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Sissejuhatus  
 
 

Keava muistse asustuskeskuse arheoloogiline uurimine algas aastal 2001 ETF grandi nr 
4568 (Keava – “Päikese Käsi”) raames. Projekti eesmärk oli uurida Keava kompleksi, 
mis tööde käivitumise ajal teati koosnevat linnamäest ja kahest suurest asulakohast. 
Keava asub Harju maakonnas, u. 60 km Tallinnast, ja selle muistised olid seni 
arheoloogiliselt täielikult uurimata. Lühike informatsioon linnamäe väliste tunnuste kohta 
sisaldub E. Tõnissoni doktoritöös (vt. allpool). Ometi on Keava olnud omal ajal üks Eesti 
tähtsamaid keskusi ja Tartu järel teine, mida nimetatakse vanades vene kroonikates. Seal 
mainitakse, et vürst Izjaslav vallutas ühel 1054. a. ümbruses toimunud retkel “Kedepivi” 
linnuse. Kroonik tõlkis selle nime ka vene keelde – “solntsa ruka” (“Päikese käsi” – 
“Kä/d/epäe”?). Kuna veel 1410. a. kandis Kedempe nime praegune Keava küla, siis 
peetaksegi põhjendatuks Paul Johanseni arvamust, et Kedepiv ja Keava on üks ja 
seesama. Seda seost saab tõestada (või ümber lükata) üksnes arheoloogiliste 
väljakaevamistega. 
 
2000. aasta kevadel Tartu Ülikooli arheoloogia õppetooli poolt läbi viidud inspektsioonil 
määrati kindlaks linnamäe vahetus läheduses oleva ulatusliku asulakoha piirid 
(Linnaaluste I; vt joon. 1). Selle pinnamaterjal kuulus peamiselt viikingiaega, väiksemas 
mahus ka varakeskaega (TÜ 881, 882). Kultuurkiht on seal tüse ja leiurikas, mõnes kohas 
võis täheldada segi küntud hoonepõhju ja koldeasemeid. Asula pindala on ulatunud üle 8 
ha, kuid see oli varem veelgi suurem, kuna osa asulast on hävitatud kruusavõtmisega. 
Selle kruusavõtmisega toodi päevavalgele ka inimluid, kusjuures põlenud inimluid koos 
keraamikaga leidsime ka inspektsioonil kruusaaugu servast (TÜ 884). Linnusest 
mõnevõrra kaugemal, tänapäeva Linnaaluste küla majade vahel, oli Arne Kivistik juba 
varem leidnud teise asulakoha, mille pinnamaterjal sisaldab samuti viikingi- ja 
hilisrauaaegset leiumaterjali (TÜ 885). Seega võib öelda, et Keava linnuse ja Linnaaluste 
kahe asulakoha näol on tegu väga tähelepanuväärse keskuse ja muististe kompleksiga. 
Pole kahtlust, et linnus ja kaks asulakohta ning võib -olla ka (põletusmatustega) kalmistu 
on vähemalt osaliselt üheaegsed. Niivõrd ulatuslikku viikingiaegset asustuskeskust 
(asulate pindala kokku üle 12 ha) ei ole Eestis mujal teada ning see on üks suuremaid ka 
kogu Baltikumis. Kogu kompleksi lähemat arheoloogilist uurimist peetigi meie muistsete 
keskuste ning ühiskonna sotsiaal-poliitilise struktuuri edasise uurimise seisukohalt 
vajalikuks. 
 
Keava linnus kuulub E. Tõnissoni tüpoloogias rühma II, 2 – neemiklinnused, mis 
mõlemast otsast on kaitstud ühetaoliste kõrgemate vallide ja kraavidega ning millel on 
vall ka külgedel (joon. 2). Tõnisson kirjutas oma Eesti linnuseid käsitlevas doktoritöös: 1 
„Linnus asub kirde–edela-suunalise neemiku kõrgemal osal, olles muust neemikust 
eraldatud mõlemast otsast kõrge valli ja kraaviga. Edelavalli kõrgus sisejalamilt on kuni 
2,5 m, välisjalamilt 6 m, kraavi laius 5–6 m, sügavus 1–1,5 m, kusjuures kraav ei asu otse 

                                                                 
1 ???????? ?.? . ???????? ???????. ? ???. ????. ??????, 1987, 68–69. (Käsikiri AI-s.) 
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jalamil, vaid 6–7 m kaugusel. Kirdevalli kõrgus sisejalamilt on samuti 2,5 m, 
välisjalamilt 6–7 m. 4–5 m kaugusel jalamist on näha kraavitaolist süvendit laiusega 3–4 
m, sügavusega 0,5–0,6 m. Pikinõlvade kõrgus on 20 m ringis, valli kõrgus külgedel ei 
ületa 1 m; loodeküljel u. 15 m ulatuses vall puudub. Enam-vähem ovaalse platoo pikkus 
on 55 m, laius kuni 20 m, pindala u. 900 m2. Edelapoolne osa platoost on kaldu linnuse 
otsavalli poole, nii et valli sisejalamile moodustub lauge süvend. Võib arvata, et selles 
osas jälgib platoo praegune pind kunagist algset reljeefi.“ 
 
Käesolev aruanne võtab kokku Keava linnamäel esimesena läbikaevatud ala (kaevand I) 
uurimiste käigu ja tulemused. Kuna linnuse kultuurkiht osutus tüsedaks ja leiurikkaks, 
siis kestis selle kaevamine kokku kolm välitööde hooaega, 2001–2003. Ekspeditsiooni 
üldjuhatajaks oli allakirjutanu, kuid igal aastal aitas praktilisi töid kaevandis läbi viia üks 
Tartu Ülikooli ülemastme arheoloogiatudeng oma välitööde praktika raames. Mari-Liis 
Rohtla, Tanel Saimre ja Margot Lanemani poolt on vastavalt koostatud ka siinse 
kaevamisaruande osad, mis on kontrollitud ja ühtlustatud ekspeditsiooni juhataja poolt. 
Kaevajateks olid peamiselt TÜ üliõpilased, kuid osalejaid oli teistestki ülikoolidest nii 
kodu- kui välismaalt, samuti kooliõpilasi mitmest gümnaasiumist. 
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2001. AASTA TULEMUSED 
 
 
 

Sissejuhatus ja uurimistööde metoodika 
 
Arheoloogilised väljakaevamised Keava linnamäel toimusid 03.–28. juulini 2001. 
Linnamäe I kaevandis toimunud kaevamisi juhatas arheoloogiliste välitööde praktika 
korras Mari-Liis Rohtla.  
 
Linnuse kultuurkihist ülevaate saamiseks oli juba 2000. aasta kevadel tehtud esimene 
prooviauk (nr. 1), seda kirdepoolse otsavalli sisejalamilt 5 m kaugusele, kagupoolse 
küljevalli jalami lähedusse (vt. joon. 2). Kultuurkihi paksus selles kohas ulatus 70 cm-ni, 
see sisaldas paekivitükke (ilmselt valli varingust) ja mõnda põlenud kerisekivi-taolist 
munakat. Muld oli üsna must, kuid söetükke ei märgatud. Leiti mõned loomaluude tükid 
ning kolm väikest potikildu. Augu põhjas paljandus kollane savikas liiv.  
 
Kaevandi jaoks kõige soodsama koha leidmiseks tehti 2001. a. veel kolm šurfi (nr. 2–4; 
joon. 2). Šurf nr. 3, mõõtmetega 30 x 35 cm, kaevati linnamäe kagupoolse valli lähedale. 
Prooviaugu sügavus oli 25 cm ja kogu selles ulatuses oli kultuurkiht intensiivne, 
sisaldades nii põlenud luid kui ka keraamikat ning kive. Kaevamine lõpetati, kui šurfi 
põhjas ilmnesid suured paeplaadid. Šurf nr. 4, mille mõõtmed oli 30 x 33 cm ja sügavus 
40 cm, tehti linnamäe edelaosas asuva nõo põhja. Ülemise 35 cm ulatuses oli kultuurkiht 
hallikasmust, mitte väga intensiivne, sisaldades raudkive ja paekive, tihedat lasu polnud. 
Leidudest tuli välja luid, keraamikat polnud. 40 cm sügavusel hakkas esinema heledat 
aluspõhja liiva. 
 
Kaevand planeeriti nii, et šurf nr. 2 (hilisemast mõõtetikust A6 3,05 m ja tikust A5 2,95 
m), selle sisse jääks (see paiknes hilisemas ruudus B6). See prooviauk, läbimõõduga 30 
cm, sisaldas nii luid, keraamikat kui ka põlenud savi. Põhjas hakkas sütt tulema (umbes 
30 cm sügavusel) ja kõikjal oli ühtlaselt intensiivne kultuurkiht. Just sellest prooviaugust 
saadud andmed tundusid uurimiskoha jaoks kõige perspektiivsemad. 
 
Bussooliga määrati kindlaks põhja suund ning ala tikutati põhiilmakaarte järgi 2 m 
vahedega. Tikud tähistati S–N suunas tähtedega A…E ja E–W suunas numbritega 2…7. 
Igat ruutu tähistati selle kagunurgas oleva tiku järgi. Järgnevalt tehti nivelleerimisplaan, 
mõõdud võeti iga 50 cm tagant ning kanti millimeeterpaberile mõõtkavas 1:50 (joon. 3). 
Kogu kaevatavat ala ära ei tikutatud, vaid pandi paika äärmised tikud ning üks abitikk 
B4. Kaevand paiknes paralleelselt valliga, mis tingis tema piiride mittekattumise 
põhiilmakaarte järgi sisselöödud tikkude reaga, vaid ühtimise enam-vähem 
vaheilmakaarte suundadega (fotod 1, 2). Kaevandi mõõtmed olid 4 x 8 m (nn 
õuekaevand) ja hiljem risti valliga rajatud tranšee (nn vallikaevand) suurus 3 x 4 m. 
Käsitsi mõõdetuna oli kaevandi pikikülje asimuut 38o. 
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Kaevandi mõõtmed tikkudest: 
 
S nurk – E5 0,74/ E4 1,76 m; 
W nurk – E4 2,37/ E3 1,85 m;  
N nurk – A5 1,21/ A6 0,80 m;  
E nurk – B7 0,48/ C7 1,84 m.  
 
Kaevandis teostatavate mõõtmiste nullpunktiks, ajutiseks reeperiks, oli linnamäe 
lõunapoolse valli põhjapoolsel jalamil asuv suurem kivi. Leiud võeti kokku umbes 20 cm 
läbimõõduga alalt, luude ja leidude jaoks tehti eraldi leiunimekirjad. Esialgu, kui 
savitihendeid ja põlenud savi esines vähesel hulgal, võeti need koos keraamikaga ühe 
numbri all üles. Hiljem sellest loobuti ning tallele võeti vaid need savitükid, millel oli 
teatud kuju või näha palgi või vitste jälgi. Korriseid jälgivas kaevandi osas võeti leiud 
korriste kaupa üles, kuid valli jalamil ja valli varingut kaevates võeti leide üles 
nivelliiriga kõrgusi sisse mõõtes. Kogu kaevandist eemaldatud muld sõeluti läbi 5 mm 
avausega kuivsõelte. Leidudele anti peanumber TÜ 1026. 
 
 

Kaevamiste käik 
 
Õuekaevand 
 
Tasand +15 
 
Juba mättakihi alusest lahtisest mullast leiti luid, savitihendeid, keraamikat ja raudpleki 
tükke. Alustati kaevandi kõige kõrgema serva, piki valli jalamit kulgeva loodeserva 
tasakaevamist kuni 15 cm tasandini üle nullpunkti (foto 1). Pinnaseks oli sõmer, ühtlane 
must muld, mis sisaldas keraamikat, savitihendeid (nr. 6–20 jt.), põlenud savi, luid. 15 cm 
tasand sisaldas ka mõningaid metallesemeid – oletatav mündi katke (:21); kolm pronksist 
naastu (:25, 28), millest üks oli töötlemisjälgedega (:29); üks hõbedast ketilüli (:30), üks 
pronksnõel, mille küljes rippus rõngake (:27), ning üks töötlusjälgedega luuese. 15 cm 
tasandil kive veel ei esinenud, kaevandi loodeserva lähedal (tikkudest E4 2,80 ja E3 3,05 
m), oli ruudu D5 läänepoolses servas känd. Peale 15 cm tasandi väljapuhastamist ja kihi 
fotografeerimist hakati võtma korriseid 10 cm kaupa kogu kaevandi pinnalt.   
 
