuline teade R. Vissakult), kuid tõestus selle kohta 
puudub.

74 Saviaukude pikkusi ja laiusi on keerukam määrata, kuna eriaegsed lohud on tihti kattumas ning teineteist läbi 
lõikamas, küll on M. Aun andnud ühe lohu mõõtmeteks järgmised parameetrid – sügavus 35 cm, pikkus 4,1 m ja 
laius 1,25 m (Aun 1995, 92).
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pikemaajalisem,  võis  erinevaid  lohke  täheldada  aga  vaid  tänu  aukudes  esinenud  kultuurkihi 

iseloomu, stratigraafia ning leidude põhjal (Vissak 2000, 118). Lohkudes paiknev pinnas kujutab 

endast tumehallikaid kollaka liivaga segatud ladestusi, millest saadud savinõude fragmendid on 

dateeritud  Ülikooli  edelapoolsel  alal  peamiselt  muinasaega  (Vissak  2000,  117),  Postimaja 

kaevandi  edelaosas  varakeskaega  (Aun  1995,  92-93).75 Eeldatavalt  kujutab  lohkudes  esinev 

segatud  kultuurkiht  endast  varakeskaegset  täitepinnast,  mis  saadud  samas  piirkonnas 

savikaevandamise  eelse  ja  aegse  muinasladestuste  eemaldamise  tulemusena.  Savivõtuaukude 

tekkeaeg paigutatakse 13. sajandi lõppu ja 14. sajandi algusesse nii stratigraafilise asendi kui 

teiste  tellisetootmiskompleksi  kuuluvate  objektide  (savisäilituslohud,  tellisepõletusahjud  ning 

praaktellisekuhjatised) dateeringute võrdluse tulemusena.

4.1.2 Savisäilituslohud

Savikaevanduslohkudest  eraldi  tuleb  käsitelda  savisäilituslohke,  millest  ühte  on  kirjeldatud 

Vallikraavi tn 2 krundil toimunud päästekaevamistega seoses (nt Vissak 1994a, 6-7; 2000, 115-

116). Puhta punasavi ladestamiseks on ära kasutatud krundil asetsenud looduslikku nõgu, mida 

savikihi  paigutamise  eelselt  on  kaguosas  kunstlikult  süvendatud,  sealjuures  savipindade  ja 

loodusliku  aluspinna  vahel  säilis  õhuke huumusekiht  ning  esines  paar  suuremat  tellisetükki. 

Säilituslohu suuruseks osutus 45 m2 ja saviladestuse paksuseks kuni 90 cm. Savikihis eneses võis 

täheldada kahte ladestust, nende vahelisest tumedast vahekihist saadi ümarpoti ehk  kugeltopf'i 

tüüpi  keraamika  katkeid,  mida  R.  Vissak  on  antud  kontekstis  dateerinud  13.  ja  14.  sajandi 

vahetusse (Vissak 2000, 116).

Puhast  punasavi  sisaldavaid süvendeid on Vallikraavi  tn  2  krundilt  saadud veel  teisigi,  kuid 

pikemalt pole neil peatutud (Vissak 1994a, 10-13).

4.1.3 Tellisepõletusahjud

Tartu Riia-eeslinna alal avastatud ahjude säilmetest on vähemalt kahte seostatud varakeskaegse 

tellisetootmisega (joonis 3). Esmakordselt on tellisepõletusahju olemasolule juhtinud tähelepanu 

75 M. Aun möönab siiski, et varakeskaegne keraamika erineb muinaskeraamikast minimaalselt ja R. Vissak on oma 
tellisetootmist käsitlevas artiklis andnud mõista, et Postimaja krundil paiknevates lohkudes esinev keraamika 
kuulub tõenäoliselt muinaskeraamika hulka (Vissak 2000, 119).
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R.  Vissak,  kes  1998.  aastal  teostas  arheoloogilisi  päästekaevamisi  Kitsas  tn  1  krundil,  kus 

kultuurkihi alaosas paljandus looduslikku savipinda süvendatud tellisahi (Vissak 2000, 118-119), 

samas kui sarnase konstruktsiooniga tellistest ehituskehand oli saadud juba 1990. aastate alguses 

Postimaja kaevamistelt (joonis 5).76

Kitsas tn 1 krundi edelaosas avastatud ahi (foto 1) kujutas endast tellistest laotud massiivset 

tellisepõletuskambrit,  millele  idaosas  liitus  kaks  kütmiseks  vajaminevad  põletuskambrit  ja 

tõenäoliselt  ahju  täitmiseks  ning  tühjendamiseks  kasutatud  avaus.  Ahi  oli  süvendatud 

omaaegsesse maapinda,  lõigates läbi naturaalse kollase liiva ja toetudes oma tellistest  laotud 

põhjaga  loodusliku,  kuid  tasandatud  savikihi  peale.  Konstruktsioon  oli  orienteeritud 

ligilähedaselt ida-lääne suunaliselt ja põletuskambrite suudmed olid avanemas jõe poole (joonis 

9).  Kahe  põletuskambri  pikkuseks  oli  2,5  m  ja  laiuseks  1-0,5  m  (kitsenes  ahju  suunas), 

tellisepõletuskambri  pikkuseks  omakorda  6,2  m  ning  kaevandiosas  täheldatav  laius  4  m.77 

Maksimaalne säilinud kõrgus ulatus kuni 1,5 m. Ahju eesosa, st põletuskambrid ja avaus, oli 

toetumas põlenud tellistele, samal ajal kui ahju lõuna- ning läänesein olid laotud põletamata 

tellistele, mistõttu on R. Vissak oletanud, et tõenäoliselt on põletuskambreid ja kambrite lage 

vähemalt korra oma kasutusaja jooksul parandatud (Vissak 2000, 118-119).

Postimaja alusel krundil toimunud arheoloogilistelt päästekaevamistelt tuli kaevandi keskosast 

umbes kümmekond meetrit edela pool välja tellisobjekt, mis nii konstruktsioonilt kui mõõtmetelt 

sarnaneb eelnevalt kirjeldatud tellisepõletusahjuga. M. Aun mainib oma artiklis küll tellisahju 

jäänuseid (Aun 1995, 95), kuid teeb seda varauusaega kuuluvate kihtide kirjeldamise juures78 ja 

seisukohta  esitamata.  Võttes  arvesse  piirkonna  eripära  (leitud  nii  savivõtuauke  kui  paks 

tellispraaki sisaldav ladestus) ja konstruktsiooni sarnasust Kitsas tn 1 krundilt saadud ahjuga, 

võib säilmete puhul oletada samasse perioodi kuuluvat ning samadel eesmärkidel kasutatavat 

ahjujäänust. Ahju olemusest annavad kirjelduste puudumisel tunnistust Kaubamaja ja Postimaja 

kaevamiste üldplaan  (joonis 5) ning avaldatud fotod (Аун 1994a, таблица XXXIV) (foto 2), 

millele  tuginedes  koosnes  ahi  suurest  tellisepõletuskambrist  (mõõdud ca  5x6 m)  ja  mitmest 

eesosas olevast põletuskambrist (ca 0,5x2 m).

76 Ruudud 10-12, c1-e1.
77 Ahju säilmed ulatusid kaevandi loodeserva tähistava eluhoone alla.
78 Mööndes siiski, et esemelise materjali puudumine ei võimalda täpselt tellisobjekti vanust hinnata.
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Vaatamata  leiuainese  puudumisele  on  tellisepõletusahjud  stratigraafilisele  paiknemisele  ja 

piirkonna eripärale tuginedes dateeritud 13.  sajandi  lõppu ning 14.  sajandi algusesse (Vissak 

2000, 120).

4.1.4 Praaktellisekuhjatised

Varakeskaegsest tellisetootmisest annavad lisaks saviaukudele ja tellisepõletusahjudele tunnistust 

nii Ülikooli tänava edela- kui kirdeküljel esinevad kergelt lohku kaevatud või otse maapinnale 

ladestunud  tellisekuhjatised,  mis  kujutavad  endast  tellisevalmistamise  käigus  tekkinud 

praaktoodangu lasusid. Ülikooli tn 6a krundi ida- ja lõunaosas eristati 80 m2 suurune ala (joonis 

3; 4), kus keskaegsete kihtide all paiknes keskmiselt 0,5 m, kohati aga kuni 1,2 m paksune lasu 

(foto 3), sisaldades endas peamiselt tugevasti või osaliselt ülepõlenud katkisi, vähesel määral ka 

terveid telliseid  mõõtudega 9x14,5x32 cm või  10x15x33 cm, samuti  ebakorrapärase  kujuga, 

nõrga põletusega,  mõranenud või  tavalistest  tellistest  mõnevõrra  poorsemaid tellisefragmente 

(Vissak 1996b, 9). Sarnane situatsioon esines vahetult lõunapool paikneval Kitsas tn 1 krundil, 

kus telliselasu oli mõnevõrra õhem, ulatudes maksimaalselt 80 cm paksuseni (Vissak 2000, 118). 

Postimaja  krundilt  saadud  oletatavast  tellisepõletusahjust  vahetult  kirde  poole  jääval  alal 

täheldati  vahetult  muinasaegse  ladestuse  peal  0,3-0,9  m  paksune  tellist  ja  savi  sisaldavat 

kultuurkihti  (Aun  1995,  92),  mis eeldatavalt  kujutab  endast  samuti  tellisetootmise  käigus 

tekkinud  jäätmete  kuhjatist.  Tähelepanuväärne  on  siinjuures  fakt,  et  avastatud  telliselasud 

paiknevad põletusahjude vahetusläheduses.

Tellisekuhjatiste  vanuse  täpsemaks  määratlemiseks  puuduvad  konkreetsed  leiud,  küll  võeti 

Ülikooli  tn  6a  krundil  paiknenud tellisekihist  saadud  söetükkidelt  ja  puutükilt  radiosüsiniku 

proov, mis kalibreeritult andsid tulemuseks 800 ± 40 ja 810 ± 40 aastat (Vissak 1996b, 9), mille 

järgi  tuleb  hiliseima  võimaliku  dateeringuna  arvesse  13.  sajandi  keskpaik.  Vaatamata  C14 

proovidele on R. Vissak avaldanud kahtlust, et antud dateeringud võivad olla veidi varajased ja 

ladestumisajana võiks pigem kõne alla tulla 13. sajandi lõpp või 14. sajandi algus (Vissak 2000, 

116).
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4.2 Veejuhtimissüsteemid

4.2.1 Kuivenduskraavid

Tähelepanelikumalt  on varaseid  kuivenduskraave  dokumenteeritud  Hansakvartali  kaevamistel 

aastatel 2001-2002 (nt Piirits & Vissak 2002, joonis lk 4), kus alates 14. sajandist (nt Piirits & 

Vissak 2002, 71; Sokolovski 2004, 60) maapinna niiskusastme vähendamiseks rajatud madalad 

kraavid tähistavad piirkonna esmakordset kasutuselevõttu ja olid liigvee kontrolli all hoidmise 

funktsioonides kuni puust drenaažisüsteemide rajamiseni. Enamasti on kraavid asetsemas edela-

kirde või kagu-loode sihiliselt, paiknedes teineteise suhtes paralleelselt, ristuvalt või kohakuti, 

harvem  esineb  lõuna-põhja  või  ida-lääne  sihilisi  kuivenduskraave  (joonis  6).  Varaseimate 

kraavidena on eraldi mainitud kirde-edela sihilisi süvendeid krundi loode- ja kaguservas (Piirits 

&  Vissak  2002,  9,  71),  samas  on  ajaliselt  kattuvad  või  lähedased  ka  kõik  teised  vanima 

kultuurkihi kõrgushorisondist looduslikku turbakihti kaevatud kraavid. 2003. aasta Hansakvartali 

kaevamistel üles täheldatud vähestest kraavidest võib vähemalt ühte kirde-edela sihilist süvendit 

siduda  kirdepoolse ala  varajaste  veejuhtimiskraavidega  (Sokolovski  2004,  plaan 4.5 (F-J/17-

18)).79

Madalate ja enamasti 1-1,5 m (maksimaalselt kuni 3,3 m (Sokolovski 2004, 32)) laiuste kraavide 

põhju katsid kohati peened haod (fotod 4) või jämedamad puuoksad (foto 5) (nt Piirits & Vissak 

2002, 56, 76, foto 208; 211; Sokolovski 2004, 43-44, foto 48), täitepinnases võis lisaks puhtale 

ning liivasele pinnasele esineda nii orgaanilist materjali kui rusu (Piirits & Vissak 2002, 25), 

krundi edelaserva keskosa juures kirde-edela sihiliselt jooksvad kraavid olid omakorda täitunud 

rohkete  palgi-  ja  lauatükkidega  (foto  6)  (Sokolovski  2004,  40,  foto  34;  56).  Kraavide 

ristumiskohtadel võib mõningatel juhtudel täheldada keskmise suurusega laudtünnide ülemasolu, 

mis  omanud tõenäoliselt  hilisemate  settekaevude  funktsioone  (nt  Piirits  & Vissak  2002,  25, 

joonis lk 8). Tähelepanuväärne on 2001. aasta kaevamistel täheldatud varasemate kirde-edela 

sihiliste kraavide lähtumine kaevandi edelaservas paljandunud magistraalkraavi kirdeservast 1-2 

m kaugusel jõe pool paiknevast  kagu-loode sihilisest  kraavist  (nt  Piirits  & Vissak 2002, 50, 

joonis lk 8; 75).

79 Võimalik, et kraave on olnud rohkem, kuid neile pole piisavalt tähelepanu pööratud.
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Mõnevõrra hilisemad krundipiire tähistavad püstposttarad on eranditult paiknemas varasemate 

kraavide kohal või servades, viidates eeldatavalt valitud kraavide piirifunktsioonidele80 (Heinloo 

& Vissak 2003b, 162), samuti võis kraavide servades kohati eristada põimtara jäänuseid, andes 

omakorda tunnistust kraave ääristavaist piirdeist.

Kaubahalli  varaseimate  veejuhtimiskraavidena  mainib  M.  Aun  kahte  kinni  aetud  loodusliku 

vagumuse kohal paiknevat ja 14. sajandisse dateeritavat kirde-edela sihilist hagudest renni (foto 

7), samas väidab, et nii Kaubahalli kui Postimaja kruntidel avastatud püstposttarad paiknevad 

madalates kraavides (Аун & Тийрмаа 1987, 387; Aun 1995, 94), mis võivad samuti osutada 

võimalikele varajastele kuivenduskraavidele.

Tartu Riia-eeslinna loodepoolsemates kaevandites, Ülikooli tn 6a ja Küüni 5b, on täheldatud 

mitmeid enamasti kagu-loode suunalisi kraave, mille loode poolsed langused viitavad vajadusele 

juhtida liig- ning sadevesi vallikraavi suunas. Käsitletavatest kraavidest varaseimat dateeringut 

(15.-16. sajand) kannab kagu-loode sihiline kraav Ülikooli tn 6a kaevandis, mis oli kuni 70 cm 

sügavusena ja 1 m laiusena eristatav kogu kaevandi ulatuses (nt Vissak 1996b, lõige 39). R. 

Metsallik  on  kraavi  servades  täheldanud  üksikuid  peenikesi  püstisi  postikesi,  mille  põhjal 

oletanud põimtara olemasolu (Metsallik 1996, 3). Hilisemad kraavid on dateeritud juba 16.-18. 

sajandisse (nt Vissak 1996b, 7; Piirits 1998, 2-4).

Kesk- ja varauusaegseid, osaliselt krundipiiri funktsioonides olevaid kuivenduskraave on leitud 

Vanemuise tänava piirkonnas läbiviidud arheoloogiliste järelvalvete raames.

1995. aasta Vanemuise tänava kanalisatsioonitrassi ehitamisel täheldati keskaegsete tarajoonte all 

varasemaid kuivenduskraave, samuti esines üks kirde-edela suunaline keskaega dateeritav kraav 

taradest  sõltumatult  (Aun  1996,  29,  44,  55).  17.  sajandisse  dateeritud  kirde-edela  sihiliste 

tarajoonte all on varasemaid kraavisüvendeid dokumenteeritud Uueturu tänava parkla veetrassi 

rajamisel 2004. aastal,  lisaks saadi mitu kagu-loode sihilist  ja 14.-15. sajandisse paigutatavat 

kraavi (Piirits 2004, 18, lõige 6-6). Võimalikule veejuhtimiskraavile on eeldatavalt viitamas ka 

Tunnelkollektori  kaevualalt  saadud  kirde-edela  sihiline  süvend  hilisemate  puitdrenaažide  all 

(Piirits 2003, 7, lõige I).

80 vt ka alapeatükk 4.3.2.
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4.2.2 Magistraalkraav

Hansakvartali krundi keskosas on SSO-NNW sihiliselt jooksnud nn magistraalkraav, mille puhul 

on oletatud vajadust koguda kraavist edelapoole jäävatelt aladelt kokku tekkiv liig- ja sadevesi 

ning suunata see loode sihis linnamüüri juures paiknevasse veskitiiki81, mida on kujutatud nii 

varauusaegsetel linnaplaanidel kui mainitud kirjalikes allikates (Heinloo & Vissak 2003b, 162). 

Oletusel  puudub  siiski  tõestus,  kuna  2004.  aastal  Uueturu  tänava  parkla  alal  asetleidnud 

arheoloogilised  uuringud  (Piirits  2004)  kirde-edela  sihilisel  veetrassil  ei  tuvastanud  trassiga 

ristuvaid massiivseid puitkonstruktsioone, küll avastati aasta varem tunnelkollektori kaevu nr 13 

kohal  17.  sajandisse  dateeritav  kirde-edela  sihiline  keskne  puitdrenaaž  (Piirits  2003,  4-7), 

millega edela poolt liitusid sekundaarsed veejuhtimistorud. P. Piiritsa sõnul pole välistatud, et 

süsteem on lõhkunud mõne varasema keskse sama sihilise magistraalkraavi (Piirits 2003, 8), 

seega  on  tõenäoline,  et  Hansakvartali  alal  paljandunud SSO-NNW sihiline  keskne  kraav  on 

omakorda  jooksnud  Uueturu  tänava  kagupoolsel  küljel  paiknenud  kirde-edela  sihilisse 

magistraalkraavi, mis juhtis liigvee kirde suunas jõkke.

Magistraalkraavi eriaegsete ehitusjärkude seast  on mõnevõrra selgemalt  eristatavad hilisemad 

külgedelt  puitkonstruktsioonide  abil  toestatud  puitrajatised,  samas  kui  eeldatavalt  varaseim 

liigvee koondamise eesmärgil rajatud keskne kraav kujutab endast lihtsat, 1,5-2 m laiust ja u 0,5 

m  sügavust  SSO-NNW sihilist  süvendit,  mida  oli  võimalik  täheldada  2001.  aasta  kaevandi 

edelaserva  kagupoolsest  otsast  kuni  krundi  keskosani,  kus  kraavi  kontuurid  olid  hilisema 

magistraalkraavi  rajamise  käigus  hävinenud.  Kraavi  täitis  kohati  tumedaid  laike  sisaldav 

kollakas-beež uhtliiv (Piirits  & Vissak 2002, joonis lk 4,  lõige 6-6; 15-15; 26-26 (kiht 67)). 

Stratigraafilise paiknemise järgi võiks varaseima järgu dateeringuna kõne alla tulla 14. sajand, 

ühtides  seeläbi  vanimate  kraavisüvenditega  ja  andes  tunnistust  kuivenduskraavide  rajamise 

korra- ning plaanipärasusest.

Magistraalkraavi  järgmine,  tõenäoliselt  14.  sajandi  lõppu  ja  15.  sajandi  algusesse  dateeritav 

ehitusjärk on eristatav 2001. aasta kaevandi edelaserva loodepoolses osas (foto 8). Kraavi küljed 

olid ilmselt  kahelt  servalt  olnud puitkonstruktsiooni poolt  toestatud,  millele  viitavad üksikud 

püstpostid  kraavi  kontuuri  külgjoontel  (Piirits  &  Vissak  2002,  foto  188;  191),  samas  pole 

säilmete  fragmentaarsuse  tõttu  võimalik  konstruktsiooni  olemusest  selgemat  ülevaadet  anda. 

81 Veskitiik asetses Poe tänava ja Vabaduse puiestee ristumiskohast vahetult lõuna pool ning tema kaldal paiknes 
Dreckmühle nime kandev veski (tõlgitud nii Pori- kui Pasaveskiks).

40



Maksimaalselt 2 m laiuselt ja umbes 20-25 m pikkuselt jälgitavat kraavi on loodepoolsemas osas 

täitnud pinnaselaike ning kohati kõdupuitu sisaldav punakas-hall, kagupoolsemas osas omakorda 

hallikas-beež uhtliiv (Piirits & Vissak 2002, lõige 52a (kiht 68), foto 168; 179; 183; 191).

Kraavi  täitvaid  ladestusi  on  lõiganud  kaks  kirde-edela  sihilist  drenaažitoru,  viimased  on 

omakorda seostatavad SSO-NNW sihilise  magistraalkraavi  kolmanda järguga,  mis paiknes II 

järgu  kraavist  u  1,5  m  kaugusel  kirde  pool.  Tõenäoliselt  on  drenaažitorud  (foto  9;  10) 

magistraalkraaviga liitunud hiljem kui III järgu enda valmimine, mida stratigraafiale tuginedes 

võiks dateerida 15. sajandisse. Magistraalkraav (fotod 8; 10) kujutas endast maasse süvendatud 

umbes  1,5  m  laiust  ja  servadest  pikkade  horisontaalselt  asetsevate  palkide  abil  toestatud 

konstruktsiooni, sealjuures olid horisontaalpalgid omakorda kahelt küljelt fikseeritud püstpostide 

abil (Piirits & Vissak 2002, fotod 175-177). III ehitusjärgu jäänused olid eristatavad kaevandi 

loodeservast kuni krundi keskosani ja on tõenäoline, et konstruktsioon on SSO poolsemas osas 

hävinenud  hilisema  magistraalkraavi  rajamisega  seoses.  Magistraalkraaviga  on  edela  poolt 

kokku jooksnud olemuslikult sarnane kirde-edela sihiline kraav, mille säilmed olid täheldatavad 

osaliselt 2001. aasta (Piirits & Vissak 2002, foto 175), selgemalt aga 2003. aasta Hansakvartali 

kaevamistel, kus paljandusid üksteisest 1,2 m kaugusel asetsevad ja püstpostide abil toestatud 

horisontaalpalgid  (Sokolovski  2004,  58,  plaan  2.2,  foto  68).  Kahjuks  on  konstruktsiooni 

tugevasti lõhutud hilisemate drenaažitorude, kaevude ja hoone vundamendipalkide rajamisega 

seoses. Magistraalkraavi täitsid pinnasega segatud hallikas-beežid uhtliivad ja rohked kraaviga 

paralleelselt asetsevad pikad horisontaalsed roikad, kujutades endast algselt toestusena rakendust 

leidnud, kuid kraavi kasutuselt ärajäämise järgselt sissevajunud palke (nt Piirits & Vissak 2002, 

foto 191).

Kahest magistraalkraaviga liitunud kirde-edela sihiliselt drenaažitorust varasem kujutab endast 

356 cm pikkust, 36 cm laiust ja 5 cm paksust planku, mille peale oli asetatud kolmnurgakujuline 

ja seest õõnes puukaas, moodustades kokku primitiivse veejuhtimissüsteemi (foto 11) (Piirits & 

Vissak  2002,  46,  fotod  174-177).82 Planku  katva  kaane  kirdepoolne  ots  ulatus  kuni 

magistraalkraavi edelaservani, plank ise aga jätkus u 30-40 cm võrra konstruktsiooni keskosa 

suunas.  Sarnaselt  varasemale  drenaažitorule  kujutas  hilisem  endast  kahest  osast  koosnevat 

puitkonstruktsiooni, kus alumise 9 cm laiust ja 11 cm sügavust kanalit omava pooliku ümarpalgi 

(Ø 25 cm) peale oli asetatud 35-50 cm laiune ning 10 cm paksune tahutud külgedega palk (foto 

82 P. Piirits oletab seost 2001. aasta kaevandi edelaserva sisse jäänud kaevuga, kuid kaevul ja drenaažitorul puudub 
ühendus ning tõenäoliselt on kaevu rajamisega varasem puitkonstruktsioon lihtsalt lõhutud.
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12) (Piirits & Vissak 2002, 48, foto 175; 176; 179). Erinevalt varasemast jätkusid hilisema toru 

säilmed  edela  suunal  ja  olid  täheldatavad  2003.  aasta  Hansakvartali  kaevandis,  kokku  oli 

drenaažisüsteemi alumine osa säilinud 23-24 m pikkusena. Pikima ümarpalgi pikkuseks saadi 

9,4 m ja kahe palgi omavaheliseks ühendamiseks oli palkide peenemaks raiutud NO ots asetatud 

50  cm pikkusena järgmise  toru  sisse  (Sokolovski  2004,  58,  foto  68).  Drenaaž  oli  lõhkunud 

varasema  servadelt  horisontaalsete  palkidega  toestatud  süsteemi  ja  on  stratigraafia  põhjal 

dateeritav 15. sajandi II poolde või 15. ning 16. sajandi vahetusse.

Tõenäoliselt 16. sajandisse on dateeritavad magistraalkraavi järgmise ehitusjärguga seostatavad 

rohked kõrgushorisondis  kõrgemal  paiknevad SSO-NNW sihilised horisontaalpalgid ja  2001. 

aasta kaevandi edelaserva keskosast saadud suur tõrs (foto 13). Konstruktsiooniliselt on IV järk 

sarnanenud  eeldatavalt  III  järguga,  kuid  kaevamisaruannete  ja  uurimismaterjalide  (st  fotod, 

joonised) põhjal pole rajatise olemuse kirjeldamisel võimalik selget seisukohta võtta (nt Piirits & 

Vissak 2002, joonis lk 8; 75, fotod 187-189). Pole välistatud, et 2002-2003. aasta kaevamistel 

avastatud suur puitrajatis on seostatav magistraalkraavi IV järguga, olles omavahel ühenduses 

2002. aastal üles täheldatud puitkonstruktsiooni abil (vt Heinloo & Vissak 2003a, 7).83

Veesüsteemid  paljandusid  ka  2003.  aasta  Hansakvartali  ida-  ja  kaguosas,  sarnanedes 

olemuslikult magistraalkraavides kasutusel olnud rajatistele, st kohakuti asetatud horisontaalsed 

palgid olid külgedelt toestatud masse löödud püstpostide poolt (Sokolovski 2004, plaan 6.1; 6.2; 

7.2, foto 40; 43; 44; 49), kuid magistraalkraaviga võrreldes torkab silma kraavide kitsus (kõigest 

30-40 cm),  mis tõenäoliselt  viitab eraldiseisvale süsteemile (fotod 14; 15; 16).  Dateeringuna 

võiks kõne alla  tulla  16.  sajandi  lõpp või 17.  sajand ja  võimalik,  et  tegemist  on hiliseimate 

Hansakvartali krundil dokumenteeritud puitkonstruktsioonis drenaažikraavidega.84

Kirjeldatud  magistraalkraavile  lisaks  on  2001.  aasta  Hansakvartali  kaevamiste  lisatrassis  ja 

-kaevandis täheldatud olemuselt sarnast kagu-loode sihilist puitrajatist, mille puhul on oletatud 

järgmist  keskset  kraavi  ning  mis  kultuurkihi  stratigraafiast  lähtuvalt  on  dateeritav  15.-16. 

sajandisse (Piirits & Vissak 2002, 29, 76, joonis lk 64; 76).

83 vt ka alapeatükk 4.3.1.
84 Seos magistraalkraaviga jääb selgusetuks.
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4.2.3 Puitdrenaažid

Puitkonstruktsioonis  kuivendussüsteeme on  olemuslikult  võimalik  jagada  kaheks  –  servadest 

püstvaiade  ja  horisontaalpalkide  abil  toestatud  veejuhtimiskraavid  ning  settekaevud  ja  neid 

ühendavatest puittorustikest rajatud maa-alused drenaažisüsteemid.

Vanimate  (dateeringuna  14.-15.  sajand)  puitkonstruktsioonis  veejuhtimiskraavidena  on 

tõenäoliselt  esindatud  servadest  põimtarade  abil  ääristatud  kraavid,  mille  fragmentaarseid 

säilmeid on dokumenteeritud Hansakvartali arheoloogilistel kaevamistel (Piirits & Vissak 2002, 

23, joonis lk 3; Sokolovski 2004, 56).

Võimalik,  et  juba  alates  14.  sajandi  lõpust  on  Hansakvartali  krundil  kasutust  leidnud  nn 

magistraalkraav,  mille  ehituskonstruktsioon  kujutab  endast  kraavi  äärtes  kohakuti  asetsevaid 

pikki horisontaalpalke,  mis kahelt  küljelt  on omakorda toestatud püstvaiade abil.  SSO-NNW 

sihilise  magistraalkraavi  erinevad  järgud  ja  nendega  liituvad  kirde-edela  sihilised 

puitkonstruktsioonis kraavid on täheldatavad Hansakvartali krundi kesk-, lõuna- ning edelaosas 

ja on dateeritud ajavahemikku 14. sajandi lõpp kuni 17. sajand.85

Hilisema puitrenni all on varasem puitkonstruktsioonis veejuhtimiskraav avastatud Küüni tn 5b 

kaevamistel  (Piirits  1998,  5).  Kraav  oli  äärtest  kindlustatud  kuni  97  cm pikkuste  ja  10  cm 

diameetriga maasse rammitud vaiade vahel asetsevate horisontaalsete palkide abil (säilinud 4-5 

kihti). Kraavi laiuseks on 60-70 cm, sügavuseks 40 cm ja krundi piires vaadeldavaks pikkuseks 

14  m  (Sokolovski  2004,  plaan  6.1;  6.2;  7.2,  foto  40;  43;  44;  49).  M.  Aun  on  Kaubahalli 

kaevamistega  seoses  maininud  krundi  loodeosas  keskaega  dateeritavat  kagu-loode  sihilist 

lattidest  renni  ja  tema  kohale  asetatud  hilisemat  puitrenni  (Aun  1995,  94).  Võttes  arvesse 

mainitud süsteemi jätkumise loode suunal ja kirjelduse sarnasuse, on tõenäoline, et M. Auna 

poolt  mainitud  lattidest  renn  kujutab  endast  tegelikkuses  Küüni  tn  5b  krundil  paljandunud 

veejuhtimiskraavi jätku kagu suunal. Sarnane veejuhtimisdrenaaž avastati ka Postimaja krundi 

kirdeservas (foto 17) (Aun 1995, joonis/abb 1 (f11'-g13), tahvel/tafel 32:2).

Kirjeldatud  veejuhtimiskraavide  kõrval  on  alates  17.  sajandist  hakatud  ulatuslikult  kasutama 

puittorustikke ja settekaeve, kuigi on teada üksikuid drenaažitorusid ka varasemast perioodist. 

Hansakvartali kaevamistel on avastatud kaks primitiivselt ehitatud kirde-edela sihilist puittoru 

(nt  fotod  10;  11;  12;  18),  mis  ühinevad  nn  magistraalkraavi  15.  sajandisse  dateeritava  III 

85 vt alapeatükk 4.2.2.
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ehitusjärguga (Piirits & Vissak 2002, 46, 48, fotod 174-177), kuuludes tõenäoliselt 15. sajandi II 

poolde või lõppu, samuti pole välistatud 2003. aasta kaevamistel  krundi edelaserva keskosas 

täheldatud kirde-edela sihilise drenaažitoru seos 16. sajandi algupoolega (foto 19) (Sokolovski 

2004, 32-33, foto 28; 29).

Rohketest settekaevudest ja puittorustikest koosnevad drenaažisüsteemid  (foto 20; 21) levivad 

Hansakvartali territooriumil alates 17. sajandist ning kujutavad endast algselt ristkülikukujulisi 

õõnsusi omavaid tahutud palke, mida katab pealt puuplank ja on enamasti mähitud kasetohuga. 

18.-19.  sajandil  on esmalt  paralleelselt,  hiljem juba domineerivalt  kasutusel  laudadest  kokku 

löödud ristkülikukujulise läbilõikega drenaažid ja sissepuuritud ümara kanaliga ümarpalkidest 

torud (Heinloo & Vissak 2003b, 162).86

Mitmeid keskajaga seostatavaid drenaažitorusid ja settekaeve on maininud M. Aun Kaubahalli 

ning Postimaja kaevamistega seoses, kuigi enamik kahelt krundilt avastatud puittorustikest ja 

settekaevudest on paigutatud 17.-19. sajandisse (Aun 1995, 94-96, joonis/abb 1).

Hiliseid,  17.-18.  sajandiga  seostatavaid  drenaažisüsteeme on  avastatud  enamikes  suuremates 

kaevandites ja paljudel kanalisatsioonitrassidel, huvipakkuvamad on Tunnelkollektoris avastatud 

kirde-edela ning kagu-loode sihilised drenaažitorud, mis uuritaval alal ühinesid, moodustades 

pea- ja kõrvalharudega ühtse süsteemi. Dateering eeldatavalt 17. sajand (Piirits 2003, 4-5, joonis 

5).

4.3 Puitkonstruktsioonid

4.3.1 Puithooned

Kesk- ja varauusaegseid hoonejäänuseid on enim avastatud Kaubahalli kaevamistelt, mil krundi 

erinevates  piirkondades  saadi  kokku  neli  puuhoonet,  neist  kolmel  tuvastati  rohkem kui  üks 

ehitusjärk (nt Аун & Тийрмаа 1987, 387; Аун 1989, 355-356; Aun 1995, 94-95).

Vanimate ehitusjäänustena dokumenteeriti kaevandi kirdeosas paljandunud ja 13. sajandi lõppu 

dateeritav  puitehitise  laudpõrand  ning  tema  kohal  paiknenud  hilisem  ristpalkhoone,  mille 

säilinud ruudukujulise  (4,7x4,7 m) raamkonstruktsiooni nurkade all  olid asetsemas suuremad 

86 R. Vissak on varasemaid korralikke drenaažisüsteeme seostanud 17. sajandi algusega, siinse uurimistöö autor 
eelistab dateeringuna 17. sajandi keskpaika või II poolt.
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maakivid  (foto 22) (nt Аун & Тийрмаа 1987, 387). Hoone funktsioon pole üheselt seletatav, 

kuid võimalik on seos lähinaabruses paiknevate ahjude ja šlaki- ning metallitöötlemisjääkide 

kogumitega.

Pikima kasutusajaga hoonekompleks paiknes krundi kaguosas,  kokku eristati  neli  ehitusjärku 

(foto 23). Vanimast järgust oli  säilinud fragment ristpalkkonstruktsioonis hoone läänenurgast. 

Tema kohale ja vahetult põhja poole oli rajatud rõhtpalkidest ehitis mõõtmetega 8x5,4 m, mille 

kiilukujuliselt tahutud otsad kinnitusid nurgas asetsevate püstpostide tappidesse. Järgnenud on 

4,9x7 m mõõtmetega raamkonstruktsioonis puitehitis koos osaliselt säilinud laudpõrandaga ja 

viimase  ehk neljanda  järguna  hoone  lõunaossa  mõõtmetega  4,9x4,9  m rajatud  ristpalkhoone 

(Aun 1995, 94). Hoonekompleksi vanima ehitusjärgu dateeringuna on M. Aun pakkunud juba 

14. sajandit, hiliseim seotud varauusaegsete ladestusega, sealjuures on vanemate säilmete puhul 

oletatud majapidamishoone funktsioone,  ahju omava ristpalkhoone puhul  pole  aga välistatud 

ehitise kasutus eluhoonena.

Keskaega  dateerib  M.  Aun  ka  1987-88.  aasta  kaevamistel  krundi  loodeosast  saadud  hoone 

varasema järgu  (foto 24),  mis kujutab endast nelinurkset rõhtpalkehitise säilmeid mõõtudega 

5x2,16 m ja mille alumisest osast on säilinud 2-4 raiekorda, sealjuures on seinapalgid fikseeritud 

nurgapostidega (Ø 18-19 cm).  Põrand on säilinud osaliselt  ja  ehitise keskosas asub kivilasu, 

milles esinevate põlenud telliste ning maakivide põhjal võib oletada ahju jäänuseid. Varaseima 

ehitusjärgu loodeotsa peale  toetub hilisem, st  hiliskesk-  või  varauusaega dateeritav puitehitis 

(foto 25).  Rõhtpalkhoone mõõtmed on 3,22x4,02 m ja  seinapalkide  (säilinud 3-4  raiekorda) 

kiilukujuliselt  tahutud  otsad  kinnitusid  nurgapostide  tappidesse,  lisaks  võis  näha  maapinnale 

asetatud palkidest põrandat (nt Аун 1989, 355-356).

Varauusaega dateeriti Kaubahalli krundi keskosas paiknenud ristpalkehitise säilmed, mille pikem 

külg (8-9 m) asetses põhja-lõuna suunal ja laiuseks osutus 4,5 m (nt Aun 1995, 95).

Kaubahalli  kaguküljel  Postimaja  uue  hoone  alusel  krundil  toimunud  arheoloogilistel 

päästekaevamistel avastati kaevandi edelaküljel puitehitise säilmed mõõtmetega u 8x4 m. Ehitise 

edelaseina siseküljel paiknevad püstpostid, mis omanud eeldatavalt seina fikseerivat funktsiooni 

(Aun 1995, joonis/abb 1). Hoonest ei saadud dateeritavaid leide, küll on M. Aun seostanud maja 

kasutusaega kümmekond meetrit kirdepool paiknenud ahjuga, mis oma iseloomult ja piirkonna 

eripära arvesse võttes on dateeritav 13. sajandi lõppu või 14. sajandisse.87

87 vt alapeatükk 4.1.3.
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Neli hilisemalt varauusaega dateeritavat ehitisjäänust saadi Hansakvartali kaevamistelt.

2001. aasta Hansakvartali kaevamistelt avastati kaevandi keskosast ristpalkhoone jäänused (foto 

26), mille varasem ehitusjärk dateeriti 17. sajandisse. Varasemast ehitusjärgust oli säilinud kuni 

0,6 m sügavuselt maapinda süvendatud hoone lääne- ja idakülje alumised 20 cm läbimõõduga 

palgid. Põrandapinna moodustanud laagipuudele toetuvad omakorda 15-30 cm laiused ja 3-4,5 

cm paksused kisklauad, mille paiknemise põhjal saadi ruudukujulise hoone suuruseks 7,5x7,5 m. 

Hoonest 1 m nihkega lõuna suunas asetsesid hilisema hoone seinapalgid, mis olid säilinud kuni 3 

palgikorra kõrguselt. Varasema ja hilisema hoone seinapalkide mõõdud, nurgatappide sarnasus 

ning põranda jätkuv kasutus88 viitab esialgse ehitise seinapalkide lahtivõtmisele ja nende uuesti, 

veidi nihkes kokkupanemist. Põhjuseks eeldatavalt varasema hoone idapoolse nurga alla jäänud 

hiliskeskaegne kaev,  millest  imbuv niiskus  mõjus  ehitisele  halvasti.  Puithoonel  ei  tuvastatud 

ukse asukohale viitavaid sisseraideid või tappe, samuti ei täheldatud ahju olemasolu. Küttekolde 

puudumine, lihtne konstruktsioon ja puitehitise põranda pealt saadud leiuaines (tünnikaaned ja 

-põhjad,  rohked  puitesemed)  annavad  tunnistust  hoone  esialgsest  kasutusest  aidana,  hilisem 

kultuurkiht viitab omakorda, et 18. sajandi II poolel on palkidega piiratud süvendatud ala leidnud 

rakendust olmejäätmete äraviskamise kohana (nt Piirits & Vissak 2002, 15-17; Heinloo & Vissak 

2003b, 161).

2002-2003.  aasta  Hansakvartali  kaevamistelt  saadi  kaks  ehitusjäänust,  mõõtmetega  16x9  m 

ristpalkkonstruktsioonis  puitrajatis  ja  tema  edelakülge  lõikav  5,2x3,3  m  suurune  nelinurkne 

palkehitis  (foto  27),  mis  18.  sajandi  II  poolel  on  kasutusel  olnud  muuseas  ka  settekaevu 

funktsioonides  (Sokolovski  2004,  plaan  4.2).  Väiksem konstruktsioon  on  ehitatud  omavahel 

lihtlaonurgaga seotud 30 cm diameetriga palkidest,  sealjuures on kasutatud varasemalt  mõne 

muu hoone juures kasutusel olnud palke,  millest annab tunnistust  väliskülgedel paiknevad ja 

asetusjärjekorrale viitavad kriipsud  (foto 28).  Ehitis,  millel  ei  tuvastatud põrandatasandit  ega 

küttekollet,  oli  säilinud  viie  palgikorra  kõrguselt  ega  omanud  uksekohale  iseloomulikke 

sisseraideid, mis viitab säilinud küljepalkide paiknemisele omaaegsest maapinnast madalamal 

(Sokolovski  2004,  55).  Hoone  seest  saadud  täitepinnas  kujutas  endast  segatud  kultuurkihti, 

omades  leide  ajavahemikust  15.-18.  sajand,  sarnanedes  seeläbi  varasema  suure  puitrajatise 

raampalkide eemaldamise käigus tekkinud süvendi ülaosas esineva täitepinnasega. Puitehitise 

88 Palkidel külgedel esines kriipsudega numeratsioon, mis annab tunnistust vajadusest täheldada ülesse palkide 
järjestus.
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kasutusfunktsioon  jääb  selgusetuks,  kuid  võimalik,  et  tegemist  on  maa-aluse  keldrit  omava 

hoonega, mille konstruktsioonid pole säilinud.

Suuremast puitrajatisest oli säilinud kõige alumised omavahel koerakaeltapiga ühendatud palgid. 