I korris, tasand +5 
 
Tegu oli ühtlaselt tumeda, intensiivse kultuurikihiga. Kaevandi loodeservas hakkas 
paljanduma esimesi kive, mida peeti vallivaringuks. Siin oli nii pae- kui raudkive, kivide 
keskmine suurus 10–15 cm, need paiknesid üsna hõredalt (foto 3). Nende hulgas paistab 
ruudus C5 silma üks suurem raudkivi, mis edasi kaevates osutus kerisahju silmakiviks 
(foto 4). Kiht sisaldas leidudest luid, keraamikat, savitihendeid (: 31–38 jt); natuke tuli 
kivide vahelt väikseid söetükke välja. Lisaks leiti paar pronksrõnga katket (: 51, 53) ja ka 
tugevalt põlenud savi.  
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II korris, tasand –5 (plaan 1) 
 
Jätkuvalt tume, ühtlaselt intensiivne kultuurkiht. Üha rohkem hakkas kaevandi 
loodeservas kive paljanduma. Kivid, ka eelmise korrise omad, jäeti paigale ja korrise 
tasandit jälgiti seal, kus mingeid kompaktseid kivilademeid vastu ei tulnud. Üsna pea 
jaguneski õuekaevand kaheks. Vallipoolset kiviladet kaevati muust kaevandist eraldi, seal 
korriseid ei jälgitud, vaid eemaldati kive kihtide kaupa ning mõõdeti nivelliiriga sisse. 
Kivivabal alal kaevati edasi korristena. 
 
Kaevandi lõunanurka tehti kultuurikihi paksuse väljaselgitamiseks üks prooviauk, mis 
sisaldas keraamikat, luid , savitihendeid. Augu põhjast tuli eriti suurel hulgal põlenud savi 
välja, mis viitas savipõrandale, sellest sügavamale prooviauku ei kaevatud. Suurem 
põlenud savi ja savitihendite konsentratsioon oli ka šurfi nr. 2 ümbruses, kuid põlenud 
savi esines üksikute tükkidena ka mujal kaevandis, siin-seal kivide vahel ja ka mullas.  
 
Peale luude, mida tuli eriti palju vallivaringu kivide vahelt, koguti keraamikat, 
savitihendeid (: 56–63 jt.), põlenud savi; samuti saadi metallesemeid: pronksist 
spiraalsõrmus (: 118), naast, spiraal, rõngas ja ketilüli (: 94), rauast naastud, nael, 
plekitükid; ka kvartsi ja sütt leiti.  
 
III korris, tasand -15 
 
Jätkuvalt oli tegu ühtlaselt intensiivse kultuurkihiga, kuid kivilademe piir oli levinud 
rohkem kagu poole ning muutus kompaktsemaks (fotod 5, 6). Kaevandi lõunanurgas, 
ülalkirjeldatud prooviaugu läheduses, hakkas paljanduma põlenud savi kiht, esialgu küll 
veel nii ebamääraselt, et selle piire kindlaks teha ei saanud. Oli aga näha, et seal olid päris 
mitmed paeplaadid põlenud savi sees. Kaevandi selles osas esines hästi palju loomaluid; 
jätkuvalt leidus loomaluid ka vallivaringu kivide vahel.  
 
Kaevandi keskel, ruutudes C–D / 6–7, tuli kolmanda korrisega nähtavale tumedam lohk. 
Võrreldes ülejäänud kaevandi  pruunika, tuhkja ja pehmema mullaga oli pinnas seal palju 
niiskem ning tumedam. Kõnealune lohk oli u. 1,5 m pikk ja 2 m lai, kuid samas oli üsna 
raske selle piire kindlaks määrata, eriti lohu edelaserva, kus see sulas väga sujuvalt ühte 
muu kaevandi pinnaga. Šurf nr. 2 jäi selle lohu põhjapoolsesse serva (foto 5).  
 
Eemaldati esimene kivikiht kaevandi loodeservas, mille tulemusena sai üha enam 
selgeks, et suur raudkivi, mis paljandus juba esimeses korrises, oli kerisahju silmakivi. 
Teisest kivikihist ulatus kivi välja 25–30 cm võrra, selle pikkus oli 70 cm ja laius 50 cm; 
kivi oli lõhki põlenud. Kivi keskkoht paiknes tikust B4 1,80 ja D7 4,85 m kaugusel, 
ruudus C5 (foto 8). Kivilade sisaldas palju loomaluid ja tukke ning ulatus umbes kuni 2 
m kaugusele kaevandi loodeservast (fotod 7, 9).  
 
Leidude hulk suurenes tublisti kolmanda korrise välja puhastamisega. Peamiselt tuli taas 
luid ja keraamikat, savitihendeid (: 134–152 jt) ja põlenud savi, kuid ka kvartsitükikesi. 
Metallesemetest leiti pronksist spiraal (: 204), raudesemetest tuleraud (silmakivi juurest) 
(: 202), varrasaheliku lüli (: 203). Kaevandi põhjapoolses osas võis olla mingi hilisem 
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sissekaeve, kuigi seda pinnases näha ei olnud: sellest piirkonnast korjati ükes üpris palju 
raudplekki ja nõukogude-aegseid pudelikorke, samuti konservipurke ning ka roostes 
taskunuga.  
  
IV korris, tasand –25 (plaan 2) 
 
Kõikjal kaevandi alal oli veel endiselt ühtlane intensiivne kultuurkiht. Kaevandi 
lõunanurgas ruudus E5 oli savipõrand paljandunud veelgi laiemal alal, selle mõõtmed 
olid nüüd 1 x 1,60 m. Kaevandi keskel, kus eelmises korrises täheldati tumedamat lohku, 
kive praktiliselt ei esinenud. Mujal täitus kaevand üha enam keskmise suurusega (10–15 
cm läbimõõdus) paekividest ja raudmunakatest (foto 10). Suuremad lapiti asetsevad 
paekivid, mis võisid kuuluda oletatava hoone põrandasillutisse, jäeti paigale ning 
nivelliiriga neid sisse mõõtes sai selgeks, et nad asetsevad enam-vähem samal kõrgusel (-
23 kuni –27 cm nullpunktist). Nende kivide hulgas puhastati välja ka üks teistest oluliselt 
suurem paeplaat (ruudus D6; mõõtmed 60 x 70 cm), mille puhul oletati, et ta võis olla kas 
mõne hoone nurgakiviks või oli tal siis mingi muu funktsioon (fotod 13, 14). Kive leidus 
sellel tasandil peamiselt kaevandi kirde- ja kaguservas, rääkimata kaevandi lõunanurgast 
ning ka loodeservast, kus oli tihe kivilasu ja kus enam korriseid ei jälgitud.  
 
Kaevandi loodeservas kivilade kaugemale kui 2 m kaevandi servast ei ulatunud. Samas ei 
paiknenud kivilade mitte ühtse, kahemeetrise laia vööndina, sest kaevandi kirde- ja 
edelaservades ulatusid kivid kaugemale, kuid eelpool kirjeldatud tumeda lohu kohal, ahju 
silmakivist põhja pool, oli kivilademes 2 m laiune tühik (fotod 11, 12).  
 
Neljandast korrisest alates muutus mõneti leidude ülesvõtmise süsteem. Kuna järjest 
rohkem hakkas kogu kaevandi pinnalt välja tulema põlenud savi tükke ning 
savitihendeid, siis nüüd võeti üles ainult need savitihendid, mille peal võis mingeid 
palkide või vitste jäljendeid leida (: 246–254 jt.). Peale luude ja keraamika leiti 
metallesemetest nuga (: 230), noarootsu ots (: 277), spiraal, plekikatke, naelad, rõngad, 
ammunooleots (: 295); pronksesemetest saadi rõngas, rombikujuline ripats (: 290), 
plekitükke; samuti avastati tulekivitükk ja kangastelje savist raskusvihi katked (: 311). 
Savipõranda seest aga puhastati välja laineornamendiga kedrakeraamika kilde (: 260, 
261), milliseid oli ka varem kaevandis siit-sealt leitud. Muuhulgas saadi kätte ka 
servatükke, millest päris mitu omavahel kokku sobisid, ning üks põhjakild. Killud olid 20 
x 25 cm suurusel alal ning potikildude kõrval leidus ka mõningaid loomaluid (foto 15).  
 
V korris, tasand –35 (plaan 3) 
 
Korris oli peaaegu üleni kividega kaetud. Kõigepealt puhastatigi kaevand koos kividega 
välja, seejärel eemaldati kivid õuepoolselt alalt ning kivide alused mullasambad kaevati 
tasa korrise pinnaga. Paigale jäeti suur paeplaat ruudus D6 ja ka mõned väiksemad, mis 
temaga samal kõrgusel asusid (fotod 17, 18). Suure paeplaadi serva alt tuli välja suures 
koguses loomaluid. Samas võis täheldada, et kivide hulk hakkas selles korrises 
vähenema. Kaevandi idanurgas hakkas u. 2 x 2,30 m suurusel alal paistma juba heledat 
põhjaliiva. Kivilade oli endiselt tihedam kaevandi vallipoolses osas. Kaevandi 
lõunanurgas laienes selle korrisega üha enam põlenud saviga kaetud ala (foto 16). Pärast 



 9 

väljapuhastamist oli savise ala mõõtmeteks 1,60 x 1,30–1,70 m. Põrandast tehti 80 cm 
kaugusel kaevandi edelaservast kagu–loode-suunaline läbilõige, milles oli näha 
mõningaid enam-vähem põhja–lõuna suunalisi tumedaid viirge – arvatavasti vitste jälgi, 
mis olid keskmiselt 7–10 cm laiused (foto 25).  
 
Šurfi nr. 2 alt tuli selle korrisega nähtavale teine savine ala, mis peale lõplikku 
väljapuhastamist osutus saviahju kummiks (fotod 20, 23). Viimane paiknes 90 x 90 cm 
suurusel alal ruudus C6, oli üsna korrapärase nelinurkse kujuga ja selle keskel olid 
mõningad pae- ja raudkivid keskmise suurusega 10–15 cm. Saviahju ümber asusid mõned 
poolviltu asetatud paeplaadid. Ahju kohalt, kõrgusel –17, saadi mõningaid leide (: 357) ja 
väikesi söetükke ning selle põhjanurgas, kividest 15 cm eemal, oli püsti asendis 
söestunud palgijäänus, mis ilmselt oli seotud valliga. Üks söestunud palgijäänus tuli 
nähtavale ka kaevandi kaguservas, mõõtmetega 10 x 20 cm, mis ka söeproovina üles 
võeti (proov nr. 3, vanus 818±44 radiosüsiniku aastat, vt. tabel). See tukk lebas samuti 
loode–kagu-suunaliselt nagu ka valli peal ja nõlvadel väljatulnud tukid. Viiendasse 
korrisesse tehti põhjanurka mullapuuriga proov, mis näitas segatud kihi jätkumist veel 
paarikümne cm ulatuses. 
 
Lõpetati teise kivikihi välja puhastamine kaevandi vallipoolses servas, mis sisaldas palju 
põlenud pae- ja raudkive. Kivide vahel jätkus ühtlane must muld, kus leidus taas 
peamiselt loomaluid, kuid üha rohkem hakkas ka seal põlenud savi tükke välja tulema 
(foto 19). Teises kivikihis paljandus suuremas ulatuses ka kerisahi, mis paiknes 
silmakivist edela suunas, rööbiti valliga (fotod 20, 21, 22). Ahju ümbritsesid suuremad 
paekivid ning selle ees paiknes koldease. Vahetult silmakivi taga, sellest kirde pool valli 
siseküljel (50 cm kaugusel kaevandi loodeservast), täheldati edela–kirde-suunalist 
tugevamate kivide vööndit. 4–5 paeplaati moodustasid seal 1,20 m pikkuse sirge servaga 
rea (kõrgus tasandil –4 cm). Edasi jätkus see kivirida umbes 5 cm kaugusel mõne eraldi 
kiviga, kuid serv läks üha hägusamaks (foto 20). Õiget kuivmüüri seal välja ei tulnud, 
kuid samas paljandus mõningaid tukijäänuseid, piki mainitud kivide vööndit, mis võisid 
ehk pärit olla valli seinast. 
 
V korrise leidudest on peale keraamika (: 358–367 jt.) ja luude märkimisväärsed rauast 
viskeoda otsik (: 393), pronksist pisiesemed (spiraal jms.), kaks ammunooleotsa (: 411, 
417), savist tiiglikatked (: 368, 406) ja erinevate labidakujuliste luuesemete katked (: 412, 
432). Kõik need luueseme katked tulid välja kaevandi idanurgast, ruutudest C7 ja B6, 
umbes  2 x 2 m suuruselt alalt. 
 
VI korris, tasand –45 (plaan 4) 
 
Kivide ning leidude hulk vähenes selles korrises märgatavalt, eriti kaevandi põhjanurgas 
umbes 1 x 1,90 m suurusel alal, kus üha laiemalt paljandus hele põhjaliiv – seal kive 
praktiliselt ei esinenud (foto 30). See jäi ka selle aasta viimaseks korriseks, mis välja 
puhastati ja fikseeriti. Peale seda kaevand konserveeriti: kivikonstruktsioonid kaeti kile ja 
õhukese mullakihiga.  
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Savipõrand kaevati kolme kihi kaupa, mis fikseeriti fotografeerimise teel, tasa muu 
kaevandi pinnaga. Peale kolmanda kivikihi eemaldamist kaevandi loodeservas hakkas ka 
seal põlenud savi välja tulema, kuid see asus kõrgemal, kui õuepoolses osas olev 
savipõrand (foto 29). Loodeosa, s.o. ala kaevandi servast umbes 1,50 m laiuselt kuni 
kerisahjuni jäigi muust kaevandist kõrgemaks (-28). Saviga kaetud ala hõlmas umbes 1/3 
kogu kaevandi pinnast, ulatudes kirde poole 3 m laiuselt, keskmine kõrgus jäi ka seal 
kuuendast korrisest kõrgemaks (-34 kuni –35 cm). Savi sees oli üksikuid paekive, 
peamiselt põranda-ala serval. Kaevandi loodeservas olid kivid ilmselt pärit vallist, 
mõningad suuremad paeplaadid jäid ka põranda kirdeserva, kus pinnas heledaks 
põhjaliivaks üle läks, kuid kaevandi edelaservas, ruudus E5, paljandus 
kivikonstruktsioon, mis jätkus edasi kaevamata alasse ning võis kuuluda oletatavale 
kolmandale ahjule (foto 26). Selle väljapuhastamisel leiti luid, põlenud savi, keraamikat 
ja šlakistunud savitihendeid. 5–6 paeplaati võisid moodustada ahju põhja (kõrgus –24 
cm), selle peal oli umbes 1 cm paksune söekiht, mille peal omakorda oli kive olnud, edasi 
läksid kolm suuremat raudkivi. Konstruktsiooni pikkus oli kaevandi alal 1,20 m ja laius 
25–65 cm; tikust E5 oli selle kaguserv 70 cm, kivide kõrgus ulatus tasandini –10 kuni –
15 cm.  
 
Savipõrandas paljandusid põhja–lõuna ja ida–lääne suunalised vitsa- või roovikujäljed, 
joostes omavahel risti, kerisahju suunaga need ei ühtinud. Roovikute keskmine läbimõõt 
oli 7–10 cm, nende omavaheline keskmine kaugus oli 5-10 cm. Mõned vitsajäljed jooksid 
ka kirde–edela suunaliselt. Kolme meetri kaugusel kaevandi servast lõppes saviga kaetud 
ala üsna järsult ära ja kaevandi keskel 1,10 x 1,10 m suurusel alal algas tumedama 
mullaga ala, nn lohk. Selle piir vastu punase saviga ala oli üsna konkreetne, tehes keskel, 
kerisahjust ida pool, sisse ühe täisnurkse lõike. Lohust kagu poole, savipõranda ja keskse 
kivilademe vahele jäi 1,20 m laiune heleda põhjaliivaga segatud riba (foto 29).  
 
Keavandi keskel oli kompaktse kivilademe vöönd, mis ulatus korrise tasandist 
sügavamale ja asus enam-vähem samal joonel kui kerisahjuga elamu oletatav sein (fotod 
29, 30). Umbes 90 cm laiune ala sisaldas tiheda lademena keskmise suurusega paekive ja 
raudmunakaid, kuid leidus ka üksikuid suuremaid paeplaate; kivilademe keskmine kõrgus 
oli –34 ja –35 cm. 
  
Kuuenda korrisega puhastati välja saviahju põlenud pae ja raudkividest põhi (kõrgus –33 
cm). Põhjakive kattev savikiht oli 5–6 cm paksune, sisaldades üksikuid savinõukilde, luu- 
ja söetükke. Saviahju põrand ise oli üsna korrapärase nelinurkse kujuga, 90 x 90 cm 
suurune. Enamik poolviltu asetatud paeplaate ahju servades (põhja- ja lääneküljel) olid 
eemaldatud, idaküljel jäid 2–3 plaati paigale, nende kõrgused ulatusid –22 kuni –27 cm 
tasemeni. Kuid nende viltu asetatud plaatide ja põrandasillutise vahel oli ahju idaküljel 
veel 15–17 cm laiune saviviirg, mis oli heledam-tuhasem kui punase saviga kaetud 
ahjupõhi (fotod 24, 28).  
 
Kolmanda kivikihiga puhastati lõplikult välja ka kerisahi (foto 27). Ruutudes C5 / D5 
paikneva ahju seinad olid paeplaatidest, sees asusid väiksemad kerisekivid, mille all 
paljandus savikas kiht. Silmakivi mõõdud olid 75 x 55 x 21 cm, selle kõrgus ulatus 
tasemini +4, ahjupõhja kõrgus oli aga tasemel –17 cm, ahjupõhja ja silmakivi ülemise osa 
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kõrguste vahe oli seega 21 cm. Märgitagu ühtlasi, et kerisahju põhi paiknes saviahju 
omast 16 cm kõrgemal. Ahjuosa pikkus silmakivist oli 1,20 m, sisemine laius 50–55 cm. 
Leeaseme mõõdud olid 50 x 40 cm.  
 
Leidudest sisaldas kuues korris keraamikat (: 472–479 jt), luid, hulgaliselt savitihendeid. 
Metallesemetest saadi pronksist ristripats (: 489), muid pronksist esemekatkeid, samuti 
rauast nuga (: 439) ning labidakujuliste luuesemete katkeid (: 503, 504, 508).  
 
 
Vallikaevand 
 
I korrist (plaan 1) 
 
Läbilõige vallist tehti põhikaevandi loodeserva põhjapoolsesse ossa suurusega 3 x 4 m. 
Peale mättakihi eemaldamist paljandus valli peal 10–17 cm sügavusel rohukamarast 
kivilade, mis puhastati välja sellisena, nagu ta oli, s.t. tasandit arvestamata (fotod 31, 32). 
Juba esimese kihi kivid olid põlemisjälgedega, palju oli kivide vahel peenikest kivipurdu, 
lisaks ka liiva- ja lubjakivide tükke. Leiti keraamikat, savitihendeid (: 39–44 jt.) ja luid. 
Muld oli sama sõmer ning ühtlaselt intensiivne ja tume nagu õuekaevandiski, sisaldades 
üksikuid söepesi.  
 
I kihi vallil moodustas kompaktne kivilade, üksikute tühimikkudega, valdavalt esines 
paekivi, raudkivi vähem. Praktiliselt kõik kivid olid tulesoleku jälgedega, osa raudkive 
(suurus keskmiselt 10–15 cm) olid lausa lõhki põlenud ja paekivid (keskmine suurus 10–
12 cm) kohati roosaks tõmbunud. Suuremad paeplaadid (30 x 35 cm) asusid valli nõlva 
peal, viltuses asendis. Valli nõlva peal esines rohkem üksikuid kive, kompaktse 
kivilademe laius ulatus umbes 3 m-ni. Valli välisservas paljandus suurte söetükkide pesa, 
selle läbimõõt oli u. 10–15 cm, mis võeti söeproovina üles (proov nr. 1). Söepesa asus 
suurte viltuste paeplaatide vööndis, kompaktsest kivilademest 50–60 cm väljaspool. Peale 
väljapuhastamist kivid joonistati, pildistati ning suuremad neist mõõdeti nivelliiriga sisse. 
Esimese kihi kivide seast leiti juhuleiuna viljahõõrumiskivi, millel olid kahel küljel 
kulumisjäljed (: 191). 
 
II korris (tasand +15) (plaan 2) 
 
Peale väiksemate ja lahtiste kivide eemaldamist valli lael ja nõlvadel hakati valli kumerat 
harja tasakaevama tasandini +15 cm. Valli jalamil aga puhastati kiht kuni järgmiste 
kivideni välja. Selle käigus tuli valli välisservas, suurte paeplaatide vööndis, nähtavale 
esimene tukk mõõtmetega 10 x 40 cm; see paiknes loode–kagu-suunaliselt, seega risti 
valliga (fotod 33, 34). Valli peal oli täheldatav kivide vähenemine ja üha enam hakkas 
pruunikat-liivakat pinda välja tulema, mis erines nõlvadel esinevast tumedamast mullast 
(foto 11).  
 
Valli õuepoolsel jalamil, ruudus B6, olid serviti asetatud paeplaadid ühtse 
konstruktsioonina koos 50 x 50 cm suurusel alal, mis kuulus postikiilustikule. Õuepoolne 
kivistik hakkas pihta valli harjalt. Liivakuhjatise laius oli 2,10–2,30 m. Valli varing 
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koosnes peamiselt pae- ja raudkividest, nende vahel esines lubjastunud paepuru (fotod 9, 
11). Tiku A4 ümber, valli peal, oli tumedam söene laik liiva sees, mõõtmetega 70 x 60 
cm (tikust B4 1,80 ja A6 3,70 m). 
 
Kirdepoolne kivilade algas kaevandis ruudu B5 lääneservast ja kulges ruudu B6 
põhjaserva suunas. Kivid olid kohati lõhki põlenud, vallipoolses servas olid alguses 
väiksemad põlenud kivid, tagapool läksid kivid suuremaks ja põlemisjäljed polnud enam 
nii ilmsed (foto 9). Mõned raudkivid olid 20–30 cm läbimõõduga, paeplaadid 25 x 35 cm, 
üks suurem plaat selles varingus oli 55 x 40 cm. Samas, õuepoolsel jalamil tundus neli 
paeplaati 90 cm pikkuselt ühes reas kulgevat (tikkudest A6 2,30–2,80; B4 1,85–2,40 m) 
(foto 12). Kivid tundusid vallilt langenud olevat teatud nurga alt. Valli harjal oli kivilade 
hõredam, alumised kivid olid kohati lausa liivas.  
 
Valli harjal, selle edelaservas paljandus söestunud palgijäänus, mille suund ühtis 
varasemate tukkidega – risti valliga. Peale täielikku väljapuhastamist oli tukk 20 cm lai ja 
50 c pikk, asukoht tikust B4 0,70 ja A6 3,75 m kaugusel; see võeti söeproovina üles 
(proov nr. 7). Leidude hulk, võrreldes õuekaevandiga, oli oluliselt väiksem, peamiselt 
saadi luid ja keraamikat (: 127–133 jt). 
 
III korris (tasand +5) (plaan 3) 
 
Peale teise kihi joonistamist ja fotografeerimist asuti 10 cm paksuse korrise kaevamisele. 
Samas eemaldati valli jalamil III kivikiht ning puhastati järgmiste kivideni välja, mille 
vahelt leiti jätkuvalt üsna palju loomaluid. III postiaugust tuli sütt, kuid mitte niipalju, et 
sellest proovi saada. Mõlemad postikiilustikud, st. III ja IV, mis asusid õuepoolsel 
jalamil, puhastati välja (foto 35). 
 
Valli peal avanes üha laiemalt valli liivast kuhjatis, siin-seal esines põlenud savi laike ja 
üha enam paljandus söepesi ja tukke, viimased olid kõik sarnaselt eelnevatega taas 
loode–kagu-suunalised. Paar paralleelset tukirida tuli välja vastu valli välisserva, I 
postikiilustiku taga ja ruudus A5 asuva suure paeplaadi kõrvalt, ning nende all võis 
jälgida veel ühte kihti tukke, mis puhastati välja järgmise korrisega.  
 
Leidudest saadi peamiselt vaid loomaluid ja natuke keraamikat (: 440–442 jt.). 
 
IV korris (tasand –5) (plaan 4) 
 
Pealmised lahtised kivid eemaldati peale fikseerimist ning asuti uut 10 cm paksust korrist 
võtma. Läbilõike edelaservas avanes 40 cm laiuselt põlenud savi vöönd. Ühel joonel II ja 
III postikiilustikuga tuli edasi 70 cm laiune tumedam söene vöönd, mis sarnanes tranšee 
kirdeservas I ja IV postikiilustiku vahel asuva kolmekihilise tukkidereaga. Võimalik, et 
postikiilustike vahel oli risti valliga palkidest tarandiseinad, mille jäänuseid söene vöönd 
ning tukid markeerisid. Tranšee keskel ning kirdeservas oli pinnas liivasem, sisaldades 
üksikuid paekive.  
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Nagu juba eespool osutatud, avastati vallikaevandis mitu postikiilustikku. Ühtekokku oli 
valli välis- ja siseserval neli paekividest postikiilustikku, mis tähistati rooma numbritega 
I…IV (foto 36). 
 