Maapinda  süvendatud  konstruktsioonil  ei  täheldatud  põrandat  ega  palkidel  põlemisjälgi  ja 

tõenäoliselt on palgid eemaldatud kas vahetult peale konstruktsiooni kasutuselt ärajäämist või 

hilisema  ehitise  rajamise  eelselt  (Heinloo  &  Vissak  2003a,  9).  Palkidega  ümbritsetud  ala 

põhjaosas  paiknevast  segatud  täitepinnasest  saadi  kuni  17.  sajandi  keskpaigani  dateeritavaid 

leide,  sh  Rootsi  aegseid  vaskmünte  (Sokolovski  2004,  45-46),  mis  suure  tõenäosusega 

markeerivad  rajatise  kasutuselt  ärajäämise  aega.  Puitrajatise  eeldatava  kasutusajana  on 

tõenäoline 16. sajandi II pool ja 17. sajandi I pool, kuigi R. Vissak ei välista kuulumist juba 

hiliskeskaega  (Heinloo  &  Vissak  2003b,  163).  Ehitise  kasutusfunktsiooni  osas  jäävad 

arheoloogid eriarvamusele, pakkudes nii majandus- või tootmishoone (Heinloo & Vissak 2003b, 

163) kui loomade joogikoha (Sokolovski 2004, 61) olemust.89

Võimalikule puithoonele on viitamas Hansakvartali edelaserva keskosas paljandunud tugevasti 

kõdunenud 3,5x2,5 m suurune puittasapind (foto 29) (nt Heinloo & Vissak 2003a, 8; Sokolovski 

2004, 33-34, foto 30),  kus maapinnale asetatud neljale loode-kagu suunalisele talale toetusid 

nendega  risti  tihedalt  üksteise  vastu asetatud plangud.  Samal  kõrgushorisondil  täheldati  juba 

2002.  aasta  Hansakvartali  kaevamiste  W  nurgas  horisontaalselt  lamavaid  laudu,  mis  toona 

dateeriti 16. sajandi I poolde, kuid pole välistatud ka veidi varasem dateering90 (vt Heinloo & 

Vissak 2003a, 8).

1995. aasta Vanemuise tänava kanalisatsioonitassi alal toimunud päästekaevamistel paljandusid 

Uueturu tänava edelapoolses otsas 85 cm sügavuselt looduslikku turbakihti süvendatud kirde-

edela sihis u 11 m laiuse keskaegse puitkonstruktsiooni küljed ja puidutükkidega savine tasapind 

(foto 30) (Aun 1996, 41, plaan nr 5A; 6A; 7), kuid trassi kitsuse tõttu jääb säilmete olemus 

selgusetuks.

89 Alternatiivse  seletusena  võiks  kõne  alla  tulla  eriotstarvet  omanud  maapinda  süvendatud  ja  külgedelt 
ümarpalkidega toestatud veekogumisrajatis, millele viidaksid vahetult rajatise kaguotsa edela- ning kirdepoolsel 
külgedel paiknevad puitdrenaaž (Sokolovksi 2004, 32-33, foto 29) ja -konstruktsioon (Heinloo & Vissak 2003a, 
7).  Teooria  kohaselt  juhtis  puitdrenaaž  edelapoolselt  alalt  tuleva  vee  nelinurksesse  rajatisse  ja  2002.  aastal 
avastatud puitkonstruktsioon suunas selle omakorda edasi nn magistraalkraavi. Otsene seos suure puitrajatise ja 
mainitud  objektide  vahel  rajatise  küljepalkide  hilisema  eemaldamisele  tõttu  puudus,  kuid  mõlemad 
konstruktsioonid  saavad  alguse  või  lõppevad  rajatise  joonel  ning  on  dateeritavad  16.  sajandi  I  poolde  või 
keskpaika (nt Heinloo & Vissak 2003a, 7, 11; Sokolovski 2004, 33).

90 V. Sokolovski oletab puittasapinna puhul 15. sajandisse dateeritavat sillutist.
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Kaubahalli  krundi  kaevamiste  käigus  piki  Küüni  tänavat  kaevatud  60  m  pikkuse 

kanalisatsioonitrassi  keskosas täheldati  3 m sügavusel (tänapäevasest  maapinnast mõõdetuna) 

suurema  puitehitise  jäänused  (Аун  1989,  358),  kuid  täpsemalt  avastatud  ehitusjäänuseid  ei 

määratleta.

4.3.2 Tarad

Uuritaval territooriumil on suuremates kaevandites avastatud mitmeid kesk- ja varauusaegseid 

tarasüsteeme  (joonis  2)  (nt  Aun  1995;  Piirits  &  Vissak  2002;  Heinloo  &  Vissak  2003b; 

Sokolovski 2004), lisaks on krundipiire tähistavaid aedasid täheldatud ennekõike Uueturu ning 

Vanemuise tänava alal toimunud arheoloogiliste järelvalvete raames. Arvukamalt on esindatud 

püstposttarad,  kümnekonnal  juhtudel  esineb  põimtarasid  ja  paaril  korral  on  oletatud 

horisontaalsetest palkidest aiapiirdeid.

Kaubahalli krundil paiknenud püstposttaradest on M. Aun hinnanud vanimateks (14.-15. sajand) 

kaevandi  kaguosas  paiknenud  puithoone  loodenurgast  põhja  poole  suundunud  põhja-lõuna 

sihilise tara varaseimat järku  (foto 31) ja kaevandi idaosas avastatud u 10 m pikkust ning ida-

lääne sihilist tarajoont91 (Aun 1995, 94, joonis/abb 1, tahvel/tafel 31:2; 33:2), tõenäoliselt kuulub 

samasse  perioodi  ka  krundi  loodenurgas  paiknenud  hoonejäänuse  varasema  ehitusjärguga 

seostatav loode-kagu suunaline tara (Аун 1989, 356). Korrapärasemad tarasüsteemid krundi ida- 

ja keskosas pärinevad M. Auna hinnangul hiliskesk- ning varauusajast, samas ei saa lõplikult 

välistada, et mõne tarajoone puhul võib kõne alla tulla veidi varasem dateering.

Postimaja  krundil  paljandusid  kesk-  ja  varauusaegsed  tarajäänused  kaevandi  ida-  ning 

kaguservas  (nt  Aun  1995,  94-95;  Аун  1995,  438).  Tähelepanuväärne  on  eriaegsete  tarade 

paiknemine  kohakuti  või  kerges  nihkes,  viidates  krundipiiride  pikaajalisele  püsimisele. 

Viimasest annab omakorda tunnistust vanimate tarapostide paiknemine madalates kraavides, mis 

lisaks veejuhtimisfunktsioonile on eeldatavalt kujutanud endast varaseimaid krundipiire.92

Mitmeid püstposttarasid on dokumenteeritud Hansakvartali territooriumil (Piirits & Vissak 2002; 

Heinloo & Vissak 2003a; 2003b; Sokolovski 2004).

91 Esmamainitu puhul viitab M. Aun artikli tekstis hoonest lääne poole jäävale tarale, kuid ei fotomaterjal ega 
kaevandiplaan suuda tuvastada mainitavat puittara ja on tõenäoline, et M. Aun on ilmakaare valikul eksinud.

92 vt alapeatükk 4.2.1.
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2003. aasta kaevamiste käigus võis kindlalt eristada kolme kirde-edela93 ja kolme kagu-loode 

sihilist tarajoont, millest varasemad on dateeritavad 14. sajandisse, hilisemad eeldatavalt 16.-17. 

sajandisse  (foto  32)  (Sokolovski  2004,  60).  Kirde-edela  sihilised  püstposttarad  asetsevad 

teineteisest 16-18 m kaugusel, pea samal kaugusel paiknes varasem kagu-loode sihiline tarajoon 

magistraalkraavi edelaküljest. Tuginedes ainult 2003. aastal saadud andmetele, võiks keskaegse 

krundi mõõtmetena siinses piirkonnas oletada 18x18 m suurust maa-ala (Sokolovski 2004, plaan 

1;  2.2;  3;  4.3;  5.2;  7.1).  Keskajale  iseloomulik  krundisüsteem  on  muutunud  seoses  suure 

puitrajatise  ehitamisega  hiljemalt  16.  sajandi  II  poolel,  kuna  ehitisega  on  lõhutud  mitmed 

eelnevalt krundipiire tähistanud tarajooned (Sokolovski 2004, plaan 3; 4.3).

Magistraalkraavist kirdepoolsel alal, mida uuriti 2001. aastal, võis täheldada mõnevõrra erinevat 

situatsiooni.  Varaseimad  15.  sajandisse  dateeritavad  tarajäänused  paljandusid  kaevandi 

lõunanurgas,  kus  kaks  teineteise  suhtes  risti  paiknevat  vaitara  ühinesid.  Tarad  sarnanesid 

teineteisele nii postide mõõtmete (Ø 6-12 cm), paiknemistiheduse kui kõrgushorisondi poolest ja 

moodustasid tõenäoliselt  keskaegse krundipiiri  lõunapoolse nurga  (Heinloo & Vissak 2003b, 

162, fig 1). Varasemate kultuurkihtidega on seostatud veel nelja tarajoont – kaks paralleelset 

kagu-loode sihilist tarajäänust kaevandi kirde- ja põhjaserva juures (Piirits & Vissak 2002, 23, 

58,  joonis  lk  3;  8;  75),  kagu-loode  sihiline  püstposttara  peakaevandist  jõe  poole  kulgenud 

lisatrassi 25-26 meetril (Piirits & Vissak 2002, joonis lk 63) ning 2001. aasta lisakaevandi ida-

lääne sihiline vaitara (Piirits & Vissak 2002, 74, joonis lk 76), neist  esimest seob R. Vissak 

eespool  mainitud  krundi  kirdeservaga,  mis  teeks  krundi  laiuseks  kirde-edela  teljel  23-24  m. 

Eeldades, et hilisemad tarad paiknevad varasemate piirikraavide kohal, võib käsitletava krundi 

loodepiirina  omakorda  kõne  alla  tulla  Hansakvartali  krundi  keskosas  kirde-edela  sihiliselt 

kulgenud  tarajoon,  mis  eriaegsete  tarajäänustena  on  täheldatav  kõigil  kolmel  uurimisaastal 

(2001-2003) (nt Heinloo & Vissak 2003b, 163, fig 1; Sokolovski 2004, plaan 5.2) ja annaks 

krundi laiuseks kagu-loode teljel 26 m.

Hilisemad,  17.-18.  sajandisse  dateeritavad  püstposttarad  (kagu-loode  sihilised)  paiknevad nn 

magistraalkraavi kohal või edelapoolsel küljel, kokku on peakraavi vahetus läheduses võimalik 

eristada kolme vertikaalsetest postidest vaitara (foto 33) (Piirits & Vissak 2002, 62-63, foto 170; 

171).

93 V. Sokolovski on eristanud veel kaks kirde-edela sihilist tarajoont (Sokolovski 2004, 42-43, 58, foto 40; 68), 
kuid konstruktsiooniliselt meenutavad nood pigem puitkonstruktsioonis veejuhtimiskraave.
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Mitmeid püstpostkonstruktsioonis tarajäänuseid on leitud Uueturu ja Vanemuise tänava kohal 

asetleidnud arheoloogiliste järelvalvete korras.

1995.  aastal  M.  Auna  poolt  Vanemuise  tänaval  läbiviidud  uuringute  käigus  paljandus 

kanalisatsioonitrassi  keskosas  loode-kagu  suunaline  tarajoon.  Vaitara  varasema  ehitusjärgu 

palgid paiknes 30-40 cm laiuses madalas kraavis ja omasid alaosas lamedaid otsi, samas kui 

hilisema järgu vaiad olid alaosast ühelt või kahelt küljelt teravaks tahutud. Mainitud tarajoon 

liitub Postimaja krundi kaguservas paiknenud tarasüsteemiga ja on varasema järguga dateeritav 

keskaega  (Aun  1996,  42-43).  Trassi  Küüni  tänava  lõigus  asetsesid  omakorda  kirde-edela 

suunalised tarajäänused, kokku võis vaiade säilmeid täheldada 14 m ulatuses. M. Aun eristas 

vaitaral  kolm eriaegset  ehitusjärku,  kahe  keskajast  pärineva  järgu  vaiade  loodepoolsel  küljel 

esines põlemisjälgi, andes kaudselt tunnistust uute tarajoonte püstitamise põhjustest (Aun 1996, 

4, 42, 55, plaan nr 1C; 9; 10A).

17. sajandisse dateeritud vaitarade säilmeid on P. Piirits dokumenteerinud Uueturu tänava parkla 

alal toimunud arheoloogilise järelvalve raames (Piirits 2003, 4; 2004, 15, joonis 7; 10, foto 44; 

46).

Vanimate põimtaradena on mainitud nelja Hansakvartali kaevamistelt saadud tarajäänust, neist 

kolm paiknesid veejuhtimiskraavide servades (nt Piirits & Vissak 2002, joonis lk 3; Heinloo & 

Vissak 2003b, 162; Sokolovski 2004, 56) ja üks maapinnal (Heinloo & Vissak 2003a, 10). Tarad 

on  dateeritud  14.-15.  sajandisse  ja  omanud  krundisisese  jaotuse  tarbeks  rajatud  aedade  või 

(kolme  esimese  puhul)  veejuhtimiskraave  ääristavate  piirete  funktsioone.  Korralikumalt  on 

säilinud  kolm  tõenäoliselt  17.  sajandiga  seostatavat  põimtara,  mis  saadud  Hansakvartali 

kaevamistel  paljandunud  suure  puitrajatise  tarbeks  süvendatud  alalt  (17.  sajandi  I  poole 

täitepinnase järgsed tarad (foto 34)) (Heinloo & Vissak 2003a, 9; Sokolovski 2004, 47, foto 54) 

ja  2005.  aastal  asetleidnud  Hansakvartali  kanalisatsioonitrassi  arheoloogiliste  järelvalvetööde 

käigus  (Talvar  2005,  6), ühtlasi  võivad põimtara säilmetele  osutada Hansakvartali  loodeosas 

paljandunud puitjäänused94 (Piirits & Vissak 2002, foto 208). Omapärase põimpiirde moodustab 

Hansakvartali  krundi  lõunaosas  avastatud  ümmarguse  põhiplaaniga  vitsaed,  piirates  1,2  m 

läbimõõduga ala (Sokolovski 2004, 51, plaan 7.2). Rajatise olemus jääb üheselt mõistetamatuks, 

küll on V. Sokolovski oletanud seost põllumajandusliku karjamaaga.95

94 100 % kindlusega ei saa tara olemasolu siiski väita.
95 Üllataval kombel on sarnaseid konstruktsioone tõlgendatud Rootsis (Lundis) kaevudena (Carelli 2004, 455-456), 

kuid siinses kontekstis on antud oletus ebatõenäoline.
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Kahe 17.  sajandist  pärineva horisontaalsetest  palkidest  kagu-loode sihilise aia jäänused saadi 

Hansakvartali  krundi loodeosa keskosast  magistraalkraavi kohalt.  5 m pikkuselt  täheldatavad 

paralleelsed tarad paiknesid üksteisest 30-40 cm kaugusel, kujutades konstruktsiooniliselt endast 

25,5-26,5  cm läbimõõduga  püstposte  ja  nende  vahelisi  kuni  332  cm pikkusi  horisontaalselt 

asetsevaid palke  (Ø 10-14 cm),  mille  otsad olid  teravaks  tahutud,  võimaldades neid asetada 

püstpostide külgedel paiknevatesse 7-9 cm laiustesse ning 6-8 cm sügavustesse kiilukujulistesse 

soontesse (Piirits & Vissak 2002, 62-63).96

Rohkem konkreetseid  tarajäänuseid  täheldatud  pole,  küll  on  põimtarale  osutavaid  püstposte 

maininud  R.  Metsallik  Ülikooli  tn  6a  kaevamistega  seoses  (Metsallik  1996,  3)  ja  üksikuid 

tarajäänustele viitavaid postiaukude jälgi on täheldatud Küüni tn 5b krundil 1997. aastal (Piirits 

1998, 3).

4.3.3 Kaevud

Vallikraavi  tn  2  krundil  asetleidnud  arheoloogiliste  uuringute  käigus  avastati  puitraketistega 

kaev, mille alaosa moodustas püstlaudadest ringkonstruktsioon ja ülaosa kahe raiekorra kõrguselt 

säilinud nelinurkne (105x95 cm, palkide Ø 10 cm), nurkadest keeltappide abil ühendatud ning 

külgedelt  saviga  vooderdatud  rõhtpalkkonstruktsioon.  Ehituslikke  elemente  ja  täitepinnases 

paiknenud koorimata puidu C14 proovi arvesse võttes on säilmete vanuseks pakutud 13. ja 14. 

sajandi  vahetust,  mis  ühtlasi  on  vanimaks  dateeringuks  Tartu  Riia-eeslinna territooriumilt 

avastatud kaevudele (nt Vissak 1994a, 11; 2000, 114).

Kesk- ja varauusajaga seostatavaid kaeve on rohkem saadud kolmelt suuremalt arheoloogiliselt 

kaevamiselt – Kaubahall, Postimaja ning Hansakvartal (joonis 2).

Kaubahalli  aluse  maa-ala  varaseimad kaevukonstruktsioonid,  dateeringuga 14.-15.  sajand,  on 

koondunud krundi  kirdeossa,  kokku eristas M. Aun Kaubahalli  territooriumil  vähemalt  kolm 

keskaegset  kaevu97 (foto  22)  (Аун  &  Тийрмаа  1987,  387-389;  Aun  1995,  94), samuti  on 

keskajaga seostatav Postimaja krundi  kaguservas  paljandus  kahte  ehitusjärku  omav salvkaev 

96 Alternatiivse seletusena võiks kõne alla tulla nn magistraalkraavi hilisema seni eristamatu järgu konstruktsioon.
97 Kaevamisi  kajastaval  joonisel  (Aun 1995,  joonis/abb 1)  on mitmeid keskaega dateeritavaid kaeve  võimalik 

täheldada ka krundi keskosas, kuid artiklis pole neile tähelepanu pööratud.
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(Aun 1995, joonis/abb 2). Enamiku kahes kaevandis esinevast paarikümnest kaevust dateerib M. 

Aun siiski alles 17.-19. sajandisse (Аун 1991, 79; 1995, 438; Aun 1995, 96, joonis/abb 1).98

2001. aastal Hansakvartalis toimunud arheoloogiliste kaevamiste käigus on avastatud 8 kaevu 

säilmed, neist vähemalt nelja on seostatud keskajaga. Varaseimad dateeringud ulatuvad krundi 

kaevude puhul 15. sajandisse, näiteks 19. sajandist pärineva Bürgermusse hoone keldripõranda ja 

vundamendiparvede alusest pinnasest on saadud ruudukujuline, 96 cm pikkustest ning omavahel 

lihttapiga seotud palkidest kaev, mille nelinurkseks tahutud palkide paksus ulatus 17 cm. Kaev 

oli säilinud 9 raiekorra kõrguselt ja paiknes sügaval looduslikus põhjaliivas (Piirits & Vissak 

2002, 60).

Kaks lähestikku paiknevat veekaevu avastati 17. sajandisse dateeritud ja maapinda süvendatud 

palkhoone lähedusest, neist esimene, mõõtudega 105x102 cm ning sisepinnalt siledaks tahutud 

küljepalkidega rajatis  asetses vahetult  hoone varasema järgu O nurga all,  põhjustades hoone 

raamkonstruktsiooni hilisema ümberpaigutamise u 1 m võrra lõuna poole. Teine kaev paiknes u 

3  m  võrra  ida  pool  ja  kujutas  endast  küljepikkusega  128  cm  ruudukujulist  ümarpalkidega 

konstruktsiooni,  mille  säilmete  sügavuseks  osutus  1,5  m.  Mõlema  kaevu  dateeringuna  on 

pakutud 15. ja 16. sajandi vahetust (Piirits & Vissak 2002, 20; Heinloo & Vissak 2003b, 162).

15. sajandisse on P. Piirits dateerinud kaevujäänused, mis avastati 2001. aasta arheoloogiliste 

päästekaevamiste  lisakaevandi  O  poolses  nurgas  (foto  35).  Tegemist  oli  1,5  m  sügavuselt 

säilinud kaevuga, mis jaguneb kahte ossa – alaosa moodustas 0,8 m läbimõõduga püstlaudadest 

ringkonstruktsioon,  mille  peal  paiknes  kaks  kihti  1  m  pikkusi,  neljast  küljest  tahutud 

horisontaalselt asetatud ja omavahel lihttapi abil ühendatud palkrakkeid (Piirits & Vissak 2002, 

73,  77,  joonis  lk  76  (21J'),  foto  229).99 Olemuslikult  sarnaneb  kirjeldatud  konstruktsioon 

Vallikraavi  tn  2  krundilt  saadud  kaevuga100,  kuid  kultuurkihi  stratigraafiale  tuginedes  pole 

varasemaks kui 15. sajand võimalik rajatist dateerida.

Varauusaegsetest kaevudest kaks asetsesid 2001. aasta Hansakvartali kaevandi keskosas ja üks 

loodeosa  kirdeservas,  sealjuures  konstruktsioonilistes  elementides  kardinaalseid  muudatusi  ei 

täheldatud.