I postikiilustik, mis koosnes kuuest valliga risti ja serviti asendis paeplaadist, asus tranšee 
kirdeservas valli välisküljel (foto 39). Postiaugu läbimõõduks mõõdeti 25 cm ja post ise 
võis olla 17–18 cm paksune. Kiilustik asus tikust A6 3,20 ja B4 3,55 m kaugusel. 
Kiilustikust edela poole jäi 40 cm kaugusele püstine, otsast söestunud, kuid alt pehkinud 
post (foto 40). See oli umbes 30 aastane okaspuu, mille aastaringid olid jälgitavad ning 
mille läbimõõt oli 22 x 30 cm, asukoht tikust A6 3,55 ja B4 3,10 m. Sellest postist võeti 
ka söeproov (tabel, proov nr. 6, vanus 977±46). Kiilustikust ja postist kagu poole, rohkem 
valli harjale jäi suur, ilmselt tahtlikult toestamiseks serviti asetatud paeplaat mõõtmetega 
60 x 30 x 7 cm (foto 39). Selle taga algas kaks rida paralleelseid loode–kagu-suunalisi 
söestunud palkide jäänuseid (foto 37). Edelapoolsem palk oli 50 cm pikk ja 13 cm paks. 
Tuki välisküljel oli jälg sisselõikest, 3 cm lai ja 6 cm sügav (foto 38). Tuki loodepoolne 
ots oli söestunud, kagupoolne ots aga pehkinud. Sellest 15 cm kirde suunas oli järgmine 
üleni söestunud palgijäänus, 40 cm pikk ja 14 cm lai. See tukirida oli tegelikult olnud 
kolmekihiline, kuna eelmisesse korrisesse kuulus kõige pealmisem söestunud palgijäänus 
ning allpool võis näha veel ühte tukki. 5 cm kaugusel jätkus natukene väiksemate tukkide 
rida, mis kõik kuulusid ühele ja samale palgile. Mõlemal tukireal oli keskel, peaaegu ühel 
joonel süvend, edelapoolsemal 15 cm ja kirdepoolsemal 20 cm lai. Kahe tuki vahel, 
paeplaadi juures oli ümmargune munakivi. Söeproovid nr. 4 ja 5 võetigi nendest 
tukkidest (neist esimese vanus oli 1079±45 radiosüsiniku aastat, vt. tabel, nr 4). 
 
Valli välisküljel asuvate I ja II postikiilustiku omavaheline kaugus oli 1,20–1,25 m. II 
kiilustik oli 30–40 cm lai ning sellest valli harja poole läks üksikute tukijäänustega tume 
viirg, mida kirjeldati juba eespool. II ja III kiilustiku vahe oli 2,20 m; I ja IV kiilustiku 
vahe oli 2 m ning III ja IV kiilustiku vahe 1,85 m – seega olid peaaegu kõik kiilustikud 
üksteisest enam-vähem võrdsel kaugusel (välja arvatud I ja II, vt eespool). III kiilustikku 
põhja oli paekivi sisse kukkunud, postiaugu suurust oli kivide sisselangemise tõttu raske 
täpselt mõõta, umbes 15 x 20 cm (foto 42). Ka neljas kiilustik oli osalt lapiti, osalt serviti 
asetatud paeplaatidest, arvatav palgi jämedus võis olla 18 x 15–16 cm (foto 41).  
 
Kiilustikest õue pool, umbes 20 cm kaugusel, oli tugevamate paekivide ja raudmunakate 
vöönd. Põhjapoolses osas selget müüri ei paistnud, tagapool olid pealmised paeplaadid 
reas, millest oli lähemalt juttu juba V korrise juures. Peale luude leiti sellest kihist vaid 
üks savinõukild (: 509). 
 
Sellel tasandil vallikaevand konserveeriti. 
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Kokkuvõte 
 

2001. aastal jäid kaevamistööd pooleli, seda nii õuekaevandis (kuuenda korrisega), kui 
valli peal (neljanda korrisega). Kaevamiste käigus puhastati välja kaks ahju ja osa 
kolmandast, oletatavast ahjust, mille olemuse selgitamine vajab edasisi kaevamisi. 
Samuti ei ole veel kindel, kas ja milline seos on savipõrandal ahjudega. Kindlaid elamu 
piirjooni ei õnnestunud välja selgitada. Küll võis aga kaevandis täheldada enam-vähem 
samal kõrgusel asetsevaid paeplaate, mis võisid kuuluda hoone põrandakivide hulga, kuid 
ka siin mingit kindlat põrandat välja ei joonistunud. Kaks erineval kõrgusel paiknevat 
ahju viitavad aga arvatavasti kahele erinevale (ja võib-olla eriaegsele) elamule. 
 
Ka valli ehitus jäi veel lõplikult kindlaks tegemata. Mingit kindlat kividest laotud 
kuivmüüri valli äärtel ei paistnud olevat, kuigi siseküljel avastati jälgi seinalaadsest 
kivistikust. Kuna viimane paiknes selgemal kujul üksnes ahjude juures, võis siin tegu olla 
ka tuleohu vältimiseks mõeldud konstruktsiooniga elamu(te) seina alumises osas. Vall oli 
täidetud seest liiva ja kividega, mida hoidsid koos palkidest tarandid, valli nõlvadel aga 
puhastati välja postikiilustikud, mis näisid asetsevat üksteisest enam-vähem samadel 
kaugustel. 
 
Enamik leiuainesest – nii esemed kui ka keraamika – kuulub 12.–13. või laiemalt 11.–13. 
sajandisse. Kaevamistulemused kinnitavad, et Keava linnus oli kasutusel veel 13. sajandi 
alguses ning – nagu näitavad ammunooleotsad – siin ilmselt peeti lahinguid Muistse 
Vabadusvõitluse käigus. Paraku ei leitud midagi kindlat vürst Izjaslavi päevadest, kuigi 
teatud hulk leiumaterjali (sh. käsitsi valmistatud keraamika) võib ajas tagasi ulatuda 11. 
sajandi teise poolde. Avatud ala lõpuni kaevamine võib tõenäoliselt anda vastuse ka 
linnamäe varasemate ehitusjärkude küsimuses. 
 



 15 

 
2002. AASTA TULEMUSED 

 
 

Sissejuhatus ja uurimistööde metoodika 
 

 
01.–26. juulil 2002. aastal jätkusid Rapla maakonnas Keava linnamäel aasta varem 
alustatud arheoloogilised väljakaevamised. Linnamäe I kaevandis toimunud kaevamisi 
juhatas arheoloogiliste välitööde praktika korras Tanel Saimre.  
 
Jätkati eelmisel aastal kasutusele võetud metoodikaga. Tikud säilitati samades kohtades 
nagu eelmisel aastal (põhiilmakaarte suunas), korriseid võeti 5–10 cm paksuste kihtidena, 
korrise tasapinna jälgimiseks kasutati nivelliiri. Nivelliiri nullpunktiks oli taas linnamäe 
lõunapoolse valli põhjapoolsel jalamil asuv suur maakivi. Leiud korjati umbes 20 cm 
läbimõõduga alalt ühte punkti kokku, mille asukoht tikkude suhtes fikseeriti. Kohati, kui 
oli vaja jälgida mõnda konstruktsiooni, loobuti korrise jälgimisest ja kaevati kivikihtide 
kaupa, sellisel juhul fikseeriti lisaks leidude horisontaalsele asendile tikkude suhtes ka 
vertikaalne asend (sügavus) nivelliiri abil.  
 
Üldjoontes jätkati eelmisel aastal poolelijäänud töid, s.t. kaevati õuepealset ning 
vallikaevandit. Lisaks sellele tehti õuekaevandile 1,5 meetri laiune ja 6 meetri pikkune 
laiendus, mis nimetati B-kaevandiks. Selle pikem külg oli valliga risti, nurkade 
koordinaadid tikkude suhtes: 
 
N nurk – D7 - 1,00 / C7 - 1,10 
E nurk – E9 - 0,35 / D7 - 4,15 
S nurk – E7 - 2,99 / E9 - 1,79 
W nurk – D7 - 1,32 / E7 - 2,15 
 
Kogu kaevandist eemaldatud muld sõeluti läbi 5 mm avaustega kuivsõelte. Leidude 
peanumbrina kasutati juba eelmisel aastal kasutusele võetud numbrit TÜ 1026. 
Savitihenditest säilitati vaid need, millel oli näha palgi või vitste jälgi. 
 
 

Kaevamiste käik 
 
Õuekaevand 
 
VI korris, tasand –45 cm  (fotod 45, 46; plaan 5) 
 
Tegemist oli enamasti musta mullapinnasega, milles leidus mõningad kivilademeid. 
Kaevandi lõunanurga ümbruses oli pinnas heledam, liivasem. Selle korrise kaevamise 
käigus lammutati ära õuekaevandi edelapoolset osa katnud (eelmisest aastast jäänud) 
savipõrand ning valli äärest keris- ja saviahju vared. Savipõranda lammutamisel ilmus 
selle seest rohkesti söetukke (tabel, proov nr 9, vanus 1045±73); nähtavasti olid põranda 
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sees puitroovikud. Põranda paksus oli ebaühtlane: enamasti 5–8 cm, kohati 10 cm. 
Savipõranda all oli mõningaid söetükke sisaldav musta mulla kiht. Mullakihi all oli 
kohati tihedam, kohati hõredam kivilade, mis oli kõige paksem kaevandi vallipoolsel 
küljel ja mis sisaldas musta mulda ning söetükke (foto 47). Õue pool kive eriti polnud, 
välja arvatud 1 m läbimõõduga ala kaevandi lõunanurga lähedal. Kõikidel kividel oli 
põlemisjälgi. 
 
Ruutudes D4 ja D5 (ulatus mõnevõrra ka väljapoole) hakkas paljanduma 
kivikonstruktsioon, mille nimetasime ahjuvare IV-ks (foto 48). Konstruktsioon oli 
valliga paralleelne, 2 m pikk, 150–170 cm lai, selle edelaotsas olid mõned suuremad 
raudkivid ja paar suuremat paekivi. Teised kivid olid kõik pisemad kerisekivid. Keskosas 
kive sellel kõrgusel veel praktiliselt polnud, kivitühi ala on mõõtmetelt 30x45 cm. 
Kaevamiste lõpuni jäi lahtiseks, kas see siiski on ahjuvare; võib siiski arvata, et kunagine 
ahjupõhi oli enne uue hoone rajamist laiali aetud ja pealt tasandatud. 
 
Eelmisel aastal alles jäänud saviahi II lammutati. Selle all oli kaks paeplaati, mille peale 
ahjupõhi laotud oli. Ahju mõõtmed on 110 cm edela-kirde suunas, 90 cm ristisuunas. 
Kagu pool oli u. 16 cm laiune saviriba, nähtavasti kunagise ahjukummi serv. 
 
Kaevandi loode (s.t. vallipoolses) küljes oli näha kivilasu, mis ei moodusta siiski mitte 
laotud müüri, vaid kujutab varingut. Piki vallivaringut kivide vahel võis näha söetukke.  
 
VI korrise leiumaterjali hulgas oli hulgaliselt savitihendeid, savinõukilde, pronksist 
ehtenõela vars (:510), pronksspiraal (:552), raudnaaskel (:524) ja heiteoda ots (:534). 
Vallivaringu seest  tuli välja üks raudhaak või pajakõrv (:556).  
 
 
VII korris, tasand –50 cm (foto 49; plaan 6) 
 
Kaevandi lõunapoolses osas hakkas paljanduma liivane looduslik aluspinnas. Kõikjal 
mujal oli ühtlane must muld. Põhiliselt leidus väiksemaid kive, mis on juhuslikult 
paigutunud üle kaevandi pinna. Savi enam peaaegu ei esinenud, ka söetükkide arv oli 
võrreldes eelmise korrisega märgatavalt vähenenud.  
 
Kivikonstruktsioonidest oli kõige silmatorkavam ahjuvare IV kaevandi loodeküljel, 
mille ülemine osa paljandus juba eelmise korrise kaevamisel. Konstruktsiooni iseloom oli 
mõnevõrra muutunud – kui eelmises korrises tundus ta olevat enam-vähem paralleelne 
valliga, siis nüüd tundus ahjuvare pikitelg olevat SWW–NEE suunas. SWW-poolne ots 
oli laotud suurematest kividest. Vare oli umbkaudu 170–180 cm pikk (SWW–NEE 
suunas) ja 130–140 cm lai. Vare keskosa oli madalam – sestap tundus eelmises korrises, 
et see on kividest tühi.  
 
Kaevandi kaguservas (2,2 m kaevandi lõunapoolsest nurgast) oli omapärane 
konstruktsioon, mille ülemine osa ilmus juba eelmises korrises. Tegemist on 
paeplaatidest laotud suhteliselt korrapärase ringiga, sekka ka 2 maakivi. Läbimõõt oli 80–
100 cm. Selle sisemuses kive polnud, tühja ala läbimõõt oli 30–50 cm. Mõned plaadid 
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olid ka püstised. Suurimate plaatide läbimõõt oli 37–47 cm. Konstruktsiooni otstarve jäi 
selgusetuks, hiljem andsime talle nimeks keldriauk. 
 
Õue keskosas, vallist u. 2,2 m ja tikust B6 u. 1,6 m asus samuti kividest moodustis, 
võimalik ahjuvare V. Pikitelg oli ida–lääne suunaline, 135–150 cm pikk ja 90–100 cm 
lai. Idapoolses otsas oli 50–60 cm läbimõõduga tühimik. Laotud on see paeplaatidest, 
läänepoolses otsas oli üksik maakivi. Põhjaküljel oli näha ka põlenud savi jäänuseid. 
Lõunaküljest tuli välja loomaluid, kirde poolt savipoti killud.  
 
Selle korrise kaevamise käigus lammutati ka vallivaring kaevandi loodeservas. Kivide 
vahel paljastus söestunud palgijäänus, mis jooksis piki valli, u. 60 cm pikk, sellest u. 15 
cm kirde pool järgnes teine tukk, u. 50 cm pikk, mis oli esimesega võrreldes u. 20 cm õue 
pool. Viimase tukiga ristus teine, ristumiskoha koordinaadid: B4 – 1,60 / B6 – 3,05. 
Valliga risti olev palk ulatub valli sisse kaevandi serva alla, teisel pool linnuse õuele, 
arvatavasti oli ta osa majaseinast. Valliga paralleelne palgitukk läheb pealt ja ristiolev 
palk alt. Valliga ristuva palgijupi pikkus oli u. 60 cm, see jätkus kaevandi serva alla. 
Paralleelse palgi läbimõõt on u. 14 cm, ristpalgi läbimõõt < 20 cm (vt. detailjoonist, plaan 
10; ning foto 53). Valliga paralleelse palgi vanuseks kujunes 945±56 ning ristiasendis 
palgi vanuseks 1010±25 radiosüsiniku aastat, mille kalibreeringute raamid on üsna 
kattuvad (tabel, proovid 15 ja 16). Sellest ristnurgast võib järeldada, et 
vallikonstruktsiooni ja selle taga olevad hoonete palgid olid omavahel seotud – järelikult 
tehtud ühekorraga. 
 
Ruutude B7/C7 piirilt tuli välja palju väikeseid luukilde (luud :613). Kõigil on 
põlemisjäljed, enamik neist on põlenud täielikult, mõnedel ainult osaliselt.  
 
Olulisematest leidudest tuleb mainida suhteliselt suuri savinõukilde (:581), šlakitükki 
(:595), kaaluvihti (:602) ja luisukivi (:605).  
 
 
VIII korris, tasand –55 cm (fotod 50, 51; plaan 7) 
 
Kogu kaevandi kaguservas oli pinnas juba täiesti hele, aluspinnase liiv oli väljas. 
Looduslik pind oli õuepoolses servas olnud märksa kõrgemal, millest tuleb järeldada, et 
linnamäe nõlva on kunstlikult järsendatud. Mujal oli tume pinnas nagu varemgi, kaevandi 
läänepoolses nurgas oli neli suuremat tukki (20–25 cm pikad, 8–12 cm laiad). Kolm tukki 
on paralleelsed valliga, üks risti.  Võetud kaks proovi andsid väga erineva tulemuse: ühe 
vanuseks kujunes kõigest 885±30, teise vanuseks aga 1500±100 radiosüsiniku aastat 
(tabel, proovid nr 19 ja 20).  
 
Hakati lammutama ka võimalikku ahjuvaret IV. Vare alumine osa sisaldas igasuguses 
suuruses nii pae- kui ka maakive.  
 
Peale ahjuvare IV olid sellel tasandil jälgitavad veel kaks olulist kivikonstruktsiooni.  
 
Esimene oli tundmatu otstarbega ringikujuline konstruktsioon kaevandi kaguservas, ehk 
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keldriauk  (foto 52), mis oli näha ka juba eelmistes korristes. Nüüd selgus, et tegemist on 
sissekaevaga looduslikku aluspinnasesse. Süvendisse laotud kivide vahel oli muld, 
millest tuli välja savitihendeid ja põhjast söetükke.  
 
Teine moodustis oli juba eelmises korrises paljandunud võimalik ahjuvare V kaevandi 
keskel (foto 51). Suuremate kivide läbimõõt oli 30 cm. Ahjuvarest oli väga vähe säilinud. 
Arvatavasti lõhuti see ahi enne teise linnuse ehitamist. Kogu moodustis oli 140 cm pikk, 
110 cm lai, pikitelg ida–lääne suunaline. Sees on suured mullased tühimikud. 
Ahjujäänuse ümbert tuli välja palju potikilde ja põlenud luid.  
 
Tähtsamad leiud sellel tasandil olid šlakitükid (:652, :659, :684); kaurikarp (:662) ja 
pronksspiraal (:681). 
 
 
IX korris, tasand –65  cm (fotod 54, 55; plaan 8) 
 
Looduslik aluspinnas paljandus järjest rohkem. Sellel tasandil lõpetasime kaevamise 130 
cm küljepikkusega ruudus, mille üks nurk langeb kokku kaevandi lõunapoolse nurgaga; 
ning kaguservas 60 cm laiusel ribal, mis algas idapoolsest nurgast ja oli 4,6 m pikk.  
 
Eelmiste korristega võrreldes oli kive küll umbes samapalju, kuid mingeid arusaadavaid 
konstruktsioone nad ei moodustanud, v.a. keldriauk kaevandi kaguservas (foto 56). Võib 
näha, et selle konstruktsiooni ülemised, pooleldi serviti asuvad plaadid toetuvad 
madalamatele lapiti plaatidele, andes konstruktsioonile kausja kuju. Nähtavasti pole siin 
mingit varingut toimunud, vaid asi ongi ligilähedaselt nii laotud. 
 
Oletava ahjuvare IV jäänused olid näha ka veel selles kihis, kivid (pisikesed munakad) 
paiknesid veel hõredamalt kui eelmises korrises. Ahjul puudus tasane alus. 
 
Kolmas konstruktsioon selles kihis oli kivilade mis asus ristisuunas kaevandi keskel, 
pikisuunas kirdeotsast 1/3 peal (foto 54, paremal keskel). See koosnes põhiliselt 
pisematest kividest, ent sekka oli pandud ka mõned suuremad pae- ja ka maakivid, 
läbimõõduga 30–45 cm. Lademe ümber on muld mustem kui ümbritsev aluspind. Lisaks 
asus sellel alal ka üks umbes 20 cm läbimõõduga savilaik (asukoht C6 – 0,85 / B6 – 
1,75).  
 
Selles kihis tuli lisaks savinõukildudele välja šlakitükk (:749), pronksist noatupe katked 
(:752), raudpulk (:755), pronksrõngaid (:753 ja :760), tinapronksist kuljust (:765),  
töödeldud luuese (:763) ning hõbemündi katke (:719).  
 
X korris, tasand –75 cm (foto 57, plaan 9) 
 
Tasandil 65–75 cm kaevati ainult kaevandi loodepoolset külge – kaevatava ala laius 
läänepoolses nurgas oli 1,20 m ning põhjapoolses nurgas 1,30 m. Õueosa keskel 
tuleaseme piirkonnas oli kaevatava ala laius 2,25 m. Kaevandi läänenurgas oli aluspõhi 
täielikult väljas, sellest 1,30 m kirde suunas algas u. 0,5 m laiune tumeda mulla viirg, mis 
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kirde suunas mõnevõrra laienes. Kaevandi põhjanurgas oli looduslik pinnas taas pea igal 
pool paljandunud.  
 
Kivid paiknesid korrises üsna hõredalt, enamasti on tegu väiksemate kividega, aga oli ka 
üksikuid suuremaid, 20-30 cm läbimõõduga kive. Kivid ei moodustanud arusaadavaid 
konstruktsioone, v.a. oletatav tulease V (foto 57) kaevandi keskosas, kaevandi 
kirdeservast 3,20 m kaugusel. See kujutas endast u. 0,5 m laiust tuhast ja söest kivideta 
laiku, mida ääristasid väiksed 10–15 cm kivid. Kiviringi läbimõõt oli 1–1,2 m. Kivide 
vahelt, eriti aga kiviringi keskelt tuli välja väga tuha- ja söesegune muld, mis sisaldas 
palju keraamikat (s.h. mitme erineva nõu servatükid) ning põlenud ja põlemata luid. 
Tuleaseme peal oli u. 20 cm läbimõõduga põlenud savi laik, kus mõned savitihendid olid 
tules sulanud küljega.  
 
Korrise põhjanurgast täiesti kultuurikihi põhjast leiti hõbesõrmus (:828). 
 
Edasi ei kaevatud enam korristena, vaid järelejäänud kahte konstruktsiooni võeti üles 
kivikihtide kaupa. 
 
 
Keldriauk: 
 
II kiht (foto 58): Mõõtmed 0,95 x 1,20 m. Pealt viskasime ära suured kivid, v.a. kirde- ja 
idapoolsed servaplaadid (4 paelahmakat). Suuremad paeplaadid konstruktsioonis olid 
kuni 45 cm pikad, väiksemad kuni 25 cm, ja 6–7 cm paksud. Kivid paiknesid igasuguse 
korrapärata, enamasti küll lapiti. Konstruktsioon sisaldas ka ühte väiksemat raudkivi. 
 
Kivide väljapuhastamisel tuli välja natuke sütt, mõned savitihendid ja üks savinõukild. 
See asus konstruktsiooni edelaosas ning kuulub samasse laineornamendiga nõusse, mis 
puhastati välja eelmisel aastal. Konstruktsiooni keskosa kivide tase on -73 cm.  
 
III kiht (foto 59): Mõõtmed 125 cm kirde–edela suunas, kaevandi servast ulatus 90 cm 
kaugusele – osa konstruktsiooni jäi kaevandi serva alla. Konstruktsioon sisaldas ühte 
raudkivi, ülejäänud on kõik paekivid, mis paiknevad osalt lapiti, osalt risti-rästi. Suurima 
plaadi mõõtmed on 60x40 cm, teisel 20–30 cm. Konstruktsiooni keskosa kivide tase on –
98 cm, äärtes kõrgem (-82 cm). Konstruktsiooni kivide vahelt tuli välja luutükke ja 
savitihendeid ning mõned savinõukillud, kusjuures üks kild pärines ka eelmisel aastal 
välja kaevatud laineornamendiga kedrakeraamilisest nõust. Võrreldes eelmise kihiga 
sisaldas III kiht mõnevõrra rohkem sütt.  
 
IV kiht: Kivid olid nüüd mõnevõrra väiksemad kui eelmises kihis, mingit selgemat 
korrapära endiselt märgata ei olnud. Loodepoolses servas olid mõned kivid lapiti asendis. 
Kivide vahelt tuli välja savitihendeid, savinõukilde ja natuke sütt. Konstruktsiooni põhjas 
oli väljapuhastatud tasand –97 cm.  
 
V kiht (foto 60): Kividega täidetud ala läbimõõt oli vähenenud, see on nüüd u. 75–95 cm. 
Kivideks olid ainult paeplaadid, mis olid mõõtmetelt väiksemad kui ülemistes kihtides ja 
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asusid enamasti lapiti poolviltuses asendis. Kivide kõrvalt hakkas paistma helekollane 
kiht, mis võis olla looduslik. Kivide vahelt tuli välja rohkelt savitihendeid, lisaks mõned 
luukillud ja jällegi eelmisel aastal leitud laineornamendiga kedral valmistatud savinõu (: 
260 jne) tükke, mis dateerivad selle augu linnuse kõige hilisemasse järku.  
 
VI kiht: Pärast eelmise kihi kivide eemaldamist tuli välja kollakas liiva- ja kruusasegune 
pinnas, mis sisaldas väiksemaid kive läbimõõduga kuni 10 cm. Kiht sisaldas ka mõned 
väiksemad savitihendid, mõned luukillud ja väiksemaid söetükke. Põhjakivide vahelt 
võetud söeproovi vanuseks kujunes 968±50 radiosüsiniku aastat (tabel, proov nr 29). 
Looduslik põhi algas kõrgusel -127 cm ajutisest nullpunktist (foto 61). Kuna keldriaugu 
ülemised kivid hakkasid paljanduma juba tasandil -45 cm, siis oli sissekaeve sügavuseks 
u 80–85 cm. 
 
 
Tulease V 
 
tasand –78 cm (foto 62): 
 
Tuleaseme läbimõõt põhja–lõuna suunas oli 110 cm, ida–lääne suunas 100 cm. S- ja W-
servas olid mõned kivid, keskel oli söe- ja tuhasegune must laik, mis sisaldas põlenud ja 
põlemata luutükke ja natuke keraamikat.  
 
Keskprofiil:  
 
Kaevasime kõigepealt läbi koldeaseme idapoolse osa. Ülevalt oli tulease kohati 
vooderdatud serviti asetsevate kividega. 7–8 cm ulatuses oli jälgitav hästi nõgine, tuhane 
ja söene kiht. Selle all tuli u. 30 cm ulatuses natuke heledam mustjas-pruun muld, mis 
sisaldas mõne väiksema kivi, kohati ka heledama liiva viiru. Tuleaseme põhi oli kaetud 
suurte kividega.  
 
Läänepoolne osa: 
 
Kivide pealt tuli üsna suures koguses sütt, nähtavasti on kivide peal tehtud tuld. Tulease 
oli põhjast kaetud paeplaatidega, mille pikkus on 10–30 cm. Lisaks oli kolde põhjas 2 
raudkivi. Lisaks tuli välja hulgaliselt savitihendeid ja põlemata ning vähesel määral ka 
põlenud luid. 
 
Kivid kolde põhjas asusid lapiti. Tulease on põhjas ümmarguse kujuga, süvend ei olnud 
mitte lehterjas, vaid üsna otse maasse kaevatud.  
 
Alumine kiht (foto 63): 
 
Eelmise kihi kivide all paiknes üks suur paeplaat mõõtmetega 75x50 cm. Kivi pealispind 
paiknes kõrgusel –112 cm. Selle ümbert tuli välja rohkelt sütt, savitihendeid ja luutükke. 
Võetud söeproovi vanuseks kujunes 878±60 radiosüsiniku aastat (tabel, proov nr 25). 
Paeplaadi paksus oli kuni 12 cm. Suure paeplaadi all oli väiksem paeplaat pikkusega 27 
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cm. Looduslik pinnas algas kõrgusel –128 cm.  
 