98 M. Auna mõningaid ebatäpseid hinnanguid arvesse võttes  usun,  et  nii  mõnigi  varauusaega paigutatav kaev 
kuulub tegelikkuses keskaega, nt Postimaja krundi edelaservas varakeskajaga seostatava hoone vahetusläheduses 
paiknevad kaevud.

99 Aruandes on kaevu asukohana ekslikult märgitud 22H'.
100Samuti  võib  2001.  aasta  Hansakvartali  kaevandi  piires  võib täheldada  sarnast  konstruktsiooni  (nt  Piirits  & 

Vissak 2002, 57, joonis lk 63 (lisatrassi 2-4 m)), kuid täpsem määratlus jääb aruandes andmata.
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2002.  aasta  kaevamistel  avastati  kaevandi  lääne  nurgas  ristpalkkonstruktsioonis  kaev,  mille 

dateering seostatakse 16. sajandi lõpu või 17. sajandiga. Kaev on tehtud massiivsetest omavahel 

keeltappide abil ühendatud palkidest, paksusega 20 cm, kõrgusega 25-30 cm ja pikkusega 1,1-

1,25  m.  Palkidel  esinevad  ülearused  sisseraided  ja  tapid  viitavad  palkide  korduvkasutusele 

(Heinloo & Vissak 2003a, 5).

Hansakvartali  krundi  arheoloogiliste  uuringute  viimasel  aastal  (2003)  avastati  kokku  neli 

hiliskesk-  või  varauusaega  dateeritavat  kaevujäänust,  lisaks  avastati  paar  hilisemat  kaevu. 

Omapärasemad olid kaks kaevu – kaevandi kaguosas avastati sisepinnalt tahutud kaevurakked 

mõõtmetega 1,3x1,3 m, mis omavahel olid ühendatud kalasabanurgaga ja välispinnalt kaetud 

kasetohutükkidega. Vahetult kaevu säilmetest idas paiknesid kaks jämedamat alumisest otsast 

teritatud  posti,  mille  asetuse  põhjal  on  V.  Sokolovski  oletanud  koogu  tugikonstruktsiooni 

(Sokolovski 2004, 26,  plaan 6.1). Kaevandi  keskosas paiknes  1,1 m pikkustest  ja  18-20 cm 

paksustest palkidest koerakaelnurgas laotud kaevukonstruktsioon (foto 36), mille aluspalkide all 

paiknes  looduslikku  maapinda  kaevatud  puutünn  kõrgusega  70  cm  ning  maksimaalse 

diameetriga 80 cm (Sokolovski 2004, 31, 57, plaan 4.3; 4.6).

Kaks kaevujäänust on saadud Vanemuise tänava kanalisatsioonitrassi (1995) kaevamistelt, neist 

varasem kujutab massiivset puitkonstruktsiooni,  millest  trassialal  on nähtav loodepoolne osa. 

Kaevu 2,2-2,4 m pikkused ümarad küljepalgid olid säilinud vähemalt 10 raiekorra kõrguselt ja 

ülemise  palgi  kõrgushorisont  langes  kokku  kaevust  vahetult  edela  pool  paiknenud  keskaega 

dateeritud ehitise säilmetega (Aun 1996, 40-41, plaan nr 7). Hilisem, 17. sajandiga seostatav 

kolme  raiekorra  kõrguselt  säilinud  nurgapostidega  kaev  (foto  37) paljandus  trassi  keskosas. 

Nurgapostid  olid  otstest  tahutud  ja  omasid  kahel  küljel  tappe,  kuhu  kinnitusid  otstest 

kiilukujuliselt tahutud horisontaalpalgid. Kaevu pealispinnalt saadud rõhtasendis palgijäänuste 

puhul on M. Aun oletanud omaaegset kaevukaant (Aun 1996, 43-44, plaan nr 1C (3j1)).

4.3.4 Tõrred/tünnid

Tartu  Riia-eeslinna territooriumil  kesk-  ja  varauusaega  paigutatavatest  arheoloogilistest 

objektidest on eraldi võimalik välja tuua kümnekonna tünni/tõrre jäänused, mille paiknemine 

maastikul  pole  olnud  juhuslik.  Tünnid  kui  konstruktsioonilised  elemendid  jagunevad  kahte 

valdkonda – settekaevud ja veekaevud.
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Mitmeid  varaseid,  peamiselt  veejuhtimiskraavide  ristumiskohtadel  paiknevaid  puutünne  on 

dokumenteeritud  Hansakvartali  kaevamistel. Tegemist  on  tavapäraselt  keskmise  suurusega 

laudtünnidega101 (nt  Piirits  & Vissak  2002,  26,  57,  joonis  lk  8;  75),  mis  omasid  settekaevu 

funktsioone   ja on sarnaselt  veekraavidele dateeritavad 14.-15.  sajandisse (Heinloo & Vissak 

2003b, 162). Erandiks nn magistraalkraavi joonele jääv ja eeldatavalt 16. sajandisse paigutatav 

1,6 m diameetriga tõrs, mis koosnes kokku 29 lauast paksusega 2,5 cm, laiusega 15-17 cm ning 

pikkusega kuni 75 cm, tõrre alaosas oli säilinud viis vitsaringi (Piirits & Vissak 2002, 36-37). 

Pole  välistatud,  et  Postimaja  krundilt  avastatud  kaks  teineteise  sees  paiknevat  tünnijäänust 

võivad samuti kujutada endast settekaeve, seda eeldusel, et hilisem tarasüsteem paiknes kunagise 

piirikraavi servades (Аун 1995, 438; Aun 1996, plaan nr 1C).

Varauusajal  võib  puutünne  näha  kohati  puitdrenaažsüsteemides,  näiteks  Kaubahalli  krundil 

paiknenud tünn, mis puutoru abil oli ühenduses settekaevu kujutava konstruktsiooniga (Аун & 

Тийрмаа 1987, 389; Aun 1995, joonis/abb 1).

Settekaevudele  lisaks  on  laudtünne  kasutatud  veekaevudena.  Vanemuise  tänava 

kanalisatsioonitrassi  arheoloogiliste  päästekaevamiste  käigus  avastati  kraavi  keskosast  kahe 

teineteise kohale asetatud tünni jäänused (foto 38). Mõlema tünni kõrguseks 57 cm, suuava Ø 39 

cm  ja  maksimaalne  Ø  45  cm.  Ülemise  tünni  alaosa  oli  10  cm  võrra  alumise  tünni  sees, 

liitumiskoht 25 cm laiuselt mähitud kasetohu ribadega, mis ulatus kuni alumise tünni vitsadeni 

(Aun 1996,  43).  Dateeringut  pole  M.  Aun täpsustanud,  kuid  säilmete  kõrgushorisont  langes 

kokku lähinaabruses paikneva varauusaegse kaevu ülemiste palkidega.

Kahele  võimalikule  kaevusäilmele  viitavad  Kaubahalli  kaevamiste  loodeservas  paikneva 

keskaega dateeruva hoone põhjaseina juurest ja alt saadud tünnijäänused (Aun 1995, 94).102

Vähemalt ühel juhul võib oletada konstruktsiooni, mille juures kaev koosneb tünni abil loodud 

ringsest  alaosast  ja  rõhtpalkkonstruktsioonis  ülaosast  (Sokolovski  2004,  57,  plaan  4.3;  4.6), 

imiteerides  varakeskaegseid  veekaeve,  kus  tünni  asemel  oli  kasutusel  laudadest 

ringkonstruktsioon (vt joonis 6) (nt Vissak 1994a, 11; 2000, 114).

Eelpool kirjeldatud säilmetele lisaks on mitmest kaevandist saadud tünnijäänuseid, mille puhul 

pole kaevu funktsioone võimalik välistada.

101Suurusest annab tunnistust kaevandi keskosast saadud puutünn – maksimaalse diameetriga 63 cm, valmistatud 
22 lauast, mis laiusega 6-10 cm, paksusega 2 cm ja säilinud kõrgusega 60 cm.

102Keskaegse  puithoone põhjaseina juures  paiknenud kahe teineteise  sees  paikneva tünnijäänuse  puhul tundub 
tõenäolisem settekaevu funktsioon.
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4.3.5 Jäätmekastid

Puitkaste, mille esmane kasutusfunktsioon on olme- või töötlemisjääkide koondamine, on M. 

Aun täheldanud nii  Kaubahalli  kui  Postimaja  krundil  toimunud arheoloogilistel  kaevamistel, 

mõlemal juhul üks puitkonstruktsioon.

Keskaegse rauatöötlemisega (13. ja 14. sajandi vahetus) seostab M. Aun Kaubahalli kirdenurgas 

paiknenud süvendit, mis oli külgedelt toestatud laudadega ja sisaldas rohkelt šlakki (nt Аун & 

Тийрмаа 1987, 387; Aun 1995, 94). Süvend paiknes vahetult tellisahju säilmete ees, samuti on 

lähipiirkonnast avastatud mitmeid maa- ja telliskiviahju jäänuseid, mille puhul on oletatud nende 

kuulumist metallitöötlemisprotsessi komponentide hulka.103

Postimaja krundi keskosas paiknes maapinda süvendatult paksudest laudadest kast mõõtmetega 

4,1x1,85  m,  sisaldades  olmejäätmeid,  sh  peaasjalikult  17.  sajandisse  dateeritavat  keraamikat 

(Аун 1991, 389).

Jäätmekastidele  lisaks  on  olmejäätmete  äraviskamiskohana  kasutatud  mitmeid  oma  esialgse 

funktsiooni  kaotanud  joogi-  ja  settekaeve,  samuti  Hansakvartali  krundi  keskosas  avastatud 

puithoone  maapinda  süvendatud  säilmeid,  kuid  antud  juhtudel  võib  jäätmetes  sisalduva 

leiuainese dateerida enamasti 18. sajandisse (nt Piirits & Vissak 2002, 16-17).

4.3.6 Puitsillutised/tasandid

Konkreetseid  puitsillutisi  või  -tasandeid,  mis  annaksid  tunnistust  keskaegsetest  teede-  või 

hoovipindade paiknemisest,  Tartu Riia-eeslinna alalt  senise uurimistegevuse käigus avastatud 

pole. Üksikute paksemate kõdupuiduviirgude puhul on teesillutist küll oletatud (Piirits 2004, 8), 

kuid  säilmed  on  antud  juhtudel  olnud  liiga  fragmentaarsed,  et  neid  seisukohti  siinkohal 

kinnitada.

Puidutasandina  on  V.  Sokolovski  2003.  aasta  Hansakvartali  kaevamiste  käigus  eristanud 

kaevandi  edelaserva  juures  paiknenud  konstruktsiooni104 (Sokolovski  2004,  33-34), mis 

iseloomult meenutab siiski pigem puithoone põrandajäänuseid kui võimalikku tänavasillutist.

103vt alapeatükk 4.4.1.
104vt ka alapeatükk 4.3.1.
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Ümarpalkidest ja maakividest maapinnale asetatud objekti säilmed avastati Vabaduse puiestee 

ning Uueturu tänava ristist paarkümmend meetrit kagu pool. Ehituskehand kujutades endast ida-

lääne  sihiliselt  asetatud  8-12  cm  diameetriga  pikki  ümarpalke  ja  samal  kõrgushorisondil 

paiknevaid ning palkidega külgnevaid keskmise suurusega maakive (foto 39) (Piirits 2004, 20, 

foto 26). Konstruktsiooni olemus jääb kraavi kitsuse tõttu ebaselgeks, kuid arvestades vahetult 

objektist loode pool hallikal liival paiknevat ja stratigraafiliselt veidi varasemat kõdupuiduviirgu 

(Piirits 2004, lõige 7-7), ei saa välistada 17.-18. sajandisse dateeritavat sillutatud tänavajoone või 

hoonepõranda olemasolu.

4.3.7 Vallikraavi silla tugi

Vallikraavi  tn  8  krundil  toimunud  arheoloogiliste  päästekaevamiste  käigus  tuvastati  vahetult 

keskaegse  linnamüüri  lõunapoolsel  küljel  kaks  kirde-edela  sihilist  ja  jõe  poole  kaldu  olevat 

vagumust, millest loodepoolne oli 8-9 m lai ning 1,5 m sügav, kagupoolne aga kaevandi piires 

täheldatav 10 m laiusena ja kohati kuni 5,2 m sügavusena, sealjuures eraldab kahte vagumust 

üksteisest 10 m vahepealset maatasapinda (Piirits 1995, 5-6). Linnamüürile lähemal paikneva 

madala vagumuse keskosas paljandus kirde-edela suunaliselt asetsev puitkonstruktsioon, mille 

puhul on P. Piirits oletanud üle vallikraavi viiva silla alustuge (Piirits 1995, 24).

Konstruktsioon kujutab endast 7,3 m pikkust ja 35 cm diameetriga ümarpalki, mis asetatud 7,5 m 

pikkusesse, 40-45 cm laiusesse ning 40 cm sügavusse kraavi, mille põhjas on palki toetamas 

keskmise suurusega (Ø 20 cm) maakivid. Palgi ülemisel küljel esineb kolm, teineteisest 165 cm 

kaugusel asetsevat tapiauku, sügavusega 9 cm ja külgedega 18x8 cm. Kahe tapiaugu kohal olid 

osaliselt säilinud 2 püstist palgiotsa, SW poolne 34 cm laiune ja 60 cm kõrgune, NO poolne 22 

cm diameetriga ning 38 cm kõrgune, kusjuures püstpalkide paremaks püsimiseks on tapiaukude 

kohalt  50  cm lõikudena  aluspalgi  ülaosa  kumerust  maha raiutud.  Äärmisi  püstposte  hoidsid 

lisaks tappidele paigal diagonaalsed roikad, laiusega 16-18 cm ja paksusega 10 cm (Piirits 1995, 

24).

Oletatava  sillatoe  aluspalk  ja  osaliselt  püstpalgid  olid  mattunud  uhtliiva  sisse,  mis  annab 

tunnistust,  et  vagumuses  on  konstruktsiooni  kasutamisajal  voolanud  vesi.  Vagumuse  põhjas 

oleva  kuni  50  cm  paksuse  uhtliiva  pealsest  orgaanikat  sisaldavast  (täite)pinnasest  saadud 
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keraamika  ja  kultuurkihtide  stratigraafia  põhjal  on  P.  Piirits  konstruktsiooni  dateeringuna 

pakkunud 13. ja 14. sajandi vahetust (Piirits 1995, 22-24).

4.4 Kivikonstruktsioonid

4.4.1 Ahjud

Tartu Riia-eeslinna alalt on saadud mitme ahju säilmed, millest vähemalt kaks kujutavad endast 

tellisepõletusahje.105

Kaubahalli  krundil  toimunud  päästekaevamistel  täheldati  kaevandi  kirdenurgas  ala,  kus 

kontsentreeritult paiknesid nii maakividest kui tellistest ahjude säilmed  (foto 22). Kahjuks M. 

Aun ei  täpsusta,  mitut  ahju oli  võimalik eristada,  tõdedes vaid,  et  vanim neist  oli  tugevasti 

põlenud maakividest koosnev kerisahi ja ülejäänust, millest ühtegi ei õnnestu seostada lähedal 

paikneva puithoonega, võib mõne dateerida keskaega (Aun 1995, 94-95).106 Ahjude olemus jääb 

selgusetuks, kuid tõenäoline on seos metallitöötlemisega, millele vihjab lähinaabruses paiknev 

šlakirohke jäätmekast (Aun 1995, 94-95) ja sügavad süvendid (diameetriga 2-3 m, sügavusega 

1,7-2,2 m), mille puhul on M. Aun väitnud nende kasutamist rauamaagi töötlemisel (Аун & 

Тийрмаа 1987,  387).  Ka kahe  keskaega dateeritava  palkhoone puhul  oletab M. Aun ahjude 

olemasolu,  kuid avastatud säilmed olid  sedavõrd fragmentaarsed,  mistõttu konstruktsioonilisi 

elemente ei suudetud eristada (Aun 1995, 94).

Maakividest ja tellistest ristkülikukujuline ahi paljandus Vallikraavi tn 2 kaevandis  (foto 40). 

Ahjukambri  külgede  ladumisel  on  kasutatud  nõrga  põletusega  poolikuid  telliseid  ja  kambri 

põranda moodustas õhuke ning ebaühtlane savikiht. Ahju küljeseinad olid säilinud vastavalt 155 

cm ja 50 cm pikkuselt ning neid ühendav tagasein, mis ühtlasi määras ahju laiuse, oli 75 cm 

pikkune. Maksimaalne kõrgus kambri põhjast mõõdetuna ulatus 70 cm. Ahju dateeringuna pakub 

R. Vissak kambri seest ja põhjalt saadud keraamika katkenditele tuginedes 13. sajandi lõppu või 

14. sajandi algust (nt Vissak 1994a, 7-8; 2000, 114).

105vt alapeatükk 4.1.3.
106Artikli juures olevalt üldplaanilt  võib eristada kokku vähemalt viite kivikonstruktsiooni,  mille all  on ilmselt 

peetud silmas ahjude säilmeid.
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Paari maakivi- ja telliskonstruktsiooni (nt Vissak 1994a, 8; 1994b, 4) puhul jääb kahtlus, et tegu 

on ahjude säilmetega, kuid midagi kindlat nende fragmentaarsuse ning lõhutuse tõttu kahjuks 

väita ei saa.

4.4.2 Kivimüürid

Kirjalikke  andmeid  Tartu  Riia-eeslinnast võib  leida  alates  16.  sajandi  II  poolest,  sellele 

vaatamata  pärineb  esimene  piirkonna  hoonestust  puudutav  allikas  alles  aastast  1763,  kui 

äärelinnu tabanud tulekahju  järgselt  on  üles  märgitud  tulekahjus  säilinud hoonestus  ja  mille 

tuginedes  võib  hoonestuse  olemasolu  tänapäevase  Ülikooli  tänava  äärsetel  kruntidel  väita 

vähemalt 18. sajandi keskpaigast alates (Piirits 1994a, 3).107 Arheoloogilistelt päästekaevamistelt 

on  saadud  samas  mitmeid  kivimüüre,  mida  leiuainesele  ja  stratigraafiale  tuginedes  on 

arheoloogid dateerinud tunduvalt varasemasse aega.

M. Aun on Kaubamaja krundi kagunurgas, 18.-19. sajandist pärineva kivihoone parvepalkide all 

täheldanud vähemalt  kolme ehitusjärku omava varase kivihoone säilmeid,  mis hinnanguliselt 

pärinevat Liivi sõja eelsest perioodist (Аун & Тийрмаа 1987, 389). Esmamulje põhjal tehtud 

oletuses hakkas ta hiljem siiski kahtlema, sest Kaubahalli ja Postimaja kaevamisi kokkuvõtvas 

artiklis  (Aun  1995)  müürijuppi  enam ei  mainita.108 Samas  on  tähelepanu  juhitud  omakorda 

Kaubahalli kaevandi kirdenurgas paljandunud müürijäänustele, mille puhul oletas M. Aun taas 

keskaega. Täpsemaid seisukohti ta kahjuks ei esitanud.

Ülikooli tänava kirde- ja edelaküljel on täheldatud kivimüüride säilmeid, mille puhul väidetakse 

nende  kuulumist  hiliskesk-  või  varauusaega.  Ülikooli  tn  6a  krundil  avastati  telliskivimüüri 

jäänused,  mida  R.  Vissak  on  dateerinud tänu  müüri  vastu  jooksva  kivisillutise  pealt  saadud 

leiuainesele  hiliskeskaega  (Vissak  1996b,  14).109 1993.  aasta  Ülikooli  tänava  veetrassi 

paigaldamisel paljandus tänapäevasest maapinnast 2 m sügavusel eeldatavalt 18.-19. sajandist 

pärineva  kivihoone  müüride  all  varasema  maakivimüüri  jäänused  (Piirits  1994a,  7),  mille 

välimise kivirea peale jooksis P. Piiritsa poolt 17. sajandisse dateeritud üksikuid kunagist sillutist 

tähistavaid munakive omav punane devoniliivapadjand.

107Samas on teada, et 18. sajandil kehtis kuni 1785. aastani keeld ehitada eeslinna kivimaju (Raid 1999, 33), seega 
on tõenäoline, et hoonestuse all on silmas peetud vaid puitehitisi.

108Tõenäolisem tundub oletus, et tegu on 18. sajandi keskpaigas ehitatud hoonega.
109vt ka alapeatükk 4.4.3.
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Ülikooli tn 8 krundil toimunud arheoloogiliste uuringute käigus täheldati loodepoolse vagumuse 

mõlemal nõlval kirde-edela suunaliselt paiknevaid telliskivimüüre. Loodenõlval olev müür oli 

kaevandi piires 11 m pikkune, 1,1 m laiune ja 1,4 m kõrgune, kagupoolne omakorda mõõtmetega 

vastavalt  13  m,  1,4  m  ning  1,75  m.  Peeneteralise  kollakas-valge  lubimördiga  seotud 

vundamendikivid ulatusid kuni 1,5 m sügavuselt maapinda. Mõlemad tellismüürid jätkusid edela 

suunas,  sealjuures  oli  fragmentaarselt  säilinud  eenduv  lõik,  kuid  kahjuks  oli  arhitektuurne 

konstruktsioon  hilisema  kanalisatsioonitrassi  poolt  lõhutud.  Müüridele  oli  iseloomulik  nõlva 

poole jääva  pinna  ebakorrapärasus  ja  maakivide  rohmakas  kasutus,  mis  annab tunnistust,  et 

antud küljed polnud mõeldud eksponeerimiseks (Piirits 1995, 19-21, lõige I). Müüride olemuse 

puhul  on  P.  Piirits  oletanud  nõlvade  kindlustusi  ja  pakkunud,  et  tegemist  on  16.  sajandist 

pärineva  ehitiskehandiga,  samas  pole  välistatud,  et  tellismüürid  olid  laotud  alles  seoses  17. 

sajandil asetleidnud bastionaarse süsteemi ehitamisega, millele viitab müüride vahel devoniliival 

paiknev munakivisillutis.

Arvestades  varauusajal  toimunud  mahukaid  maapinnaplaneerimisi  ja  eeslinna  territooriumi 

intensiivsemat  täitepinnasega  tõstmist,  tuleks  antud  perioodi  dateeritavate  objektide  puhul 

suhtuda mõnevõrra kriitilisemalt arheoloogide kohapealse mulje põhjal tehtud järeldustesse, eriti 

mis puudutab kivimüüride ning -hoonete paigutamist hiliskesk- ja varauusaega.

4.4.3 Kivisillutised/tasandid

Arheoloogide poolt 17.-18. sajandisse dateeritavaid munakividest tänava- ja hoovitasapindu või 

sillutistele viitavaid liivapadjandeid on täheldatud mitmetes uurimisteema raames käsitletavates 

kaevandites ning trassilõikudel (nt Piirits 1994a; 1995; 1998; 2004; Vissak 1994a; 1994b; 1996b; 

Aun 1996).

Pikim, hiljemalt 17. sajandisse dateeritud tänavasillutis fikseeriti Uueturu tänava parkla all. Tegu 

oli tänapäevasest asfaltikihist 1,8-2,1 m sügavusel ja devoniliival paiknenud kivitasapinnaga, mis 

oli  jälgitav  alates  Turuhoone  loodepoolse  parkla  keskosast  kuni  Uueturu  ja  Küüni  tänava 

ristumiskohani, kokku u 175 m pikkuse lõiguna. P. Piirits on eeldatavalt nn Rootsi ajast pärineva 

sillutise all eristanud kohati varasemat kivisillutist, mis tema sõnul võis olla rajatud juba keskaja 

lõpul või varauusaja alguses. Pikaajaliselt kasutatav110 ja korralikult laotud 4-6 m laiune (Saar 

110Sillutised jätkuvad ka peale Põhjasõda markeerivaid rusukihte.
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2004)  kivisillutis  annab  tunnistust  tänavapinna  olulisusest  ning  viitab  silla  või  sadamakoha 

olemasolule sillutatud munakivitee jõepoolses otsas. Oletust toetab tõdemus, et 16.-17. sajandist 

pärinev Wybersi revisjoniraamat on viidanud Emajõe paremkaldal kalaturu lähistel paiknevale 

sillale (Raid 1992, 9), samuti on üle jõe viivat silda käsitletavas piirkonnas kujutatud 18. sajandi 

lõpust pärinevatel linnaplaanidel (nt Pau 2004; Piirits 2004, 7-8, lõige 1-1).

Tänapäevase  Ülikooli  tänava  kohal  ja  temaga  külgnevatel  kruntidel  on  hiliskesk-  ning 

varauusaegsed kihid 17.-19. sajandil asetleidnud mastaapsete maapinna ümberplaneerimistega 

seoses  sagedasti  kas  segatud  või  hävinenud,  mistõttu  on  arheoloogid  pakkunud  tihtilugu 

vastukäivaid hinnanguid eeldatavalt varauusaegsetele kihtidele ja neis paiknevaile objektidele, 

sealhulgas kivisillutistele ja -tasanditele (nt Piirits 1994a; 1996; 1997a; Vissak 1996b). Selgemalt 

on eristatavad 18. sajandisse dateeritavad hoovitasapinnad Ülikooli tn 6a (nt Vissak 1996b, 13; 

2000, 116) ja Vallikraavi tn 2 (Vissak 1994a, 4) kruntidel111, samas ei välista R. Vissak võimalust, 

et dateering võib olla ka mõnevõrra varasem, seostades Ülikooli tänava krundilt saadud sillutist 

lausa 16. sajandiga (Vissak 1996b, 14).

Sarnast  situatsiooni  on  täheldatud  Ülikooli  tänava  sõidutee  kohal  läbiviidud  arheoloogilistel 

järelvalvetel  (nt  Piirits  1994a;  1997a),  kus  umbes  2  m  sügavusel  tänapäevasest  asfaldist 

arvestatuna  paikneb  sillutisepadjandile  viitav  punane  devoniliivaviirg.  P.  Piirits  on  antud 

devoniliivaviirgu 1993. aastal seostanud nn Rootsi aja ehk 17. sajandiga (Piirits 1994a, 7), kuid 

arvestades kultuurkihi iseloomu, ei saa välistada veidi hilisemat dateeringut.

Olemuslikult eriline on sillutis, mis saadi Ülikooli tn 8 arheoloogilistelt uuringutelt (Piirits 1995, 

17-18)  ja  kujutab  endast  loodepoolse  vallikraavi  nõlvadele  ehitatud  tellismüüride  vahelist 

kivitasapinda. Jõe poole tugevasti kaldus olev sillutis oli laotud vahetult vastu tellismüüre, olles 

äärtes  oluliselt  kõrgem  kui  keskosas,  mis  viitab  vajadusele  juhtida  vett  müüridest  eemale. 

Konstruktsiooni  olemus  jääb  ebaselgeks,  kuid  pole  välistatud  seos  17.  sajandil  I  poolel 

asetleidnud bastionaarse kaitsesüsteemi rajamisega.

Kivitasapinnana võib käsitleda Hansakvartali kaevamistelt krundi edelaserva keskosas lähistel 

paljandunud tellishorisonti  (foto 29, joonis 7). Sarnane situatsioon esines nii 2002. kui 2003. 

aasta  kaevandites  (Heinloo  &  Vissak  2003a,  5;  Sokolovski  2004,  24-25),  kuid  samas  oli 

erinevuseks  asetsemine  erinevatel  kõrgustasanditel,  padjanditel,  kasutatud  telliste  olemus  ja 

paigutuse korrapärasus, mis ei luba vaatamata paiknemise lähedusele kahte selgelt täheldatavat 

111Hoovipindu moodustavaid kivitasandeid on saadud samas ka näiteks Postimaja ja Küüni tn 5b kaevamistelt.

60



telliseladu  omavahel  otseselt  seostada.  Dateeringuna tuleb  eeldatava  varasema tasandi  puhul 

kõne  alla  16.  sajandi  keskpaik või  II  pool,  kuna  tellised katavad osaliselt  tasandist  vahetult 

loodesse jääva puithoone põrandapinna säilmeid (nt Sokolovski 2004, 34), mis on eeldatavalt 

seostatavad 16. sajandi I poolega (Heinloo & Vissak 2003a, 8).

4.5 Muud objektid

4.5.1 Majapidamislohud

M.  Aun  on  Postimaja  kaevamistel  eristanud  kolm  üksteise  kõrval  asetsenud  piklikku 

neljakandilist  majapidamislohku,  mis  paiknesid  kagu-loode  suunaliselt  kaevandi  kaguservas 

(Aun 1995, 95),  ulatudes üle Postimaja krundi kaguserva,  olles ühtlasi  nähtavad 1995. aasta 

Vanemuise tänava kanalisatsioonitrassi kaevamistel (Aun 1996, 45). Lohud, mille läbimõõdud 

jäid  trassialal  1-2,1  m  vahele,  olid  süvendatud  looduslikku  pinnasesse,  sisaldades 

orgaanikarohket rohekashalli kultuurkihti, milles esines rohkelt sütt ja puitu, samuti kasetohtu 

ning nahka. Oletatavad majapidamislohud dateeriti kahe mündi abil 13. sajandi lõppu või 14. 

sajandi algusesse (Аун 1995, 438).

Majapidamisjäätmetega täidetud keskaegseid lohke on täheldatud veel Ülikooli  tn 6a krundil 

(Vissak 1996b, 18) ja sarnase iseloomuga lohke/kraave on saadud ka Hansakvartali kaevamistelt, 

kuid viimaseid on tõlgendatud kui varasemate kuivenduskraavide täitepinnaseid ning dateeritud 

alles hiliskesk- või varauusaega (Piirits & Vissak 2002, 25-2). Lohkudes asetsev kiht, sisaldades 

rohekat orgaanilist materjali, puitu, hagusid, kohati rususemat pinnast ja mõningatel juhtudel ka 

nahka,  sarnaneb  majapidamislohkude  täitega  siiski  sedavõrd,  et  mõne  lühema  ulatusega 

madalama kraavi puhul võib majapidamislohu funktsioon tõenäoliselt kõne alla tulla.

4.5.2 Bastionite kindlustused

17.  sajandil  Tartus  asetleidnud  bastionaarse  kaitsesüsteemi  ehitamisega  seoses  on  maapinda 

ümber planeeritud ka keskaegsest linnamüürist lõuna poole jääval alal. Otseselt on mõjusid näha 

kahel  kunagise  linnamüüri  vahetusläheduses  asetseval  objektil  –  Vallikraavi  tn  8  krundil  ja 

Vallikraavi tänava trassil (Piirits 1995; Jonuks & Tvauri 2000). 1999. aasta Vallikraavi tänava 
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vee-  ja  kanalisatsioonitrassi  järelvalve  raames  tuvastati  Karl  IX  bastioni  tugimüüri  alaosa 

jäänused, mis kujutasid endast tihedalt teineteise kõrval asetsevaid massiivseid maakive. Suuri 

maakive täheldati ka Vallikraavi tn 8 objektil, kuid antud juhul asusid korrapäratult paiknevad 

kivid  bastioni  tugimüüri  joonest  kümmekond  meetrit  kirde  pool  (Piirits  1995,  asendiplaan), 

mistõttu  P.  Piirits  tõlgendas  neid  kui  Toomemäel  paiknenud  linnamüürist  alla  keskaegsesse 

vallikraavi  varisenud  kive  (Piirits  1995,  27).  Bastionite  muldkehasse  vajalikku  pinnast  on 

omakorda  saadud keskaegse kagupoolse  vallikraavi  välisnõlvadelt,  mille  tulemusena on oma 

kuju  saanud  vagumus  tänapäevase  Vallikraavi  tänava  kohal,  mis  keskaegsest  vallikraavist 

asetseb mõnevõrra kagu pool (Jonuks & Tvauri 2000, 9).
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5. Nägemus Tartu Riia-eeslinnast kesk- ja varauusajal

5.1 Asustuse levik muinasajal

Tartu  muinasaegse  kultuurkihi  intensiivsuse  ja  asustuse  leviku  kohta  puudub  tänasel  päeval 

arheoloogide hulgas üksmeel ning esindatud on ennekõike kaks põhisuunda.

Enamus Tartut uurinud arheolooge leiab, et varaseim asustus Toomemäe idajalamil on täheldatav 

hiljemalt 7.-8. sajandist (Mäesalu & Vissak 2002, 151).112 Muinasasula, mis 10.-11. sajandiks oli 

välja kujunenud arvestatavaks kaubanduskeskuseks (nt  Trummal 1980; 1996; Metsallik 1995), 

oli ühtlasi Tartu keskaegse linna otseseks eellaseks, mis omakorda järgis muistset asustusskeemi 

(nt Mäesalu & Vissak 2002, 153-158).

Teise seisukoha järgi on muinasaegse Tartu areng jagatav selgepiirilisteks asustusperioodideks, 

mis  eristuvad  üksteisest  nii  majandus-  ja  võimusüsteemi  kui  erineva  asustuspildi  poolest, 

sealjuures on üleminek ühest asustusperioodist teise toimunud kas asustuskatke või vägivaldse 

võimuvahetuse  ning  varasema  asula  täieliku  hävitamise  teel.  Seos  keskaegse  linna  ja 

muinasasula vahel puudub, kuna peale 1061. aasta Jurjevi linnuse ning possaadi hävitamist uut 

muinasasulat Toomemäe idajalamile ei tekkinud (Tvauri 2001b, 245-258).

Tartu  Riia-eeslinna alal  on  muinaskihti  täheldatud  Vanemuise  tänavast  loode  poole  jäävates 

kaevandites113, sealjuures oletatakse, et muinasasula kagupoolne perifeeria on paiknenud Küüni 

ja Vanemuise tänava ristmiku ehk Postimaja krundi idaserva piirkonnas (nt Aun 1995, 92; Tvauri 

2001b, 49). Asustuse tekkimist uuritaval territooriumil seostatakse ennekõike 7.-8. sajandiga (nt 

Tvauri  2001b, 245-246, joon 100:1; Mäesalu & Vissak 2002, 151, fig 5a),  kuigi varaseimad 

keraamikaleiud on kohati dateeritud juba 6. sajandisse. Muinasasustuse levikus nähakse lisaks 

linnusele  seost  vanimate  maismaad-  ja  jõgepidi  jooksnud  liiklusteedega,  mille  äärde  asula 

koondus.  Varaseima keskse kuivamaateena on enamasti  oletatud trajektoori,  mis lõuna poolt 

tulles kulgeb mööda Riia tänava joont kuni Emajõe oru lammile, jätkudes seejärel Toomemäe 

idajalamil piki tänapäevast Ülikooli tänavat kuni Raekoja platsini  (joonis 10).114 Edasise suhtes 

112Vallikraavi  tn 2 krundilt  saadud riibitud pinnaga keraamika on R. Vissak kohati dateerinud ka 6.  sajandisse 
(Vissak 2000, 113).

113Välja arvatud keskaegse vallikraavi kohal paiknevates kaevandites (st Ülikooli tn 8, Barclay plats, Vallikraavi tn 
trass) ja Küüni tn joonel paiknevatel trassidel.

114Esimesena on antud kontseptsiooni esitanud Edgar Kant, ajalookirjandusse on aga teooria levinud Harri Moora 
vahendusel (Alltoa 1995, 146). Hiljem on liiklustee antud osa paikapidavust toetanud nt A. Mäesalu ja R. Vissak 
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lähevad arheoloogide seisukohad lahku, kuid Tartu Riia-eeslinna territooriumit silmas pidades ei 

oma muinastee jätk loode või põhja suunas sedavõrd olulist kaalu.

Uurimistöö  teemast  lähtuvalt  ja  eelnevalt  kirjeldatud  põhimõttelise  vaidluse  taustal  jääb 

siinkohal  võtmata  seisukoht,  milline  on  olnud  asustuspildi  situatsioon  ning  intensiivsus 

vahemikus 11. sajandi keskpaik kuni 13. sajandi algus. Küll tahaksin tõsta esile seost 13. sajandi 

II  poolel  ehitama hakatud  kaitsemüüri  paiknemise  ja  müüri  eelse  asustuse  vahel.  Nimelt  on 

kaitsemüüri  paiknemises  nähtud  vajadust  järgida  looduslikku  reljeefi,  saavutamaks  kõige 

ökonoomsemalt võimalikult head kaitserajatised, mistõttu lõunapoolne piirkond, mis muinasajal 

on olnud muistse asustuse loomulik osa, jäi müüriga kaitstavast alast välja, kuna müüri oli kõige 

otstarbekam rajada linnuse kohalt otse jõe suunas (nt Mäesalu & Vissak 2002, 155). Samas on 

turuplats  kaitsemüüri  ehitamise  ja  tänavate  planeerimise  käigus  13.  sajandi  II  poolel  jäänud 

ebatüüpiliselt  tsentrist  välja,  mille  põhjusena  on  pakutud  varasema  asustuspildi  ning  turu 

asukohaga arvestamist. Seetõttu tundub mõnevõrra kahtlane A. Tvauri oletus sakslaste linnuse 

eelse asustuse puudumise kohta, kuna sellisel juhul pidanuks piiskopilinnuse rajamise järgselt115 

väga  lühikese  aja  (u  30-40  aasta)  jooksul  olema  linnuse  lähinaabrusesse  välja  kujunenud 

ulatuslik asula, keskusega tänapäevasel Raekoja platsil, mida kaitsemüüri ehitamise alustamisel 

saanuks juba arvesse võtta. Pealegi on arvatud, et enne kivist linnamüüri oli linnus ja linnuse 

jalamil  paiknenud  asula  kaitstud  muldvallide  ning  puidust  kaitserajatisega,  mida  mainivad 

Novgorodi kroonikad seoses venelaste 1262. aasta rüüsteretkega (Mäesalu & Vissak 2002, 155). 

R. Metsallik on Poe tänava ja Barclay platsi läheduses toimunud arheoloogilistel kaevamistel 

täheldanud  linnamüüri  eelseid  puitrajatisi,  mida  on  interpreteerinud  kaitserajatistena  (vt 

Metsallik  1992;  1995),  seega  on  võimalik,  et  juba  varem  on  lõunapoolne  piirkond  jäänud 

väljapoole  kaitstavat  territooriumi,  mistõttu  sakslaste  linnuse rajamise järgse ulatusliku asula 

tekkimine  pidanuks  aset  leidma  veelgi  lühema  perioodi  vältel.  Siinkirjutajale  tundub 

tõenäolisem, et müüri rajamise eelne asula, mille struktuuriga kavandatud kaitseehitises selgelt 

arvestati,  pidi  eelnevalt  kirjeldatud  põhjustel  olema  välja  kujunenud  mõnevõrra  pikema 

ajavahemiku kui veerandsajandi jooksul.

(nt Mäesalu 1999, joon 3; Mäesalu & Vissak 2002, fig 5a), vaidlustanud aga K. Alttoa (Alttoa 1995, 148), kes 
oletab muinastee kulgemist üle Toomemäe.

115Linnust castrum de Tarpate mainitakse esmakordselt aastal 1234 (nt Pärn 2002, 367).

64



5.2 Keskaegse asustuse iseloomustus

Vahetult vallutusjärgset 13. sajandi II - III veerandi kultuurkihti on M. Aun eristanud  Kaubahalli 

ja Postimaja alustel kruntidel (Aun 1995, 92-93). Ladestus, mis muinaskihist erines ennekõike 

koostise poolest (muinaskihist heledam hallikas, väikesi söetükke sisaldav liivane pinnas), oli 

väidetavalt eristatav keskmiselt 10-30 cm, kohati kuni 50 cm paksusena. Sealjuures on M. Aun 

hinnanud selle ladestuse levikut muinasaegsest asustusest mõnevõrra ulatuslikumaks, täheldades 

kihti näiteks Postimaja kaevandi edela- ja lõunaservas, kus muinaskihti ei tuvastatud. Samas jääb 

artiklis  selgusetuks,  kas  ehituskonstruktsioone mittesisaldav varakeskaegne kiht  levis  ka neis 

piirkondades, kus muinaskiht oli selgelt eristatav, st ennekõike Kaubahalli krundi loodeosas.

13.  sajandi  II  -  III  veerandi  kultuurkihi  puudumine116 teistest  kaevanditest  võib  samas  anda 

tunnistust  M. Auna poolt  eristatud varakeskaegse kihi kuulumisest  muinasaega.117 Seega võis 

varakeskaegne  asustus  käsitletaval  perioodil  olla  Tartu  Riia-eeslinna territooriumil  kas 

marginaalne või lausa olematu. Eriti kui oletada hiljemalt 1234. aastaks valminud linnuse jalamil 

paikneva asula samaaegset piiramist muldvallide ja puidust kaitseehitistega, mis võisid kagupiiril 

joosta samal joonel hilisema linnamüüriga118 ning mille tulemusena jäi tulevase eeslinna piirkond 

kaitstavast alast väljapoole.

Selgemalt  on  uurimistöös  käsitletaval  maa-alal  kultuurkiht  täheldatav  alates  13.  sajandi  IV 

veerandist119, mil piirkond leiab rakendust tellisetootmispiirkonnana, samuti on samasse perioodi 

dateeritud  uue  Kaubahalli  põhjaservas  paiknevad  varaseimad  hoone-  ja  ahjujäänused,  mida 

seostatakse  metallitöötlemisega.  13.  sajandi  ja  14.  sajandi  vahetuse  ning  14.  sajandi  alguse 

kultuurkihti  on täheldatud enamikes suuremates kaevandites Vanemuise tänava joonest loode 

pool (Kaubahall, Postimaja, Vallikraavi tn 2, Ülikooli tn 6a, Küüni tn 5b, Kitsas tn 1), samuti 

paaril  trassialal  (Vallikraavi  tn  2  ja  Vanemuise  tänava  kanalisatsioonitrass). 