 
Kaevandi edelaserva profiil linnuse õuel (fotod 64...66; plaan 9: A'–B') 
 
Kõige ülemine, looduslik kasvukiht oli kõikjal u. 15–20 cm paksune, sellest sügavamale 
ulatusid puude juured. Ülemise kihi all paiknevad suuremad (10–20) cm kivid. Kaevandi 
läänepoolses nurgas u. 40 cm sügavusel maapinnast algas savipõrand, mis põhjapoolses 
profiiliosas oli hästi jälgitav, kuid lõunapoolse nurga poole järjest hajus. Savipõrand oli 
jälgitav umbes 160 cm pikkuses. Savipõranda all oli u. 20–25 cm paksune kultuurkiht, 
mis sisaldas üksikuid söetükke ja väiksemaid kive. Kaevandi läänenurgas olid 80 cm 
sügavusel jälgitavad söetükid, mis peaksid kuuluma varasema linnuse juurde. Umbes 95 
cm sügavusel algas liivasegune kollane kiht, mis sisaldas üksikuid tumedamaid laike ja 
söetükke. Selle kihi paksus oli u. 15 cm. 
 
Kaevandi läänepoolsest nurgast 180 cm kaugusel ulatus kultuurkiht kuni 115 cm 
sügavusele. Selles kohas on asunud mingi auk, läbimõõduga 80 cm. Selle põhjast tuli 
välja savitihendeid ja üksikuid luutükke. Sissekaevest edasi lõunanurga poole polnud 
erinevad kihistused enam jälgitavad, 45 cm sügavusel algas kollakas segatud kiht, mille 
paksus oli 20 cm. Selle all asus looduslik aluspinnas.  
 
 
Kaevandi loodeserva profiil linnuse õuel (fotod 67…69; plaan 9: B'–C') 
 
Looduslik kasvukiht oli ka siin 15–20 cm paksune, sellest allapoole jäi puujuurtega 
läbikasvanud kiht. Umbes 30 cm sügavusel algas hilisema linnuse aegne savipõrand, mis 
kaevandi põhjanurga poole liikudes läks mõnevõrra madalamale (kuni 45 cm kamarast). 
Savipõrand oli hästi jälgitav kuni 150 cm kaugusel läänenurgast, edasi muutus see 
katkendlikuks. Savipõranda all oli 20–30 cm paksune kultuurkiht, mille all oli 
varasemasse ehitusjärku kuuluvad tukid (75 cm sügavusel kamarast). Kultuurkiht jätkus 
veel u. 20 cm, misjärel algas 15–20 cm paksune kollakam segatud kiht. Looduslik 
aluspinnas algas kaevandi läänenurgas 110 cm sügavusel maapinnast. 
 
2 m kaugusel kaevandi läänenurgast algas 1 m sügavusel kuni 5 cm paksune söeviirg, mis 
aeglaselt põhjanurga suunas langes, kuni 130 cm sügavusele 3,5 m kaugusel kaevandi 
läänenurgast. Söeviiru peal oli kohati 20 cm paksuselt jälgitav kollakas liivakiht, mis 
sisaldab väikesi söetükke. Loodeprofiili põhjapoolses osas märkis hilisemat ehitusjärku 
võimas söestunud palk (läbimõõt 15 cm, pikkus 65 cm), mis asus 3 m kaugusel kaevandi 
läänenurgast, 35 cm sügavusel. Varasemat linnust markeerisid profiili põhjapoolses osas 
suuremad kivid, mis paiknesid 60–75 cm sügavusel. Varasema linnuse kihi all oli 
looduslikust aluspinnast pisut tumedam segatud liiva kiht, mis algas läänenurgast u. 3,70 
m kaugusel ning 4,50 m kaugusel ulatus kuni 150 cm sügavusele.  
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Vallikaevand 
 
V korris, tasand –15 cm (foto 70; plaan 5) 
 
Sellesse korrisesse ulatusid samad tukid, mis olid jälgitavad ka eelmises korrises. Pinnas 
oli üldiselt mitmevärviline ja segatud, tikust A4 lõuna pool oli üksik suurem savise liiva 
laik. II ja III postikiilustiku vahel olnud palgi ümber oli palju söetükke. Palk ise, millel 
avastati mitmeid sisselõigatud sälke, dateeriti 976±55 aasta vanuseks (tabel, proov nr 17). 
I ja IV postikiilustiku vahel oli säilinud kaks söestunud palgijäänust. 
 
Kui eelmises korrises kive peaaegu polnud, siis siin juba mõned olid. Kivid olid hajali ja 
ei moodustanud kompaktset ladet. Võib siiski täheldada kivide koondumist vallikaevandi 
õuepoolsesse ossa, umbes 90 cm laiusse vööndisse, mis on paralleelne valliga. Kivid on 
väikesed ja paljudel neist olid nähtavad põlemisjäljed. Mõned kivid leidusid ka valli 
välisserval, sealjuures olid mõned serviti asendis tugevad paeplaadid I postikiilustiku 
kohal. 
 
Leide oli selles kihis äärmiselt vähe, põhiliselt luud. Nähtavasti oli tegemist valli 
täitematerjaliga.  
 
 
VI korris, tasand –25 cm (foto 71; plaan 6) 
 
Pinnas oli endiselt segatud, tukkide ümber olid tumedamad söelaigud. Tukid ise olid 
endiselt kahes valliga risti reas, st I ja IV ja II ja III postikiilustiku joonel. Lisaks sellele 
paljandus u 1,5 m pikkune palgijäänus, mis paiknes rööbiti valliga selle õuepoolses 
servas. Viimase suund ja asend näis ühtivat õuekaevandi loodeserval tasandil -50 
fikseeritud palgijäänustega. Siin paljandus ka uus postikiilustik (V; vt detailjoonis plaanil 
10): läbimõõt 20–23 cm, mis asus täpselt söestunud palgijäänuse peal (tuki läbimõõt 10–
15 cm). 55 cm kiilustikust edela poole tundus palgis olevat läbilõige, laius 5 cm. 
 
Kive esines sellel tasandil põhiliselt vaid õuega piirnevas osas, kus nad moodustasid u 1,5 
m laiuse vööndi. Mõningaid kive esines endiselt ka valli välisjalamil, sealjuures olid alles 
suured serviti paeplaadid I postikiilustiku kohal. IV postikiilustik lammutati, kuna põhjas 
tulid vastu kivid. Pealmiste kivide alt tuli välja  suur maakivi (34 x 24 cm). Postiaugu 
läbimõõt kõige kitsamas kohas oli 12 cm. Kiilustiku kõrgus oli 47–50 cm. 
 
VII korris, tasand –35 (foto 73; plaan 7) 
 
Pinnas oli segatud, kohati võis näha liivalaike. Kaevandi loodekülg oli peaaegu kivideta. 
Valli kagupoolsel küljel oli küll kive, ent lade oli märksa lünklikum kui korris kõrgemal. 
Enamasti olid siin väiksemad põlenud pae- ja raudkivid. Tegu tundus olevat vallipealse 
kivilasu varinguga. 
 
Paljandus kaks poolpüstist tukki: üks lääne-, teine põhjanurgas. Põhjapoolse tuki (foto 
74) läbimõõt oli 10–12 cm, asukoht A5– 2,20; B4– 3,60 m. Tuki ümber oli põlenud liiva. 
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Läänepoolse tuki (foto 75) läbimõõt oli 7–10 cm, asukoht A5– 2,35; B4– 2,25 m. Sellest 
otse õue poole kulges horisontaalselt teine tukk, mille pikkuseks oli 82 cm, läbimõõt 
jämedaimast kohast 14 cm.  
 
Kaevandi kaguküljel, enam-vähem samades kohtades kus varem olid olnud III ja IV 
postikiilustik, paljandusid 2 uut postikiilustikku. Need nimetati VI (kirdepoolne) ja VII 
(edelapoolne). Need olid madalamal kui III ja IV postikiilustikud, nähtavasti varasema 
linnuse aegsed ja paiknesid valliga risti oleval joonel. VI postikiilustiku mõõtmed olid 24 
x 17 cm, ümber oli nii pae- kui ka maakive. VII postiaugu mõõtmed olid 18 x10 cm, 
laotud paekividest.  
 
 
VIII korris, tasand –45 cm (foto 76; plaan 8) 
 
Pinnaseks oli must muld, mis sisaldas kohati liivalaike, kohati tumedaid söelaike. Üldiselt 
oli see väga söerikas kiht. Põhjapoolses nurgas oli kaks 8–10 cm läbimõõduga tukki, mis 
läksid poolviltu maa sisse. Söetukke võis üldse leida siin ja seal üle kogu kaevandi 
nõlvapoolse külje. Enamik paiknes korrapäratult, nagu oleks varisenud. Suurim tukk oli 
läänepoolses nurgas, läbimõõt 8–12 cm, pikkus 85 cm, asus valliga risti. See tukk oli 
arvatavasti vallikonstruktsiooni osa ja ei olnud varisenud. Sellest risti-rästi palgijäänuste 
kihist võetud kaks radiosüsiniku proovi on ühtmoodi üsna vanad: 1200±50 ja 1346±50 
aastat (tabel, proovid nr 22 ja 23). 
 
Kahes kohas võis näha oletatava puitkonstruktsiooni jäänuseid. Need olid juba eelmises 
korrises kirjeldatud põhja- ja läänenurgas asuvad palgitukid. Põhjapoolsest poolviltusest 
tukist vahetult ida pool paljandus püstine postijäänus, arvatavasti oli poolviltune tukk 
selle küljest murdunud ja tolleaegsele nõlvale pikali kukkunud. Selle posti vanuseks 
kujunes 1040±20 radiosüsiniku aastat (tabel, proov nr 24). Sellest valliga paralleelselt 26 
cm kirde poole asus teine poolviltune palgitukk, mis näis samuti olevat nõlvale 
kukkunud, kuid selle juures puudus püstine postijäänus. Kõigi kolme tuki läbimõõdud 
olid 10–11 cm.  
 
Ka läänepoolses nurgas asuva palgijäänuse ülemine osa paljandus juba eelmises korrises. 
See kujutas endast püstist palgitukki, läbimõõduga 5 cm. Sellest vahetult linnuse õue 
poole, valliga risti, ulatus 85 cm pikkune ja 8–12 cm läbimõõduga palgitükk, millega 
omakorda ristus (ulatus alt läbi) 20 cm pikk ja 7 cm läbimõõduga tukk. Ristumiskoht asus 
vahetult püstposti kõrval.  
 
Kivid olid selles kihis koondunud jällegi õuepoolsel küljel asuvasse umbes 90 cm 
laiusesse, valliga paralleelsesse vööndisse, nagu ka eelmises korrises. See sisaldas 
igasuguse suurusega nii pae- kui maakive. Paljudel kividel olid endiselt ka põlemisjäljed.  
 
 
IX korris, tasand –55 cm (foto 77; plaan 9) 
 
Pinnaseks oli selles kihis must muld, kohati oli heledamaid liivalaike, kohati ka põlenud 
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liiva laike. Korris sisaldas endiselt palju söestunud palgijäänuseid, kuid neid oli siiski 
mõnevõrra vähem kui eelmises korrises.  
 
Kaevandi loodeserva lähedal paljandunud nõlvaga paralleelselt paiknevad tukid võisid 
markeerida omaaegse vallijalami välisnõlva. Nendega paralleelselt, 2,40 m linnuse õue 
poole asusid kaks tukki, üks 50 cm pikkune, teine lühem. Need tukid võisid tähistada 
vallikonstruktsiooni siseseina, kuid kindlasti ei saanud olla tegu sama kindlustusjärguga 
kui eelmainitud tukid valli välisnõlval, vaid varasemaga. See tuli ilmekalt esile ka 
radiosüsiniku dateeringute põhjal: nõlval olev pikipalk dateeriti aega 944±50 
radiosüsiniku aastat tagasi (tabel, proov nr 28), samas kui korris kõrgemal olnud 
palgijäänused valli siseosas kuulusid 8.–9.  sajandisse (proovid 22, 23). Nende äärmiste 
tukkide vahele jääva 2,40 m laiuse ala keskel oli suurem tukkide kogum, kus tukid olid 
nii risti kui ka paralleelselt valliga.  
  
Võrreldes eelmise korrisega oli kive mõnevõrra vähem ning need olid koondunud 
kaevandi äärtesse. Keskel, tukkide kogumi juures kivid puudusid. Kivid olid erineva 
suurusega, kaevandi idapoolses nurgas oli kogum väikeseid 5–10 cm läbimõõduga kive, 
kuid korris sisaldas ka suuremaid pae- ja raudkive. Kaevandi läänepoolse nurga lähedal 
paiknes 2 suurt lapiti asetsevat paeplaati, millest suurema pikkus oli üle 60 cm, laius üle 
50 cm. Natuke väiksemaid paeplaate oli kaevandis veelgi, kaks paeplaati paiknesid vastu 
kaevandi kirdeserva lapiti, natuke poolviltuses asendis. Kaevandi keskel, vastu valliga 
paralleelset tukki oli üks suurem raudkivi pikkusega u. 40 cm. Kivide puhul mingeid 
konstruktsioone eristada võimalik ei olnud. 
 