Tellisetootmispiirkonnale  iseloomulike  elementide  (savikaevanduslohud,  -säilituslohud, 

-põletusahjud ning praaktellisekuhjatised) koondumine tänapäevase Ülikooli tänavaga vahetult 

külgnevatele  kruntidele  on  põhjustatud  ennekõike  sobiva  pinnase,  st  kvaternaarsete 

116Ei saa samas välistada, et arheoloogid pole vastavat ladestust kaevamiste käigus eristanud.
117Kihis on sarnaselt muinasladestusele täheldatud kolletele iseloomulikke elemente, nt põlemisjälgedega pisemaid 

maakive või põlenud kivipurdu, mida keskaegse kihiga enamasti enam ei seostata (suuline teade R. Vissakult).
118Jämedatest  puuvaiadest  ida-lääne suunalist  rida on täheldanud Barclay platsi  kagupoolses osas R. Metsallik 

(Metsallik 1995, 31-32).
119Veerandsajandite kaupa pole dateeringuid enamasti küll antud, kuid konteksti arvese võttes võib 13. sajandi IV 

veerand olla üsna tõenäoline.
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viirsaviladestuste  olemasolust,  mis  kagu-loode  teljel  (telje  laiuseks  u  20-30 m) on  esinemas 

Ülikooli  tn  6a  loodeservast  kuni  vähemalt  Vanemuise  ja  Ülikooli  tänava  ristmikuni. 

Tellisetootmine, mis oli otseselt seotud linna tellisevajadusega120, on savilohkude ja oletuslike 

koguste  mastaapsust,  samuti  arheoloogilist  situatsiooni  arvesse  võttes  leidnud  Tartu  Riia-

eeslinna territooriumil aset maksimaalselt poole sajandi jooksul ehk eeldatavalt 13. sajandi IV 

veerandist kuni 14. sajandi II veerandini.121

Samaaegselt  tellisetootmisega  on  Küüni  ja  Ülikooli  tänava  vahelisse  piirkonda  (Kaubahalli 

põhjaosa,  Küüni  5b  ja  Vallikraavi  tn  2)  koondunud  metallitöötlemine  ja  metallist  esemete 

tootmine,  millest  annavad  tunnistust  mitmed  maakividest  või  tellistest  ahjujäänused, 

kultuurkihist  saadud rohke  šlakk,  kasutatud ning kasutamata  sulatustiiglid  ja  sulanud metall. 

Samuti on vahetult Kaubahalli kaevamistel avastatud ahjusäilmete ees paiknenud 2x2 m suurune 

šlakki  sisaldav  jäätmekast  ja  mitmed  kuni  3  m  läbimõõduga  süvendid,  mida  M.  Aun  on 

seostanud rauamaagi töötlemisega. Pole välistatud, et 13. ja 14. sajandi vahetuses asetleidnud 

metallitöötlemine on sarnaselt tellisetootmisele olnud seotud linnaehitusega ning põhiline osa 

toodangust kujutas endast ehituskonstruktsioonides vajaminevaid detaile.

Ulatusliku  tootmispiirkonnana  on  Tartu  Riia-eeslinna territoorium  olnud  kasutusel  kuni  14. 

sajandi  II  veerandini,  millele  järgnenud  umbes  poole  sajandi  pikkusena  hinnatava  perioodi 

kultuurkiht on vastupidiselt suhteliselt leiuvaene ja väheintensiivne, sh Ülikooli tn 6a krundil 

puuduvad käsitletavale perioodile iseloomulikud leiud pea täielikult (Vissak 2000, 116). Sarnane 

situatsioon  esineb  aga  ka  nt  Vallikraavi  tn  2  ja  Küüni  tn  5b  kruntidel.  Erinev  on  olukord 

Kaubahalli ja Postimaja kaevandites (nt Aun 1995, 93-95), kus M. Auna sõnul esineb Küüni 

tänava  poolsel  küljel  keskajale  iseloomulik  pruunikas-must,  rohkesti  orgaanikat  sisaldav 

keskmiselt  0,9-1  m  paksune  kultuurkiht,  mis  eeslinna  alal  on  seostatav  ajavahemikuga  14. 

sajandi  algus  kuni  varauusaja  algus.  Kultuurkihi  iseloom  on  võrreldav  Tartu  vanalinna 

territooriumil olemasoleva nn puitehitiste horisondiga122, olulisima erinevusena puuduvad vaid 

puitsillutised,  samas  kui  traditsioonilistest  puitkehanditest  on  esindatud  nii  hoonejäänused, 

kaevud, varasemad veejuhtimiskraavid kui krundipiire tähistavad püstposttarajäänused.

120Seni  puuduvad  linnaehituses  rakendust  leidnud  telliste  ja  Tartu  Riia-eeslinna alalt  saadud  tellistejäätmete 
koostise võrdlevad uuringud, kuid on tõenäoline, et toodang oli mõeldud ennekõike kas linnamüüri, kirikute või 
linnuse hilisemate etappide ehitamise tarbeks.

121Suuline teade R. Vissakult.
122Antud kultuurkihi on uurijad vanalinna territooriumil dateerinud juba 12. sajandi II poolde või lõppu (Metsallik 

1985, 60).
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Võimalik, et kultuurkihi vähene intensiivsus keskaegsele vallikraavile lähemal olevatel kruntidel 

tulenes nn vajalikust turvatsoonist,  vältimaks linnamüürile liigselt  lähedal paiknevat asustust. 

Samas paikneb M. Auna poolt  eristatud 14.  sajandi  II  -  III  veerandiga seostatav kultuurkiht 

suhteliselt  kitsal  jõepoolsemal territooriumil123,  mis  omakorda võib hoopis viidata vajadusele 

tõsta madalat  ja  niisket  maapinda124,  milleks kasutati  näiteks vanalinna territooriumilt  kohale 

kantud täitepinnas. Oletuslikult võis maapinna tõstmine aset leida u 14. sajandi IV veerandil või 

lõpus,  mil  mõnevõrra  intensiivistus kultuurkiht  uuesti  ka teistes kaevandites.  Ühtlasi  ilmusid 

kuivenduskraavid Vanemuise  ja  Küüni  tänava ristmikust  kirde-  ning kagupoole  ehk Uueturu 

tänava ja Hansakvartali piirkonda.

Periood  14.  sajandi  lõpust  kuni  15.  sajandi  keskpaigani  on  enamikes  kaevandites  siiski 

tähelepanuväärselt  tagasihoidliku  iseloomuga,  leidude  hulk  on  kasin  ja  puitrajatisi  esineb 

minimaalselt. Samas võib piirkonna kujundamises näha korra- ja plaanipärasust, mis väljendub 

nt Hansakvartali krundi kuivendus- ning magistraalkraavide rajamises, andes tunnistust soovist 

linnamüürist kagu poole jääva territooriumi liigniiskust vähendada. Arvatavasti oli see tingitud 

ennekõike linnakodanike ja mitte linna lähinaabrusesse ajutiselt  elama või tegutsema asunud 

eestlastest  maarahva  vajadustest.125 Teiste  kaevandite  taustal  on  kultuurkiht  jällegi  palju 

intensiivsem ja leiurikkam Kaubahalli ning Postimaja alustel kruntidel. Arvestades kultuurkihi 

samaaegset laienemist, siis ilmselt ei saa siinkohal enam osutada ainult maapinna täitepinnasega 

tõstmisele126, vaid käsitletavate kruntide alune territoorium võis 14. ja 15. sajandi vahetuseks, 

aga ennekõike 15. sajandi I poolel kuuluda eeslinnaliku asula eeldatava tuumikala koosseisu.127 

Kahjuks jääb keskse piirkonna piirjoonte määramine puudulikuks, kuna Ülikooli ja Promenaadi 

123Kuigi suurem osa varasest kultuurkihist on Ülikooli ja Promenaadi tänava vahelisel alal seoses 18.-19. sajandil 
toimunud pinnaplaneerimiste ning hoonete ehitusega hävinenud, jääb Kaubahalli ja Postimaja kruntide keskosa 
antud  põhjustest  puutumatuks.  Sellele  vaatamata  on  krundide  keskosas  täheldatud  ladestused  seostatavad 
mõnevõrra hilisemate dateeringutega.

124Tähelepanuväärne on, et  antud kiht on ennekõike koondunud veel muinasajal selgelt kultuurkihi paiknemist 
mõjutanud loodusliku vagumuse kohale ja lähinaabrusesse (nt Aun 1995, 93).

12515.-16. sajandiks  on linnamüüriga piiratud keskaegsetes  linnades tekkinud ruumipuudus,  mida  lahendatakse 
vaesemate  linnakodanike  suunamisega  müüridest  väljaspool  paiknevatele  aladele  (Kenkmaa  1937b,  296). 
Samuti on hilisematest, 16.-17. sajandi kirjalikest allikatest teada, et eeslinnade alasid, sh  Tartu Riia-eeslinna 
territooriumi,  kasutati  ennekõike  linnakodanike  aiakruntidena  (nt  Raid  1992,  8).  Kuivõrd  kajastavad  paar 
sajandit hilisemad allikad olukorda 15. sajandi hakul, see on loomulikult vaieldav, kuid kruntide korrapärast 
planeerimist polnud võimalik korraldada linnastruktuurist väljapoolt.

126Tartu Riia-eeslinnale jääb iseloomulikuks aeg-ajalt aset leidev maapinna täitepinnasega tõstmine, kuid tegu pole 
siiski lühikese aja jooksul (17.-18. sajand) peale kantud paksude (1-1,5 m) prügiladestustega, mida on väitnud V. 
Sokolovski  (nt  Saar  2003;  Sokolovski  2004),  vaid  pigem pikema perioodi  jooksul  vanalinna  territooriumilt 
kohale kantud suhteliselt õhukeste täitepinnastega.

127Tõenäoliselt seostuvad antud perioodiga suurem osa Kaubahalli ja Postimaja krundil M. Auna poolt 14. sajandi 
keskmistesse  veeranditesse  dateeritud  konstruktsioonid  (nt  paar  puithoonejäänust,  vanimad  tarajäänused, 
hagudega veejuhtimiskraavid).
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tänava vahelisel  maa-alal  on hilisema maapinnaplaneerimise  ning ehitustegevuse  tulemusena 

varasemad,  sh  keskaegsed  kihid  hävinenud,  samuti  pole  tänaseni  suudetud  lokaliseerida 

keskaegse linnamüüri Andrease ja Küüni väravatest lähtuvate teede paiknemist128, mille äärde 

asustus eeldatavalt oli koondunud.

Kultuurkihi  üldine  levik129 on 14.  sajandi  lõpus  ja  15.  sajandi  I  poolel  esinemas mõnevõrra 

loogilisemalt, st pole koondunud väga kitsale maa-alale, vaid kihti on täheldatud territooriumil, 

mis jääb Uueturu tänava ning Vabaduse puiestee ristist edela poole ja Riia tänava joonest loode 

poole kuni vallikraavi lähinaabrusesse. Sealjuures on vallikraaviga külgnevate kruntide (Küüni 

5b, Vallikraavi tn 2 ja Ülikooli tn 6a) leiuainese ja konstruktsioonide vähesus jätkuvalt seletatav 

vajadusest  mitte  lubada asustusel  levida linnamüürile ohtlikusse lähedusse,  samas kui  Küüni 

ning Vanemuise tänava ristist kirde- ja kagupoolsed alad (nt Hansakvartal, Uueturu tn) kujutavad 

endast esialgu veel marginaalseid piirkondi.

15. sajandi keskpaigast kuni 16. sajandi keskpaigani levib asustus Tartu Riia-eeslinna piirkonnas 

veelgi  suuremale  territooriumile130,  sealjuures  kesksena  domineerib  jätkuvalt  Kaubahalli  ja 

Postimaja  alune  maa-ala.  Lisaks  on  mõnevõrra  ulatuslikumalt  keskaja  viimasele  sajandile 

iseloomulikku  pinnast  täheldatud  Ülikooli  tn  6a  krundil,  samuti  olid  hiljemalt  15.  sajandi 

keskpaigaks131 tekkinud  korralikud  püstposttaradega  piiratud  krundisüsteemid  Hansakvartali 

piirkonda.  Ehituskonstruktsioonidest  on  piirkonnale  lisaks  taradele  iseloomulikud  lihtsad, 

eeldatavalt  majapidamishoonetena  kasutusel  olnud puitkonstruktsioonid (kuigi  vähemalt  kahe 

ehitise puhul on oletatud ka ahju olemasolu132), samuti esines kaevandites arvestataval hulgal 

veekaevude  säilmeid.  Tähelepanuväärne  on  Hansakvartali  territooriumilt  saadud  massiivne 

puitkonstruktsioonis SSO-NNW sihiline veejuhtimiskraav, mille eesmärgiks oli koguda kokku 

edelapoolsetelt aladel tekkiv liig- ja sadevesi.  Hetke uurimissituatsioonis pole siiski võimalik 

kinnitada oletust, et magistraalkraav on ulatunud kuni linnamüüri juures paiknenud veskitiigini. 

Pigem on tõenäoline, et vett suunati tänapäevase Uueturu tänava kagupoolse külje kohalt jõe 

12813. ja 14. sajandi vahetusel eksisteerinud liiklusteed on arheoloogilise materjali põhjal püüdnud lokaliseerida R. 
Vissak,  kes  Ülikooli  tn  6a  krundi  kaguosas  täheldas  maapinnale  asetatud  praaktelliseladestuse  puhul 
ebatüüpiliselt siledat pealispinda (st tellised olid omavahel tugevasti kokku pressitud), mille põhjusena oletas 
aktiivset liikumist või liiklemist (Vissak 1996b, 9).

129Tuumik- ja äärealad kokku.
130Hiljemalt 15. sajandi II poolest on kultuurkiht eristatav kõikides uuringus käsitletavates kaevandites ja enamikel 

trassialadel  (kultuurkihi puudumise põhjuseks hilisem tegevus, nt  maapinna ümberkorraldamine või uuritava 
trassi vähene sügavus).

131Varaseimad tarajäänuseid on seostatud siiski juba 14. sajandiga.
132Ahi  võib  viidata  tagasihoidlikule  eluhoonele,  samas  ei  saa  välistada  ka  tootmishoone  funktsioone,  kuigi 

ehitistega seotud kultuurkihist saadud tootmisjäänuseid pole otseselt võimalik kummagi hoonetega seostada.
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suunas,  mis  omakorda  võib  kaudselt  anda  tunnistust  juba  toona  kasutusel  olnud kirde-edela 

sihilisest teelõigust133, mis selgemini on munakivisillutise näol Uueturu tänava joonel täheldatav 

hiljemalt 17. sajandist. Küll on dokumenteeritud mitmeid veejuhtimiskraave Kaubahalli, Küüni 

tn 5b ja Ülikooli tn 6a kruntidel, mille sihid ning langused olid suunatud keskaegse vallikraavi 

poole, omades seega lisaks sadevee eemalejuhtimisele ka vallikraavi veega täitmise funktsioone, 

mis omakorda kandis vee eeldatavalt vallikraavi jõepoolses otsas asetsenud veskitiiki.

Kultuurkihist on saadud suur hulk käsitööle viitavaid leide, sh töödeldud ja töötlemata nahka, 

luud, sarve, vaskplekki, samuti šlakki ning metallipuru. Kahjuks puudub leiumaterjalil otsene 

seos  ehituskonstruktsioonidega,  st  tootmisjääke  või  nende  kogumeid  pole  võimalik  siduda 

konkreetsete  puithoonetega,  samuti  puuduvad  antud  perioodi  dateeritavad  metallitöötlemist 

kinnitavaid  ahjujäänuseid.  Ainukese  leiurühmana  on  valdavalt  eeslinnaga  seostatavad 

vasesulamist  sõled,  vasktraadist  rõivaste  kaunistused,  nõelad,  sõrmused,  vaskplekitükid  ja 

vasesulamist  esemete  tootmisjäägid  (Heinloo  &  Vissak  2003b,  163),  mida  Tartu  vanalinna 

territooriumilt  on  seni  leitud  harva  ning  mis  ilmselt  viitab  linna  lähinaabrusesse  tegutsema 

asunud eestlastest käsitöömeistritele, kes pakkusid oma toodangut vaesematele linna- ja eeslinna 

territooriumile ajutiselt või alaliselt tegutsema asunud külaelanikele (Mäesalu & Vissak 2005, 

27).  Millisel  moel esindab arvukas leiuaines (sh tootmisjäägid)  Tartu Riia-eeslinna tegelikku 

olemust134,  jääb  käesoleva  uurimistöö  allikaist  ja  metoodikast135 tulenevalt  lahtiseks,  kuigi 

puithoonete  suhteline  vähesus  käsitletavas  piirkonnas136 tekitab  teatavaid  kahtlusi  ulatusliku 

töötlemispiirkonna  ning  arvuka  elanikkonna  olemasolu  väidete  suhtes.137 Sellele  vaatamata 

annavad kümned kaevud ja rohked tarajäänused tunnistust piirkonna aktiivsest kasutusest138 ning 

vanade tarade uutega asendamine krundisüsteemi pikaajalisest püsimisest.

133Fragmentaarseid puitsillutisele  iseloomulikke puidutasandeid on P. Piirits  oletanud Uueturu tänava trassialal 
(Piirits 2004, 8), kuid korralikult jooksvat tasandit ei täheldatud.

134Esindatud  on  ennekõike  kaks  seisukohta.  Suurem  osa  leiuainesest  on  tekkinud  kohapealse  elutegevuse 
tulemusena  (nt  Vissak  2000;  Mäesalu  &  Vissak  2002;  2005;  Heinloo  &  Vissak  2003b)  või  on  enamik 
leiuainesest sattunud eeslinna territooriumile täitepinnase koosseisus (nt Sokolovski 2004).

135Uurimistöö keskendub konstruktsioonilistele objektidele, mitte leiuainesele.
136Samas pole välistatud, et eeslinna tegelik tuumikala on paiknenud nt Ülikooli tänava kohalt kuni Postimaja ja 

Kaubahalli kruntide keskosani, kus hilisema, st 18.-19. sajandi ehitustegevuse tulemusena on suurem osa kesk- 
ning varauusaegseid ladestusi hävinenud. Samuti võiks hilisekeskaegse asustuse intensiivsemat esindatust otsida 
Vanemuise ja Ülikooli tänavate ristist kagu poolt.

137Näiteks on väidetud, et eeslinnade käsitöö- ja kaubanduselu on olnud sedavõrd aktiivne, et see on muutunud 
häirivaks koguni  linnas  tegutsevatele  organiseeritud käsitöölistele  ning  kaupmeestele,  kes  on  vastavasisulisi 
proteste esitanud isegi raele (Mäesalu & Vissak 2005, 23).

138Ennekõike  linnakodanike  aiakruntidena,  kuid  osaliselt  ilmselt  siiski  ka  vaesemate  käsitöömeistrite 
töötlemismispiirkonnana (vt ka Haak et al 2006, 170).

69



5.3 Varauusaegse asustuse iseloomustus

Uurimistöö raamesse jääv varauusaega tähistav ajavahemik (16. sajandi keskpaigast kuni 17. ja 

18.  sajandi  vahetuseni)  on  tinglikult  jagatav  kaheks,  mille  piiritähiseks  oleks  17.  sajandi  II 

veerand ehk Rootsi aja algus.

Üleminek keskajast varauusajale 16. sajandi keskel on üksikutes kaevandites täheldatav Liivi 

sõjale  osutavate  söerikaste  vaheviirgudega  (nt  Uueturu  ja  Vanemuise  tänava  trasside  alal, 

oletatud ka Postimaja kaevandis), enamasti aga kultuurkihis toimuvate muudatustega. Näiteks 

suureneb  16.  sajandi  keskpaigast  järsult  tellise,  mördi  ja  katusekivitükkide  sisaldus,  andes 

tunnistust  sõjategevuse  järgselt  eeslinna  aladele  kantud  vanalinna  territooriumilt  pärinevast 

täitepinnasest.139 Kahjuks  on  vallikraaviga  külgnevatel  kruntidel  (ennekõike  Ülikooli  tn  6a, 

Vallikraavi tn 2, Küüni tn 5b) varauusaegsed ladestused enamasti kas korduvalt segatud või lausa 

hävinenud, mida põhjustasid alates 17. sajandi II veerandist asetleidnud ulatuslikud maapinna 

planeerimised  ja  hilisem,  st  18.-19.  sajandi  ehitustegevus.  Suurematest  kaevanditest  on 

varauusaegsed  ladestused  esindatud  vaid  Kaubahalli,  Postimaja  ja  Hansakvartali  alustel 

kruntidel.

Sõjategevusega  kaasnevaid  eeldatavaid  muudatusi  asustuspildis  ajavahemikus  16.  sajandi 

keskpaigast  kuni  17.  sajandi  II  veerandini  kajastavad  arheoloogilised  objektid  minimaalselt. 

Jätkuvalt  on  esindatud  juba  keskaja  lõpule  iseloomulikud  püstposttaradega  piiratud 

krundisüsteemid140,  veekaevud  ja  drenaažikraavid,  sh  magistraalkraav.  Ainsaks  arvestatavaks 

erinevuseks võrreldes keskajaga on mitme varasema puithoone mahajätmine ja uute võimalike 

puithoonete  puudumine,  mis  viidab  ilmselt  eeslinna  ala  alalise  elanikkonna  vähesusele  või 

puudumisele.141 Kultuurkihist on saadud küll töötlemisele osutavaid leide (nt sulatustiiglid Küüni 

tn  5b  krundilt),  kuid  arvestades  maapinna  aktiivsemat  pinnasega  täitmist  ja  varauusaegsete 

kihtide osalist segatust, võib oletada, et antud perioodil pole  Tartu Riia-eeslinna territooriumil 

töötlemisega  tegeletud142 ning  piirkond  on  ennekõike  olnud  kasutusel  aiakruntide  ja 

karjamaadena.

139Eeldatavalt on täitepinnast eeslinna territooriumile kantud mõnevõrra intensiivsemalt kui keskajal.
140Enamasti  püsivad  vanad  tarajooned,  kusjuures  nt  Vanemuise  tänava  kanalisatsioonitrassil  (1995)  on 

hiliskeskaega  dateeritavate  püstposttarade  väliskülgedel  põlemisjäljed,  viidates  Liivi  sõja  eelsetele  eeslinnas 
asetleidnud põlengutele. Muutusi krundisüsteemis võib täheldada ennekõike vaid Hansakvartali krundil ja seda 
magistraalkraavist edela pool (vt alapeatükk 4.3.2).

141Olemasolev arheoloogiline andmestik on vastuolus ajalookirjutuses kasutatud väidetega, nagu oleks Liivi sõja 
lõpu aastail suurem osa inimestest elanud agulites ehk eeslinnades (nt Tarvel 1980, 95).

142Erandid pole välistatud, kuid seni vastavad tõendid puuduvad.

70



Mõnevõrra selgemalt on muutused Tartu Riia-eeslinna piirkonnas eristatavad nn Rootsi ajast ehk 

17. sajandi II veerandist kuni 17. ja 18. sajandi vahetuseni.

Eeslinna territooriumi mõjutas suuresti 2 bastioni ehitamine Toome ja Emajõe vahele 17. sajandi 

II veerandil (Tender 1939, 6), mille tulemusena suleti keskaegne Andrease värav liikluseks ning 

edasine liiklemine vanalinna alalt  eeslinna territooriumile leidis  aset  Karja ehk Saksa värava 

kaudu.  Varaseimal  linnaplaanil  (joonis  11:a) on  kujutatud  kahte  Tartu  Riia-eeslinna alal 

paiknevat teed, neist paralleelselt linnamüüriga on kirjalikele allikatele toetudes jooksnud vana 

Riia  tee143 (Raid  1991,  21),  lõunasse  suunatud  tee  puhul  pole  aga  välistatud  teejoon,  mille 

säilmed avastati arheoloogiliste kaevamiste käigus Uueturu tänava alt.144

Tartu  Riia-eeslinna alal  on  nn  Rootsi  ajale  iseloomulik  piirkonna  planeerimine  –  rajatakse 

korralik  munakivisillutis  tänapäevase  Uueturu  tänava  joonel145,  arvukad  drenaažisüsteemid 

(settekaevud ja puittorustikud) ning toimub vallikraavile lähemal paiknevate kruntide pinnasega 

täitmine ja tasandamine.146 Eeslinna territooriumil uuringuid teostanud arheoloogid on väitnud ka 

17. sajandisse dateeritavate kivikonstruktsioonide olemasolu (nt Ülikooli tn 6a krundil, Ülikooli 

tn  trassialalt,  samuti  Kaubamaja  ja  Postimaja kruntide piirilt),  kuid lõplik  selgus  jääb antud 

oletuste  puhul  hetkel  lahtiseks.  Tähelepanuväärne  on  pikka  aega  kasutusel  olnud 

magistraalkraavi  kasutuse  lõppemine  17.  sajandi  keskpaigaks  ja  pole  välistatud,  et  tema 

funktsioone on asendanud tänapäevase Uueturu tänava kaguservas paiknenud massiivne kirde-

edela sihiline puitdrenaaž.

Vaatamata  piirkonna  aktiivsele  ümberkorraldamisele  jäid  17.  sajandi  jooksul147 Tartu  Riia-

eeslinna ala iseloomustama taradega piiratud krundid ja veekaevud, lisaks on avastatud üksikud 

majapidamishoonete  säilmed.  Saadud  informatsioon  viitab  piirkonna  väheintensiivsele 

rakendatusele ja kuni Põhjasõja alguseni on ala olnud kasutusel ennekõike ikkagi vaid aia- ning 

karjamaadena.

143On tõenäoline, et plaanil kajastatavad teejooned olid kasutusel siiski juba mõnevõrra varem, võimaldades nt 
Holmilt liikuda Tartu Riia-eeslinna alale ilma Tartu vanalinna territooriumile sisenemata.

144Avastatud munakivisillutise dateeris P. Piirits hiljemalt 17. sajandisse ja tee siht oli Uueturu tänava joonega 
võrreldes kerges lõuna poolses diagonaalses kaldes (vt alapeatükk 4.4.3).

145Võimalik, et Rootsi ajast pärinev munakivitee oli omakorda asendanud varasemat teejoont.
146Maapinna tasandamisel kasutati enamasti punakat devoniliiva.
14717. sajandi II poolel ja lõpul.
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6. Kokkuvõte

Uurimistöö  teema  valikul  lähtusin  soovist  võtta  kokku  senised  käsitletaval  territooriumil 

läbiviidud arheoloogiliste  kaevamiste  tulemused ja  anda  omapoolne  panus  viimastel  aastatel 

tõstatunud  Tartu  lõunapoolse  ehk  nn  Tartu  Riia-eeslinna piirkonna  olemust  puudutavasse 

diskussiooni.

Senine kesk- ja varauusaegseid eeslinnu, sh Tartu Riia-eeslinna puudutav uurimislugu on jäänud 

tagasihoidlikuks.  Ajaloolastest  on  ainsana  käsitletavas  töös  analüüsitavat  piirkonda  uurinud 

Niina Raid, kes 16.-17. sajandist pärinevate kirjalike allikate (varaseimad 16. sajandi keskpaiga 

raeprotokollid ja 16. sajandi lõpust alates pärinev Wybersi revisjoniraamat) põhjal püüdis teha 

järeldusi toonastest liiklemisteedest ja kruntidest. N. Raid jõudis järeldusele, et varauusaegsele 

Tartu  Riia-eeslinnale oli  iseloomulik  ennekõike  linnakodanike  aiakruntide  ja  karjamaade 

olemasolu, samuti eristas ta vaadeldaval alal Kirumpää, Aleviküla ning Riia teede olemasolu. 

Samas pole 16.-17. sajandist pärinevate allikate põhjal võimalik teha järeldusi keskaegse Tartu 

Riia-eeslinna olemuse kohta ja kirjalike allikate puudumisel aitab tühimikku täita arheoloogia.

Arheoloogilised  kaevamised,  mida  Tartu  Riia-eeslinna piirkonnas  on  teostatud  suhteliselt 

ulatuslikult, kajastuvad peamiselt kaevamisaruannetes ja üksikutes ülevaateartiklites.

Arheoloogiliste  uuringute  käigus avastatud ehituskonstruktsioonilised objektid  on olemuse ja 

funktsionaalsuse  poolest  tinglikult  jagatavad  nelja  alarühma:  varakeskaegse  tellisetootmisega 

seotud rajatised, veejuhtimissüsteemid, puit- ning kivikonstruktsioonid. Lisaks on  Tartu Riia-

eeslinna alalt  saadud  mitmeid  majapidamislohke  ja  17.  sajandil  rajatud  Karl  IX  bastioni 

tugimüüri säilmeid.

Varakeskaegsele tellisetootmisele viitavad rohked savikaevanduslohud, maasse või maapinnale 

ladestatud  praaktellise  kuhjatised  ja  paar  tellisepõletusahju.  Linna  vajadusi  rahuldav 

tellisetootmine on Tartu Riia-eeslinna alal leidnud aset 13. sajandi lõpus ja 14. sajandi alguses, 

langedes  ajaliselt  kokku linnamüüri  ning  kirikute  püstitamisega,  kus  tõenäoliselt  käsitletavat 

toodangut kasutati.

Piirkonnale  on  iseloomulik  rohkete  veejuhtimissüsteemide  olemasolu.  Varaseimad  drenaažid 

kujutavad endast lihtsaid masse kaevatud kraave, kuhu oli põhja asetatud kohati peenemad haod 

või roikad, samuti võib paaril juhul oletada põimtaraga ääristatud kraave. Järgnevalt ilmuvad 
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maa sees paiknevad puitkonstruktsioonid, st servadest horisontaalsete- ja vertikaalsete palkidega 

toestatud  kraavid.  Muuhulgas  on  Hansakvartali  ehitusplatsil  avastatud  massiivne  SSO-NNW 

sihiline  magistraalkraav,  mille  eesmärgiks  oli  ilmselt  koguda kokku temast  edela  poole jääv 

liigvesi.  Alates 17. sajandist  ilmusid piirkonda korralikud puitdrenaažid ja settekaevud, kuigi 

üksikuid lihtsaid puittorustikke on teada juba keskajast.

Puitkonstruktsioonidest  on  Tartu  Riia-eeslinna alal  esindatud  lihtsad  puithooned,  veekaevud, 

püstposttarad, kaevudena kasutatud tünnid ja jäätmekastid. Tähelepanuväärne on puitsillutiste 

puudumine, kuigi paaril korral on selle olemasolu oletatud. Huvipakkuvaks tuleb pidada Ülikooli 

tn 8 ehitusplatsil toimunud kaevamiste käigus täheldatud vallikraavi ja selle keskosas asetsenud 

puidust  konstruktsiooni,  mille  puhul  oletas  arheoloog  Peeter  Piirits  keskaegset  vallikraavi 

ületanud puusilla alustuge.

Kivikonstruktsioonidest  on  tähelepanuväärsemad  maakivi-  ja  tellisahjud,  neist  enamust 

seostatakse varakeskaegse tellisetootmise või metallitöötlemisega. Lisaks ahjudele on uurimistöö 

ajalistesse piiridesse dateeritud mitmeid kivimüüre ja -sillutisi. Ulatuslik, hiljemalt 17. sajandisse 

dateeritav kivisillutis avastati Uueturu tänava joonel ja tõenäoliselt viis see jõe äärse silla- või 

sadamakohani.

Tartu  linnamüüri  välise  lõunapoolse  asustuse  tekkimise  eeldusteks  olid  Tartu  linnaõiguse 

saamine  ja  linnamüüri  ehitamine.  Kuigi  täpsed  andmed  mõlema  fakti  suhtes  puuduvad,  on 

tõenäoline, et hiljemalt 13. sajandi IV veerandiks oli eeslinlik asustus juba arenemas. Tartu Riia-

eeslinna asustusloos on tähelepanuväärne 13. sajandi lõpus ja 14. sajandi alguses asetleidnud 

tellisetootmine  ning  metallitöötlemine.  14.  sajandi  teiseks  veerandiks  on  tootmistegevus 

suuremalt jaolt lõppenud ja järgneva poole sajandi jooksul asustus piirkonnas kas puudus või oli 

tähelepanuväärselt  tagasihoidlik.  Aktiivsemalt  võeti  territoorium uuesti  kasutusele 14.  sajandi 

lõpus, sealjuures rajati maapinna liigniiskuse vähendamiseks korralikud veejuhtimissüsteemid. 

Keskse  alana  domineeris  sel  ajal  uue  Kaubahalli  ja  Postimaja  piirkond,  kuigi  tõenäoliselt 

tuumikala  juurde  kuuluva  Ülikooli  ning  Promenaadi  tänavate  vahelise  ala  kultuurkiht  on 

hilisema ehitustegevuse käigus hävinenud. 15. sajandi algusest kuni Liivi sõjani toimus  Tartu 

Riia-eeslinna alal  rahulik  areng,  sh arheoloogilistelt  uuringutelt  saadud leiuaines  (sarve,  luu, 

metalli, naha töötlemisjäänused) võib viidata piirkonnas tegutsenud käsitöölistele. Enamasti on 

eeslinnale siiski iseloomulikud rohked ja pikaajaliselt püsivad krundisüsteemid, samuti lihtsad 

puithooned ning veekaevud.
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16. sajandi keskpaigast võib märgata kultuurkihi iseloomu muutumist, rohkelt esineb tellist ja 

mörti,  viidates  vanalinna  territooriumilt  eeslinna  aladele  kantud  täitepinnasele.  Lisaks 

muudatustele  kultuurkihi  iseloomus  on  Liivi  sõja  järgselt  täheldatav  varasemate  puuhoonete 

mahajätmine  ja  uute  hoonete  puudumine,  andes  tunnistust  piirkonna  tagasihoidlikust 

rakendatusest.  Ilmselt  on  Tartu Riia-eeslinn 16.  sajandi II  poolest  alates kasutusel ennekõike 

linnakodanike  aia-  ja  karjamaadena,  millele  viitavad  ka  kirjalikud  allikad.  Rootslaste 

saabumisega  17.  sajandi  II  veerandil  seostuvad  korralike  puitdrenaažide  ja  settekaevude 

rajamine,  samuti  maapinna  osaline  ümberplaneerimine  (ennekõike  vallikraavile  lähemal 

paiknevatel kruntidel) ning korraliku munakivisillutise rajamine Uueturu tänava joonele.

Vaatamata tõdemusele, et läbi kesk- ja varauusaja on Tartu Riia-eeslinna territooriumile erineva 

intensiivsusega toodud vanalinna alalt pärinevat täitepinnast, on kohapealse tekkega kesk- ning 

varauusaegsed ladestused ilmselgelt eksisteerimas.
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7. Summary

Southern  Suburb  of  Tartu  during  Middle  and  Early  Modern  Ages  Based  upon 

Archaeological Information

When choosing the topic for my research, I proceeded from the wish to summarise the results of 

archaeological excavations implemented so far on the given area, as well as to make my own 

contribution to  the discussion raised in  the  last  years regarding the essence  of  the southern 

suburb of Tartu, or the so-called Riga suburb.

Although there is no unambiguous definition regarding the term suburb during the Middle and 

Early Modern Ages,  there  are  several  criteria  which usually  characterise  suburbs.  The most 

significant criteria are the following: a suburb can only arise after a town (by laws) and the 

borders of the town (i.e. walls) are present; a suburb is located at the edge of a town; there are no 

defensive buildings on the area of a suburb and it is usually burnt down during sieges; there are 

simple buildings and mediocre living conditions in a suburb, and a suburb is usually involved in 

the social (poorer residents of the town) and economic structure of the town (e.g. the area is used 

for production).

The research concerning the suburbs of the Middle and Early Modern Ages, including the Riga 

suburb of Tartu, have so far been rather modest. The only historian to have studied the given area 

is Niina Raid, who attempted to draw conclusions regarding the circulation roads and plots of 

land of that time on the basis of the written sources of the 16th and 17th centuries (the earliest are 

the documentation of the town council from the middle of the 16th century as well as the audit 

records  of  Wybers  from  the  end  of  the  16th century).  N.  Raid  concluded  that  the  most 

characteristic fact of the Riga suburb of Tartu was the presence of plots of gardens and pastures 

of residents; on the given area she also distinguished between the roads of Kirumpää, Aleviküla 

and Riga.  However,  no proper conclusions can be drawn regarding the essence of the Riga 

suburb in the Middle Ages on the basis of the written sources of the 16th and 17th centuries and 

thus, archaeology helps to fill in the gaps.

The results of the archaeological excavations, which have been rather large-scale in the area of 

the Riga suburb of Tartu, can mostly be found in the excavation reports and in a few overview 

articles.
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In 1986-2005, there were eight extensive archaeological excavations on the beds of construction 

sites of new buildings and 17 occasions of monitoring on the utility lines in the area of the Riga 

suburb of Tartu. Altogether, the archaeological excavations were implemented on the area of 

nearly 11 800 m2 and monitoring on the thousands of metres of utility lines.

The constructional  objects  found during the archaeological  excavations can conditionally  be 

divided  into  four  subdivisions  according  to  their  essence  and  function:  buildings  for  brick 

production of the Early Middle Age, water control systems, and wooden and stone structures. In 

addition to that, several household cavities and remains of the supporting wall of the Karl IX 

Bastion from the 17th century have been found on the given area.

The brick production in the Early Middle Ages can be concluded on the basis of the found clay 

digging cavities, heaps of damaged bricks deposited in or on the ground, and some brick kilns. 

The brick production, which was sufficient for the needs of the town, in the area of the Riga 

suburb of Tartu took place at the end of the 13th and at the beginning of the 14th century, which 

coincides with the period of building the town wall and churches where the given production 

was most likely used.

The existence of numerous water control systems can be considered as very characteristic to the 

area. The earlier drainage included simple ditches in the ground with brushwood and poles in the 

bottom; on some occasions,  ditches with a framing plaited fence can be assumed. Next,  the 

ditches of wooden structures, i.e. horizontally and vertically supported by tree trunks were found 

including  the  massive  SSE-NNW  directional  main  ditch  found  in  the  construction  site  of 

Hansakvartal  which was probably built  for gathering floods from the southwest.  The proper 

wooden drainage pipes  and settlers  appeared only in  the 17th century although some simple 

wooden ducts were found from the Middle Ages.

The wooden structures in the area of the Riga suburb of Tartu include simple wooden houses, 

wells,  vertical  pole  fences,  barrels  used  as  wells,  and  boxes  for  waste.  One  of  the  most 

significant facts is the absence of a wooden bridge although there have been speculations on the 

existence of such a bridge on some occasions. The moat found during the excavations on the 

construction site at 8 Ülikooli Street as well as the wooden structure in the centre of the moat 

that archaeologist Peeter Piirits considered to be an abutment of a medieval wooden bridge over 

the moat are also subjects of great interest.
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The most remarkable stone structures include quarry stone and brick kilns, most of which have 

been connected with brick or metal production of the Early Middle Ages. In addition to the kilns, 

several stone walls and pavements have been dated within the timeframe of the given research. 

Extensive stone  pavement,  dated  in  the  17th century at  the latest,  was  found on the  line  of 

Uueturu Street which probably led to the bridge or a port at the river.

The preconditions for the formation of southern settlement outside the town wall include the 

acquisition of town by laws and the construction of the town wall.  Although the exact  data 

regarding both of these facts is not present, it is rather likely that the suburban settlement was 

already developing by the fourth quarter of the 13th century at the latest. The brick and metal 

production, which took place at the end of the 13th and at the beginning of the 14th century, is also 

rather noteworthy in the establishment of the Riga suburb of Tartu. By the second quarter of the 

14th century, the production was almost over and during the next half of a century the settlement 

in the given area was missing or it was remarkably low. The given area was taken into use again 

at the end of the 14th century when the proper water control systems were built in order to reduce 

the excessive moisture  of  the  ground.  The area  of  the present  Kaubahall  /Supermarket/  and 

Postimaja /Post Office/ was dominant as the centre of the suburb although the cultural layer of 

the nearby area between Ülikooli and Promenaadi Streets was probably destroyed by the later 

construction activities. From the beginning of the 15th century to the Livonian War, the Riga 

suburb of Tartu developed steadily and the findings of the archaeological excavations (remains 

of horns, bones,  metal,  leather and other production waste) can indicate that handicraftsmen 

worked in the area. However, the suburb is mostly characterised by the numerous and long-

lasting plot systems as well as the simple wooden houses and wells.

As from the middle of the 16th century, a change in the cultural layer can be noticed and it 

contains more brick and mortar remains, which indicate the landfill brought to the suburb from 

the  area  of  the  centre  of  the  town.  In  addition  to  the  changes  in  the  cultural  layer,  the 

abandonment of the earlier wooden houses and lack of new buildings is noticeable in the post-

Livonian War period, which indicates that the area was not used so much. However, as from the 

second half of the 16th century, the given area was mostly used as the garden and pasture plots of 

the residents as indicated by the written sources. The arrival of the Swedish in the second quarter 

of the 17th century brings about the construction of proper wooden drainage systems and settlers 

as well  as the partial  replanning of the ground (mostly on the plots  near the moat)  and the 

establishment of proper cobblestone pavement on the line of Uueturu Street.
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Although it is known that throughout the Middle and Early Modern Ages the landfill from the 

centre of the town was brought to the area of the Riga suburb of Tartu in different intensities, it 

can also be stated that the depositions of the on-site origin from the Middle and Early Modern 

Ages obviously exist as well.

78



8. Kasutatud käsikirjalised aruanded ja kirjandus

Käsikirjalised aruanded

Aun, M. 1996. Aruanne arheoloogilistest kaevamistest Tartus Vanemuise tn kanalisatsioonitrassi 

maa-alal 17 märtsist kuni 7 juulini 1995. Käsikiri TM arhiivis.

Heinloo, E. &  Vissak, R. 2003a. Arheoloogilised uuringud Tartu Hansakvartalis 2002. aastal. 

Käsikiri TM arhiivis.

Jaanits, K. 2004. Aruanne arheoloogilisest järelvalvest Tartu kaubamaja sadeveetrassi ehitusel 

Tartus, Vanemuise tn 2. Käsikiri MA arhiivis.

Jonuks, T. & Tvauri, A. 2000. Aruanne arheoloogilisest järelvalvest Tartus Vallikraavi tänaval 

1999. aastal. Käsikiri TÜ AK arhiivis.