Võrreldes eelmise korrisega sisaldas see korris suhteliselt rohkem luutükke ja potikilde. 
Vallikaevandi idanurgast tuli välja ka kaks raudeset (:842 ja :847).  
 
 
B-kaevand: 
 
Kontrollimaks kultuurkihi iseloomu linnamäe õuel, tehti sinna 6 x 1,5 m suurune 
lisakaevand B. 
 
Korris I, tasand -5 cm (fotod 78, 79; plaan 10) 
 
B-kaevandi ala õuepoolne serv oli 24 cm kõrgem, kui vallipoolne (õuekaevandiga ühine) 
serv. Seega oli korris väga ebaühtlase paksusega – loodepoolsest osast ei võetud peale 
mättakihi peaaegu midagi, kagupoolsest otsast aga kokku peaaegu 30 cm paksune kiht. 
Mättakihi alt tuli välja nõukogudeaegseid pudelikorke ja prahti. Pinnas oli pea kõikjal 
mullane, vaid kaguotsas mõnevõrra heledam. Äratuntavaid kivikonstruktsioone näha 
polnud, kaevand sisaldas vaid väikeseid pae- ja maakive, mille läbimõõt ei ületanud 18 
cm. Kivid näisid koonduvat kahte tihedamasse alasse, millest üks oli kaevandi keskel (u. 
1 m pikk ja kaevandi laiune), teine kaevandi kaguotsas (90 x 110 cm). Osa kive oli ka 
põlenud.  
 
Selle kihi olulisematest leidudest võib mainida pronksketi katket (:643) ja klaashelmest 
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(:676).  
 
 
Korris II, tasand -15 cm (foto 80; plaan 10) 
 
Kaevandi õuepoolses otsas oli pinnaseks juba aluspõhja liiv, mujal tumedam muld. 
Mingeid kivikonstruktsioone endiselt näha polnud. Leidub nii pae- kui maakive, 
suuremate läbimõõt ei ületanud 30 cm. Kividel oli põlemisjälgi ja leidus ka üksikuid 
söetükke. 
 
Mõnevõrra tihedam kivikontsentratsioon oli kaevandi keskosas, seal jätkus ka endiselt 
tumedat pinnast. Tundus moodustuvat tumedat mulda ja kive sisaldav ala heleda 
aluspõhja sees, osa sellest jäi kaevandi edelaserva alla. Kividega tumeda mullaga ala laius 
oli 150 cm, kaevandi serva alt ulatus teda välja u. 80 cm. Nähtavasti oli siin tegu 
sissekaevega looduslikku aluspinda. 
 
Õuepoolse otsa lähedal oli kivide vöönd heledas aluspõhja liivas, mis sisaldas 20–30 cm 
suurusi paeplaate. Osa neist paiknes poolviltu teineteise peal.  
 
Leidudest väärivad peale savinõukildude ja savitihendite mainimist kaks pronksspiraali 
(:692 ja :740) ning luisukivi (:694) 
 
 
Korris III, tasand –25 cm (foto 81; plaan 11) 
 
Kaevandi õuepoolses otsas lõpetati kaevamine selle kihiga, seal oli aluspinnas juba käes. 
Korrise põhjas oli mitmes kohas pinnaseks hele aluspõhja liiv, v.a tumeda kultuurkihi 
laigud kaevandi loodepoolses otsas, keskel ja üks väiksem laik ka kaevandi õuepoolses 
otsas, mille sees oli püstine paeplaat (läbimõõt 40 cm) ja üks poolviltune plaat (läbimõõt 
30 cm). Läheduses leidus veel paetükke. Tegu oli ilmselt postikiilustikuga (foto 82). 
Tumeda ja heleda pinnase vaheldus näitas siin algselt ebatasast maapinda, kus lohud on 
täidetud kivide ja pinnasega.  
 
Leide saadi sellest kihist palju: kahe S-kujulise maoga pronksripats (:775), kuldtraadiga 
varrasahelik (:776), pronksspiraale (:797, :798, :803), klaashelmeid (:800, :801), 
töödeldud luuese (:806) jpt.  
 
 
Korris IV, tasand –35 cm (foto 83; plaan 12) 
 
Kultuurikiht oli jälgitav vaid kaevandi loodepoolses otsas, ning väikesel alal kaguotsas, 
postikiilustiku ümber. Mujal oli kõikjal  paljandunud aluspõhja liiv. B-kaevandi 
loodepoolses otsas oli u. 1 m laiune tumeda mulla lohk, mis jätkus ka sügavamale ning 
mis sisaldas suhteliselt palju luid ja natuke keraamikat. Luid ja keraamikat leiti ka 
postikiilustiku ümbert kaevandi SE-nurga lähistelt u. 1 m suuruselt alalt. Siingi jätkus 
tumeda mulla kiht sügavamale. Sellest kihist leiti raudrõngas (:854) ja pronksketi katke 
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(:858).  
 
Pärast tasandit –35 cm jätkus kultuurikiht B-kaevandis veel kahes kohas: 
B-kaevandi põhjanurgast u. 1m kaugusel, selle nimetasime lohuks nr. 1, ning B-kaevandi 
lõunanurga lähedal, postikiilustiku piirkonnas, selle nimetasime lohuks nr. 2. 
 
Lohk nr. 1 (foto 84): Lohu läbimõõt kagu–loode suunal oli u. 1 m. Omal ajal oli siin auk  
kaevatud tasandini –67 cm. Läänepoolses servas oli lohk ülaosast ääristatud nelja 
raudkiviga, mille läbimõõt oli keskmiselt 15 cm. Sellest lohust tuli välja pronksist 
hoburaudsõle nõel (:874), hulgaliselt luutükke, natuke keraamikat ning savitihendeid. 
Lohu idaservas leidus ka üsna palju sütt. Pärast tasandit –67 cm kultuurikiht lõppes.  
 
Lohk nr. 2 (foto 85): B-kaevandi kaguserva lähedal, postikiilustiku ümbruses oli u. 80 
cm läbimõõduga auk, kust leiti üsna palju luid, savinõukilde (:869, :870) ning väike 
pronksspiraal (:875). Augu põhjas oli kolm kivi, millest suurima läbimõõt on u. 20 cm. 
Looduslik aluspõhi algas tasandil –76 cm.  
 
B-kaevandi profiil (fotod 86–90; plaan 9) 
 
Profiil puhastati välja ja joonistati-pildistati kaevandi SW-poolsest pikiküljest. Kogu 
profiili pikkuses katab maapinda u 20–30 cm paksune kamaraga kaetud kasvupinnase 
kiht, selle all lasub keskmiselt 15–20 cm paksune, kohati õhem, kohati paksem segamata 
kultuurkiht. Viimase all on hele liivakas aluspinnas. Kaevandi SW-otsast u 40 cm 
kaugusel algab sissekaeve aluspinnasesse, ülalkirjeldatud lohk nr 2, mille põhjas oli 3 
kivi. Lohu kohal, kasvupinnase- ja kultuurkihis, on näha püstise paeplaadi külg. Kive on 
profiilis näha üldiselt vähe, mõnevõrra tihedamalt koondub neid üksnes enam-vähem 
kaevandi keskossa, SW- nurgast mõõdetuna vahemikku 2–3 m; seal oli tasandil -25 veel 
tume kultuurkiht koos leidudega. Vahemikus 3–4,5 m on näha, et aluspõhja tase ulatub 
kõrgemale kui kaevandi teistes osades.  
 
Kokkuvõte 
 
2002. aastal lõpetati kaevamised õuekaevandis ja uues B-kaevandis. Lõpuni ei jõutud 
veel läbi kaevata vallikaevandit. Eemaldati eelmisel aastal avastatud elamiskiht koos 
savipõranda ja ahjuvaredega, selle all tehti kindlaks veel ühe elamiskihi olemasolu. 
Eristada võis vähemalt kahte ahjupõhja. Need ahjud hävisid varasema linnuse hävitanud 
tulekahjus ja jäänused tasandati enne hilisema linnuse ehitamist. On tähelepanuväärne, et 
varasema kihi ahjud asuvad umbkaudu samadel kohtadel, kuhu ka hilisema linnuse ajal 
ahjud ehitati. Näib et ruumipaigutus on varasemas ja hilisemas linnuses püsinud 
sarnasena. 
 
Teiseks oluliseks avastuseks oli palgitukkide ristumiskoht valli ja õueala piiril. See 
sisaldas endas valliga paralleelselt kulgevat palgijäänust, millega ristus ühelt poolt valli 
sisse ning teiselt poolt linnuse õuele ulatuv palgijäänus, mis oli nähtavasti osa valliäärsete 
eluruumide vahelisest palkseinast (linnuse mõlemal asustusperioodil jäi kummalegi poole 
palkseina üks ahi). See näitab, et valli puitkonstruktsioonid ning eluhooned ehitati 
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korraga ning läbimõeldult.  
 
Leiumaterjal täienes 60 esemeleiu võrra. Linnuse dateerimise seisukohalt on kõige 
olulisemaks leiuks hõbedast mündikatke ehk nn. tornbrakteaat (vermitud ilmselt 
Tallinnas u 1219 või 1220). Arvukalt leiti ehteid või nende katkeid, neist üheks 
huvitavamaks oli ažuurne pronksripats koos pronksplekist kannaga, mis sarnaneb 
Varbola linnuselt leitud kolme leiuga. Tähelepanuväärne on ka kuldtraadiga kaunistatud 
varrasaheliku lüli ning hõbedast pakseneva keskosaga põikisoonitud sõrmus. 
Kaubandustegevusele viitavad tünnikujuline kaaluviht, kaks kaurikarpi ning klaashelmed. 
Arvatav spiraalkäevõru tooriku katke võib olla tõendiks pronksehete valmistamise kohta 
Keavas. Relvadest leiti 2002. aastal vaid üks noakujulise teraga viskeoda ots.  
 
2002. aasta kaevamistel Keava linnusel leiti 223 alanumbrit savinõukilde, millest enamik 
kujutab endast madalakvaliteetset tarbekeraamikat. Leitud keraamika sarnaneb üldjoontes 
muude Loode- ja Lääne-Eesti mandriosa hilisrauaaja linnuste (Varbola, Soontagana) 
omaga. 
 
Keava linnuselt seni kogutud leiumaterjal on rikkalik, kuid samas tüüpiline Eesti ala 
hilisrauaaja linnustele. Kõik kindlamalt dateeritavad leiud pärinevad 12. sajandi teisest 
poolest või 13. sajandi esimesest veerandist. 
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2003. AASTA TULEMUSED 
 

Vallikaevand 
 
Sissejuhatus ja uurimistööde metoodika 
 
02. kuni 24. juulini 2003 toimunud kaevamistel lõpetati I kaevandi valli läbilõike 
kaevamised. Aruande nende tööde kohta koostas Margot Laneman.  
 
Valli ristlõike kaevamist jätkati üldjoontes varasematel aastatel rakendatud metoodikaga: 
10 cm paksused nivelliiri abil jälgitavad korrised, leidude asukoha fikseerimine kahest 
mõõtetikust mõõdetud koordinaatidena, korrisetasandite plaanistamine ning 
fotografeerimine (ka digitaalselt), jne. Leidude numeratsioon jätkus sealt, kus 2002. 
aastal lõpetati. Samaks jäi ka ruudustiksüsteem; mõõtmiste hõlbustamiseks lisati vaid 
mõõtetikk A’4 tikust A4 2 m põhja poole. Kaevamist jätkati tasandilt –55. Alates 
tasandist –95 hakkas linnuse õuepoolses kaevandiotsas paljanduma looduslik, 
inimtegevusest puutumata horisont, mida ei kaevatud. Vastavalt sellele nihkus korriste 
kagupoolne piir pidevalt linnamäe nõlva poole, nii et näiteks kolm viimast 
dokumenteeritud tasandit jäid tikust A4 juba 70 cm loode poole. Valli nõlvapoolsel küljel 
paiknes kaevandi serv viimastel tasanditel joonel tikust A4 275 cm loode pool, nii et 
vastu mäenõlva kujunes lõpuks mõnekümne sentimeetri laiune ja 50-60 cm kõrge 
läbikaevamata riba. Osa sellest – umbes 1 m laiuselt vahetult edelapoolse profiili kõrvalt 
– kaevati lõpuks maha. Korrisetasandite täpsemat paiknemist jälgitagu vastavatelt 
plaanidelt ja fotodelt. 
 