Järv, E. 2003. Tartu Hansakvartal. 2001. aastal arheoloogilistelt kaevamistelt leitud loomaluude 

osteoloogiline ekspertiis. Käsikiri MA arhiivis.

Järv, E. & Saks, P. 1996.   Tartus Vallikraavi 2 arheoloogilistel kaevamistel leitud loomaluude 

arheoloogiline ekspertiis. Käsikiri TM arhiivis.

Metsallik, R. 1992. Tartu arheoloogiliste uuringute esialgseid tulemusi. Magistritöö. Käsikiri TÜ 

raamatukogus.

Metsallik, R. 1996. Arheoloogilised kaevamised Ülikooli tn 6 objektil (kaevand 2). Käsikiri TL 

arhiivis.

Metsallik,  R. 2003. Arheoloogilised järelvalvetööd Tartus Kivi  tänava rekonstrueerimise ajal 

2000-2001. Käsikiri TL arhiivis.

Piirits, P. 1994a. Tartu Ülikooli tn trassi arheoloogilise järelvalve aruanne. Käsikiri TM arhiivis.

Piirits, P. 1994b. Tartu Ülikooli tn järelvalve. Käsikiri TM arhiivis.

Piirits, P. 1995. Arheoloogilised päästekaevamised Ülikooli tn 8 hoovis. Käsikiri TM arhiivis.

Piirits,  P.  1996. Arheoloogiline  järelvalve  Tartus  Ülikooli  tn  6a  hoone  elektri-,  gaasi-  ja 

kanalisatsioonitrassidel. Käsikiri TM arhiivis.

Piirits,  P.  1997a. Arheoloogilised kaevamised Tartu Ülikooli  tn 6a veetrassidel.  Käsikiri  TM 

arhiivis.

Piirits,  P.  1997b. Arheoloogilised  järelvalvetööd Tartus  Riia-Turu  tn  ristmikul.  Käsikiri  TM 

arhiivis.

79



Piirits, P. 1998. Tartu Küüni tn 5b arheoloogilised uuringud (ruudud 1a-e – 5a-e ja 14b-c – 17b-

c). Käsikiri TM arhiivis.

Piirits,  P. 1999. Arheoloogiline järelvalve Tartus Barclay platsi  purskkaevu konstrueerimisel. 

Käsikiri TM arhiivis.

Piirits,  P.  2000. Arheoloogilised  uuringud  Tartus  Kitsas  tn  trasside  ehitusel.  Käsikiri  TM 

arhiivis.

Piirits, P. 2003. Arheoloogilised kaevamised Tartu tunnelkollektori kaevukohtadel SK-13, 15, 

16, 17, 18. Käsikiri TM arhiivis.

Piirits, P. 2004. Arheoloogilised järelvalve- ja kaevetööd Tartus Vabaduse pst – Vanemuise tn 

parkla sadevetetrasside rajamisel. Käsikiri TM arhiivis.

Piirits,  P.  2005. Arheoloogilised  järelvalvetööd  Tartus  Küüni  tn  5b  juurdeehitise  rajamisel. 

Käsikiri TM arhiivis.

Piirits,  P.  & Vissak, R. 2002. Arheoloogilised uuringud Tartu Hansakvartalis (vahearuanne). 

Käsikiri TM arhiivis.

Sokolovski,  V. 2004.  Aruanne arheoloogilisest  uuringutest  Tartu Hansakvartalis  2003.  aastal. 

Käsikiri MA arhiivis.

Talvar, P. 2005. Aruanne arheoloogilisest järelvalvest Tartus, Vanemuise tn 2/Riia tn 1/Küüni tn 

14-16 kanalisatsioonitrassi küljeharu ja soojustrassi ehitustöödel. Käsikiri MA arhiivis.

Tvauri, A. 2001a. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Tartus Raatuse 22 krundil 2001. aastal. 

Käsikiri MA arhiivis.

Tvauri,  A.  2003. Aruanne arheoloogilistest  uuringutest  Tartus  Pikk  19  krundil  2002.  aastal. 

Käsikiri MA arhiivis.

Vissak, R. 1994a. Tartus Vallikraavi tn 2 teostatud arheoloogiliste päästekaevamiste aruanne. 

Käsikiri TM arhiivis.

Vissak, R. 1994b. Tartu Vallikraavi tänaval toimunud arheoloogiliste päästekaevamiste aruanne. 

Käsikiri TM arhiivis.

Vissak,  R.  1996a. Tartu  Ülikooli  tn  6a  kaevatud  arheoloogiliste  proovishurfide  tulemustest. 

Käsikiri TM arhiivis.

Vissak, R. 1996b. Tartus Ülikooli 6a ehitusobjektil toimunud arheoloogiliste päästekaevamiste 

aruanne. Käsikiri TM arhiivis.

Vissak, R. 2001. Arheoloogilised proovikaevamised Tartus Küüni 16, Riia 1 ja Vanemuine 2 

kinnistutel. Käsikiri TM arhiivis.

80



Kirjandus

Aun, M. 1995. Tartu keskaegse eeslinna kultuurkihist Küüni tn arheoloogilise materjali põhjal. - 

Tartu arheoloogiast ja vanemast ehitusloost. TÜAKT, 8, 91-97.

Aun,  M.  2004. Ehteleide  keskaegse  Tartu  lõunapoolse  eeslinna  alalt.  -  Linnusest  ja  linnast. 

Uurimusi Vilma Trummali auks. MT, 14, 35-56.

Alttoa, K. 1985. „Vene ots“ keskaegses Tartus. - Tartu – minevik, tänapäev. Tallinn, 87-96.

Alltoa,  K.  1995. Tartu  keskaegsetest  kaitsemüüridest  ja  peamisest  muinasteest.  -  Tartu 

arheoloogiast ja vanemast ehitusloost. TÜAKT, 8, 141-150.

Baeriswyl, A. 2003. Stadt, Vorstadt und Stadterweiterung im Mittelalter.  Archäologische und 

historische Studien zum Wachstum der drei Zähringerstädte Burgdorf, Bern und Freiburg im 

Breisgau. - Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, Band 

30. Basel.

Carelli, P. 2004. The Medieval Infrastructure of Lund: Old rural Traditions and a New Urban 

Concept. - Lübecker Kolloquium zum Stadtarchäologie im Hansaraum IV: Die Infrastruktur. 

Lübeck, 455-464.

Haak, A., Mäesalu, A., Pärn, A., Russow, E. & Valk, H. 2006. Medieval Archaeology of the 

European Context:  Towns,  Churches,  Monasteries  and Castles.  -  Estonian Archaeology I. 

Archaeological Research in Estonia 1865 – 2005. Tartu, 159-192.

Heinloo, E. & Vissak, R. 2003b. Archaeological investigations of the southern part of the Riia 

suburb of Tartu in 2001–2002. - Arheoloogilised välitööd Eestis, 2002. Tallinn, 153-163.

Hermann, H. 1961. Tartu eeslinnad minevikus. - Edasi, 31. detsember, 1961.

Karjahärm, T. 2004. Ajaloolase käsiraamat. Tallinn.

Kenkmaa, R. 1937a. Eesti linnade tekkimine ja arenemine XIII ja XIV sajandil. - Eesti ajalugu 

II. Tartu, 83-119.

Kenkmaa, R. 1937b. Linnad ja kaubandus XV ja XVI sajandil (a.-ni 1561). - Eesti ajalugu II. 

Tartu, 275-324.

Lavi, A. 2004. Täiendusi Tallinna keskaegsete eeslinnade arheoloogiale. - Linnusest ja linnast. 

Uurimusi Vilma Trummali auks. MT, 14, 137-148.

Metsallik,  R.  1985. Tartu  vanalinna  kultuurkihi  stratigraafiast.  -  Tartu  –  minevik,  tänapäev. 

Tallinn, 47-63.

81



Metsallik,  R.  1995. Tartu  arheoloogilisest  uurimisest.  -  Tartu  arheoloogiast  ja  vanemast 

ehitusloost. TÜAKT, 8, 15-35.

Metsallik, R. & Tvauri, A. 2003. Archaeological Investigations in Tartu, in the surroundings of 

Kivi, Pikk and Raatuse Streets. - Arheoloogilised välitööd Eestis, 2002. Tallinn, 164-174.

Mäesalu, A. 1999. Archäologischer Erkenntnisse zum Handel in Tartu (Dorpat) vom 12. biz zum 

17. Jahrhundert. - Lübecker Kolloquium zum Stadtarchäologie im Hansaraum II: Der Handel. 

Lübeck, 427-434.

Mäesalu,  A.  2004. Über  die  Infrastruktur  der  Hansestadt  Tartu  (Dorpat)  vom  13.  bis  16. 

Jahrhundert.  -  Lübecker  Kolloquium  zum  Stadtarchäologie  im  Hansaraum  IV:  Die 

Infrastruktur. Lübeck, 397-403.

Mäesalu, A. & Vissak, R. 2002. On the older topography of Tartu. - The Medieval Town in the 

Baltic: Hanseatic History and Archaeology II. Tartu, 145-163.

Mäesalu, A. & Vissak, R. 2005. Muinas- ja keskaeg. - Tartu. Ajalugu ja kultuurilugu. Tartu, 13-

28.

Pau, M. 2004. Arheoloogid avastasid rootsiaegse munakivitee. - Tartu Postimees, 16. september, 

2004.

Pullat, R. 1980. Kreisi- ja ülikoolilinnana XIX sajandi keskpaigani. Kultuur. - Tartu ajalugu. 

Tallinn, 132-140.

Puusemp, E. 2003. Keskajal kükitasid hansakvartalis tsunftijänesed. - Tartu Postimees, 7. aprill, 

2003.

Pärn, A. 1997. Die Lage der Stadtarchäologie in Estland: Der Stand der Forschungen und die 

bisherigen Ergebnisse. -  Lübecker Kolloquium zum Stadtarchäologie im Hansaraum I: Stand, 

Aufgaben und Perspektiven. Lübeck, 329-341.

Pärn, A. 2002. Linnade teke Eestis – mõningaid historiograafilisi aspekte. - Keskus – tagamaa – 

ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eestis. MT, 11, 351-390.

Raid, N. 1991. 16.-19. sajandi Tartu Riia-eeslinna tänavatest. - Kleio, 4, 18-23.

Raid, N. 1992. Tartu elanike aiakruntidest XVI-XVIII sajandil. - Kleio, 4/5, 8-11.

Raid, N. 1996. Tartu Ülejõe-eeslinna tänavate areng. - Kleio, 1, 25-32.

Raid, N. 1999. Tartu tänavad aastani 1940. Tartu.

Russow,  E.  2006. Post-Medieval  Archaeology  in  Estonia.  -  Estonian  Archaeology  I. 

Archaeological Research in Estonia 1865 – 2005. Tartu, 193-203.

82



Saar,  J.  2003. Hansakvartali  maapõu  varjas  ammuseid  karjaaedu.  -  Tartu  Postimees,  13. 

oktoober, 2003.

Saar,  J.  2004. Arheoloogidele  andsid  tööd  ennekõike  torumehed.  -  Tartu  Postimees,  6. 

detsember, 2004.

Tarvel, E. 1980. Liivi sõjast Põhjasõjani. Kultuur. - Tartu ajalugu. Tallinn, 95-105.

Tarvel, E. & Vaga, V. 1980. Hansalinnana XIII sajandist Liivi sõjani. Kultuur. - Tartu ajalugu. 

Tallinn,  53-59.

Tender, E. 1937. Müntide ja mõõtude areng Eestis. - Eesti majandusajalugu I. Tartu, 501-542.

Tender, E. 1939. Tartu vallutamine venelaste poolt 1656. aastal. Tartu.

Treiberg, P. 1926. Tartu ajalugu XVII ja XVIII sajandil (aa 1625 – 1800). Tartu.

Trummal, V. 1980. Vanimast ajaloost. - Tartu ajalugu. Tallinn, 18-26.

Trummal, V. 1996. Über die Entstehung und Herausbildung der Stadt Tartu auf der Grundlage 

archäologischer Untersuchungen. - Historia Fenno-Ugrica I:2, Congressus Primus Historiae 

Fenno-Ugricae. Oulu, 531-540.

Tvauri, A. 2001b. Muinas-Tartu. Uurimus Tartu muinaslinnuse ja asula asustusloost. MT, 10. 

Tartu; Tallinn.

Vissak,  R.  1999. The condition of  archaeological research in Tartu after  20 years of  rescue 

excavations. -  The Medieval Town in the Baltic: Hanseatic History and Archaeology. Tartu, 

33-41.

Vissak,  R.  2000. Results  of  the archaeological  investigations at  the SE foot  of  Toomemägi, 

Tartu. - Arheoloogilised välitööd Eestis, 1999. Tallinn, 113-120.

Аун М. 1989. Ислледования на территории средневекового пригорода Тарту. - TATÜ, 4, 

354-359.

Аун М. 1991. Раскопки на ул. Кююни в Тарту. - TATÜ, 4, 389-392.

Аун М. 1994a. Археологические раскопки на улице Кююни в Тарту. - TATÜ, 1, 78-82.

Аун М. 1994b. Археологические ислледования на улице Кююни в Тарту. - TATÜ, 4, 404-

408.

Аун М. 1995. Археологические раскопки на улице Ванемуйзе в Тарту. - TATÜ, 4, 437-441.

Аун М. 1996. Археологические ислледования на улице Ванемуйзе в Тарту. - TATÜ, 4, 451-

456.

Аун М. & Тийрмаа У. 1987. Раскопки средневекового пригорода Тарту. - TATÜ, 4, 385-391.

83



Lühendid

Muuseumifondid ja arhiivid

MA

TL

TM

TÜ

TÜ AK

- Riigi Muinsuskaitseamet, Tallinn.

- Tartu linnavalitsus.

- Tartu Linnamuuseum.

- Tartu Ülikool.

- Tartu Ülikooli arheoloogia kabinet.

Trükised

AVE

MT

TATÜ

TÜAKT

- Arheoloogilised välitööd Eestis. Tallinn, 1998-.

- Muinasaja teadus. Tallinn, 1991-.

- Ühiskonnateadused, 1967-1989; Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. 

Ühiskonnateadused, 1990-1991; Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 1992-1996. 

Tallinn.

- Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti Toimetised. Tartu, 1923-.

84



Joonised ja fotod

Joonis 1. Tartu Riia-eeslinna alal asetleidnud arheoloogilised kaevamised ja järelvalved.

Arheoloogilised kaevamised:

a – Kaubahall (1986-1988)
b – Postimaja (1990-1994)
c – Vallikraavi tn 2 (1994)
d – Ülikooli tn 8 (1994)
e – Ülikooli tn 6a (1996)
f – Küüni 5b (1997)
g – Kitsas tn 1 (1998)
h – Hansakvartal (2001-2003)

–––––  kaevandite piirjooned   
–  –  –  krundi siseste eriaegsete kaevandite piirjooned
- - - - - keskaegse linnamüüri joon

Arheoloogilised järelvalved:

i – Ülikooli tn veetrass  (1993)
j – Vallikraavi tn 2 kanalisatsioonitrass (1994)
k – Ülikooli tn kanalisatsioonitrass (1994)
l – Vanemuise tn kanalisatsioonitrass (1994)
m – Ülikooli tn trassid (1996)
n – Ülikooli tn veetrass (1997)
o – Riia-Turu tn ristmiku sadevetrass (1997)
p – Vallikraavi tn trassid (1999)
r – Barclay plats (1999)
s – Kitsas tn trass (2000)
t – Tunnelkollektori trass (2003)
u – Vabaduse pst ja Uueturu tn parkla sadeveetrass (2004)
v – Hansakvartali sadeveetrass (2004)
õ – Hansakvartali kanalisatsiooni- ja soojatrass (2005)
ä – Küüni tn 5b järelvalve (2005)
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Joonis 2. Tartu Riia-eeslinna piirkonnas avastatud tarajooned.
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Joonis 3. Tartu Riia-eeslinna varakeskaegne tellisetootmispiirkond.

Joonis 4. Ülikooli tn 6a krundil dokumenteeritud praaktellisekuhjatis.
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Joonis 5. Kaubahalli ja Postimaja kaevandite üldplaan.

88



Joonis 6. Hansakvartal 2001 üldplaan (SO poolne osa).

Joonis 7. Hansakvartal 2002 kaevandi üldplaan.
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Joonis 8. Savikaevanduslohk (Ülikooli tänava arheoloogiline järelvalve 1993. aastal).

Joonis 9. Kitsas tänava tellisepõletusahju rekonstruktsioon (3D).
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    a.                                                                        b.

   c.                                                                          d.

   e.

Joonis 10.  Kontseptsioonid muinastee kulgemisest.
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a.

b.

Joonis 11. Linnaplaanid: a – linnaplaan 17. sajandi I poolest, b – linnaplaan 18. sajandi lõpust.
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Foto 1. Savipõletusahju säilmed Kitsas tn 1 krundil (vaade kirde poolt).

Foto 2. Savipõletusahju säilmed Postimaja alusel ehitusplatsil (vaade põhja poolt).
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Foto 3. Praaktellisekuhjatis Ülikooli tn 6a krundil.

Foto 4. Hagudega kuivenduskraav.                            Foto 5. Puuroikaid sisaldav veejuhtimiskraav.
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Foto 6. Palkidega täidetud kraav.                            Foto 7. Kuivenduskraav Kaubahalli krundilt.

Foto 8. Hansakvartali magistraalkraavi II (paremal) ja III ehitusjärk (vasakul). Vaade loode 
poolt.
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Foto 9. Hansakvartali magistraalkraavi III ehitusjärgu säilmed (vaade kirde poolt).

Foto 10. Hansakvartali magistraalkraavi III ehitusjärgu säilmed ja liituvad puitdrenaažid.
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Foto 11. 15. sajandisse dateeritava puitdrenaaži säilmed Hansakvartali krundilt.

Foto 12. 15. sajandi lõppu dateeritava puitdrenaaži säilmed Hansakvartali krundilt.
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Foto 13. Hansakvartali magistraalkraavi IV järk ja kraavi joonel paiknev tõrs.

Foto 14. Puitkonstruktsioonis veejuhtimiskraavide säilmed 2003. aasta Hansakvartali kaevamistelt.
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Foto 15. Puitkonstruktsioonis veejuhtimiskraav   Foto 16. Puitkonstruktsioonis veejuhtimiskraav
        Hansakvartalis (vaade edela poolt).                       Hansakvartalis (vaade kirde poolt). 

Foto 17. Puitkonstruktsioonis veejuhtimiskraav     Foto 18. Lõhutud puitkonstruktsioonis 
     ja kaev Postimaja krundil.                                      veejuhtimiskraav ja drenaaž
                                                                                     2003. aasta Hansakvartali kaevandis.
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Foto 19. Puitdrenaaži säilmed Hansakvartalis (vaade edela poolt).

Foto 20. 17. sajandisse dateeritav puitdrenaaž          Foto 21. Hansakvartalist avastatud settekaev.
   Hansakvartalis.
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Foto 22. Kaubahalli krundi N nurgas avastatud varakeskaegsed ahju- ja   
               kaevujäänused ning puithoonejäänus (vaade ida poolt).

               

Foto 23. Puithoonejäänused Kaubahalli alusel ehitusplatsil (vaade kagu poolt).
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Foto 24. Kaubahalli krundi loodeosas paikneva puithoone säilmed 
    ja kaks teineteise sisse asetatud tünnijäänust.

Foto 25. Kaubahalli krundi loodeosast avastatud puithoone (vaade loode 
poolt).
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Foto 26. 2001. aasta Hansakvartali kaevandist avastatud puithoone säilmed (vaade 
edela poolt).

Foto 27. Puitehitiste jäänused Hansakvartali krundil (vaade loode poolt).
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Foto 28. Korduvkasutusele viitavad kriipsud puithoone seinapalkide 
väliskülgedel.

Foto 29. Puithoone põrand ja tellisetasapind 2003. aasta Hansakvartali kaevandi 
edelaservas.
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Foto 30. Puitkonstruktsiooni säilmed Vanemuise tn 
kanalisatsioonitrassil (vaade edela poolt).

Foto 31. Püstposttara säilmed Kaubahalli krundil (vaade edela poolt).
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Foto 32. Püstposttarade jäänused 2003. aasta Hansakvartali kaevandis (vaade 
loode poolt).

Foto 33. Hiliste püstposttarade säilmed Hansakvartali kaevandis (vaade edela poolt).
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Foto 34. Põimtara säilmed 2003. aasta Hansakvartali kaevandis (vaade kirde poolt).

Foto 35. Keskaega dateeritud kaevujäänused 2001. aasta Hansakvartali lisakaevandis. 
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Foto 36. Kaevude, puithoone ja kraave täitvate palkide ning roigaste säilmed (vaade 
edela poolt). 

Foto 37. Varauusaegne kaevujäänus Vanemuise tn kanalisatsioonitrassi alalt.
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Foto 38. Tünnidest kaevujäänus Vanemuise tn           Foto 39. Puit- ja kivitasapind Vabaduse pst.
      kanalisatsioonitrassil.

Foto 40. Vallikraavi tn 2 krundilt avastatud ahju säilmed.
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