Pinnase sõelumine toimus ainult kõrgemate korriste puhul; alates tasandist –135 see 
leidude vähesuse tõttu lõpetati. Samuti piirduti viimaste tasandite (-135...-185) puhul 
üksnes pildistamisega ja plaane ei joonistatud, sest viimased korrised katsid üksnes mõne 
meetri laiuselt kaevandi loodeotsa ning märkimisväärseid ehitusjäänuseid seal ei olnud. 
Olgu ka märgitud, et joonistaja kogenematuse tõttu on tasandite -95...-125 plaanidel 
(plaan 14A–D) kaevandi piirid mõõtetikkude suhtes natuke nihkes, tasandi -105 plaanil 
võib olla ka olulisemaid moonutusi. Lõpuks fotografeeriti ja joonistati ka kaevandi 
mõlema pikiserva profiilid. Pärast seda, 24. juulil, aeti kaevand kinni. 

 
 

Korriste kirjeldus 
 

X korris, tasand − 65 (fotod 91, 92; plaan 13A) 
 
Esmalt puhastati üle tasand –55, taastades sellega üldjoontes seisu, millega eelmisel 
hooajal lõpetati. Seejärel kaevati 10 cm sügavamale, tasandini –65. Kõik suuremad kivid 
ja söestunud palgijäänused, mis olid osaliselt paistnud ja fikseeritud juba tasandil –55, 
jäeti seejuures veel paika. Nii jäeti kaevandi kagupoolses otsas kohale ka 3–4 suuremat 
püstjat paekivi, mis näisid piiritlevat, ehkki mitte katkematult ja selgesti, umbes 30 cm 
läbimõõduga ala (keskpunkt tikust A5 umbes 80 cm lõuna pool). Tõenäoliselt oli 
tegemist kõrgemal täheldatud, üsna ebamääraseks jäänud ja VI postikiilustikuna 
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tähistatud konstruktsiooni kõige alumiste kividega. Kivide alumised servad tegelikult 
tasandini –65 enam ei ulatunudki, nii et igal juhul oli tegemist pigem kõrgematesse 
korristesse kuuluva konstruktsiooniga. Jälgi puidust resp postist ei leitud; kivide vahel oli 
liivane segatud halllikaspruun pinnas nagu mujalgi koos üksikute söetükkidega. 
Oletatavast postikiilustikust vahetult lõunakaarte poole jääv ala oli küllaltki tihedalt – 
võrrelduna eelmise tasandiga – kaetud väiksemate (mõõtmed 10–20 cm ümber) kividega; 
nende hulgas oli nii pae- kui raudkive, osa neist seejuures põlemisjälgedega. Pinnas 
kivikeste vahel oli suhteliselt tume hallikaspruun, heledamate liivalaikudega sees; ka 
esines siin-seal söestunud puidujäänuseid. Tikust B5 umbes 1 m ulatuses loode poole, 
vastu edelaprofiili jääv ala oli aga kividest tühi ning pinnas oli siin märksa tumedam ja 
söesem kui kirjeldatud kivilasu vahel. 
 
Kirjeldatu näol oli tõenäoliselt tegemist vahetult vastu valli jäänud linnuse õuealaga. Seda 
lubab arvata selle erinevus ülejäänud kaevandist: seesugust väikeste kivide lasu nõlva 
pool ei olnud ning ka koondus enamik leiuainest just sellele, kagupoolsele alale. Lisaks 
eraldas seda ala täiesti selgelt ülejäänud kaevandist kirde–edela suunaline, kaevandit risti 
läbiv söestunud palk – tõenäoliselt jäänus kunagisest valli siseseinast. Kirjeldataval 
tasandil paistis palgist ainult kõige ülemine osa. Palgi otste asukoht mõõtetikkude suhtes 
oli järgmine: edelapoolne ots: B5 140 / B4 130 cm; kirdepoolne: B5 205 / B6 305 cm 
(ühtlasi markeerivad need punktid valli siseseina asukohta). Umbes 0,5 m laiusel ribal 
vahetult vastu palgijäänuse õuepoolset külge esines võrdlemisi rohkelt põlenud liiva; ka 
paiknesid siin mõned suuremad kivid (osalt näha juba tasandil –55). Üks selline oli palgi 
kirdepoolse otsa peal, tiku B5 kõrval. Selle kivi ja kirdeprofiili vahele jäi üks 45 cm 
pikkune söestunud palgijupp, mis paiknes eelnevalt kirjeldatud suure palgiga T-kujuliselt 
risti; mõned suhteliselt suured, palgikatkega enam-vähem samal joonel paiknevad 
söestunud puidu tükid olid veel kagu poolgi. See kahe palgi ristumiskoht, olgugi et mitte 
üksikasjadeni jälgitav (peal olnud suur kivi oli seda kahjustanud), toetab juba eelnevate 
tähelepanekute põhjal tehtud oletust, et vallikonstruktsioon ja selle taha jäävate hoonete 
seinad ehitati ühekorraga (vt ka 2002. a kaevamistulemused). Tähelepanuväärsed olid ka 
palkide ristumiskoha juures osalt kaevandi kirdeseina sisse ulatuvat kolm silmatorkavalt 
suurt paekivi. Nende seos palkkonstruktsiooniga jäi siiski lahtiseks, seda enam, et kivid 
paiknesid märgatavalt kõrgemal. 
 
Valli siseseina palgi ja tiku A4 vahelisse ruumi jäi korrapäratu tukilasu, mille paksus 
ulatus kuni 15 cm-ni. Selle alt paistis siin-seal punaseks värvunud liivaga intensiivne 
põlemiskiht (mis, nagu eespool märgitud, ulatus palgist ka õue poole). Tukilasust kirde 
pool, umbes 1,3×1,3 m suurusel alal vastu kirdeprofiili domineeris ilma suuremate kivide 
ja söetükkideta hele liiv; üksnes profiilist 20 cm kaugusel oli selles 25 cm pikkune tukk. 
Söestunud puidulasumist loode pool, samuti edelaprofiili ääres olid mõned suuremad, 
vastu valli siseseina olnutega võrreldavad kivid, mille all ja ümber oli kohati säilinud ka 
söestunud puitu. Kividest nõlva pool muutus pinnas järk-järgult tumedamaks, nii et tiku 
A’4 joonel kaevandi loodeotsal oli tegemist ühtlase pruunikasmusta kivideta vööndiga – 
moodustunud ilmselt eriaegsete linnuste varingust ja kõdukihist. Linnuse õue poolt 
piirnes see vöönd suurte söestunud palgikatkete reaga, mis ulatus tiku A’4 juurest 135 cm 
ulatuses edela suunas. Tukkide paiknemise suund näis olevat erinev: üks neljast 
suuremast palgijupist paiknes kirde–edela, teised enam-vähem loode–kagu suunaliselt. 
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Valli õuepoolsest seinast jäi see tukivöönd 2,6 m kaugusele. Profiilipildi põhjal paistab, 
et tegemist ei saanud olla samaaegsete ehitusjäänustega; välimised tukid olid ilmselt pärit 
hoopis hilisematest kindlustusetappidest.  
 
Enamik kirjeldatud korrise leidudest, sh luudest, saadi kaevandi kagupoolsest osast, 
väiksemate kividega kaetud alalt. Artefaktidest domineerisid savinõukillud; üles võeti ka 
mõned savitihendid.  

 
 

XI korris, tasand – 75 (fotod 93, 94; plaan 13B) 
 
Järgmise korrise kaevamisel sai selgeks, et kaevandit läbiv söestunud palk, millest 
eelmisel tasandil oli olnud näha vaid kõrgem õuepoolne serv, oli 35–40 cm lai ning 
säilinud katkestusteta kirdeprofiili ääres olevast ristpalgist edelaprofiilini välja (ja ulatus 
kaevamata alale). Palgist linnuse õue pool esines endiselt ilma korrapärata paiknevaid 
väiksemaid kive – nii paekive kui maakivimunakaid; osa kividest oli selgete 
tulesolekujälgedega. Erinevalt eelmisest tasandist oli nüüd kive ka kaevandi lõunanurgas, 
tiku B5 ümbruses. Seevastu idapoolseimas nurgas umbes 1×1,5 m suurusel alal tikust A5 
1,2–1,3 m kaugusel oli kivikesi hõredalt ning päris korrise lõpul paljandus siin kivideta 
kollakas liivakiht, tumedamate laikudega kergelt segatud. Märgitagu siinkohal, et –75 oli 
kõrgus, millel õuekaevandis kultuurkiht lõppes; vallikaevandi läänenurgas oli seega 
jõutud samasse seisu. 
 
Liivase ala piiril, sellest vahetult valli pool, olid sellelgi tasandil mõned oletatava 
postikiilustiku kivid, mis suuruse poolest ei erinenud ülejäänud kaevandi õueotsa 
omadest. Kiilustiku kivide vahel domineeris veel pruunikas kultuurkiht nagu teistegi 
kivide vahel kaevandi kagupoolses otsas. 
 
Edelaprofiili ja palgi vahelises nurgas, alal mõõtmetega 1,2×0,5 m oli kiht endiselt 
segatud punaseks põlenud liivaga. Selle põlenud liivaga ala ääremaile (tikkudest A5 ja 
B5 kummastki umbes 0,5 m kaugusele) jäi 3–4 erisuunalist söestunud puidutükki, 30–40 
cm pikad ja 7–8 cm läbimõõduga. Märgitagu, et ka kõrgemal tasandil oli selles kohas 
paar tukki olnud. 
 
Leiuaines koondus kirjeldatud kaevandiosas üldjoontes kividega kaetud alale ning 
koosnes valdavalt savinõukildudest ning loomaluudest; saadi ka mõned šlakitükid. 
 
Kaevandit läbivast palgist nõlva pool – kus ilmselt oli tegemist kunagise valli sisemusega 
– domineeris kollane liiv, kohati tumedama pinnasega ebaühtlaselt  segatud ning laiguti 
punaseks põlenud. Kirdeprofiili ääres oli liivase vööndi laiuseks ligikaudu 2,1 m; edela 
pool see kitsenes, ulatudes vastu edelaprofiili ainult 0,7 m-ni. Kaevandi keskel, söestunud 
palgist 15–20 cm kaugusel paiknes kaks suuremat kivi, mis olid olnud vahetult eelmisel 
tasandil välja puhastatud puidulasu all. Kivide kõrval oli üks suurem, 50 cm pikkune ja 
20 cm läbimõõduga kirde–edela suunaline põlenud palgijupp. Siin-seal esines 
kirjeldatavas liivases vööndis ka üksikuid väikesi, kuni 10 cm mõõtmetega kivikesi. 
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Liivakas ala piirnes linnuse nõlva pool katkendliku tukireaga, mis näis kulgevat joonel 
tikust A4 kümmekond cm loode pool. Valdavalt paistis olevat olnud tegemist kirde–edela 
suunaliselt paiknenud palgi (palkide) halvasti säilinud katketega, kuid ühe suurema 
maakivi alt paistis ka üks poolpüstine, ülemise otsaga linnuse õue poole asetsev 
puidutükk (täpne asukoht: A4 85 / A’4 125 cm, E pool). Veel üks samasuunaline, st valli 
suhtes risti asetsev 75 cm pikkune palgijupp oli ka edelaprofiili kõrval, tikust A4 40 cm 
kaugusel (kohal, kus eelmistel tasanditel oli olnud suur rõhtne paeplaat).  
 
Juba eelmisel tasandil paistnud, tikust A’4 edela poole jäänud palgijäänused jäeti esialgu 
paika ja puhastati selgemalt välja; tukke tuli nüüd välja ka kaevandi kõige 
läänepoolsemast nurgast, edelaprofiili kõrvalt. Suuremate tukkide läbimõõt oli 15–20 cm. 
Tikkude A4 ja A’4 vahelisel alal oli näha, kuidas tukid osaliselt kivide peal paiknesid. 
Suuremaid lähestikku asetsevaid kive oli siin 5–6, sh raudkivi, mille alt paistis eespool 
mainitud poolpüstine tukk. Sellest kivikogumist kirde ja edela (profiilide) poole jäid 
segatud pinnasega laigud, mis loode ja kagu poolt näisid piirnevat kirjeldatud 
tukiridadega. Nii jäi mulje, et tegemist oli kahe, teineteisest ligikaudu 0,5 m kaugusel 
asetsenud palgi vmt jäänustega. Võrreldes olukorda profiilijoonistega võib arvata, et 
seesmine tukirida võis markeerida õuepoolse palgiga samaaegset valliseina; seevastu 
välimised tukid olid ilmselt hilisemast kindlustusetapist. Neist nõlva pool, umbes 0,5 m 
laiusel ribal kaevandi loodeotsas oli endiselt ühtlaselt tume pruunikasmust kiht. 
 
Leidude paiknemine oli täiesti analoogiline eelmise tasandiga: enamik leide palgist 
linnuse õue pool, vähem kaevandi loodeotsas tukiridade ümbruses. Vallitäitekihist leide 
ei tulnud. Leiuaines koosnes savinõukildudest, loomaluudest ja šlakitükist. 
 
 
XII korris, tasand –85 (fotod 95–99; plaan 13C) 
 
Järgmise korrise kaevamisel jäeti valli siseseina palk ja suured tukid kaevandi 
nõlvapoolses otsas esialgu kohale ning eemaldati alles siis, kui ülejäänud kaevandi alal 
oldi jõutud tasandini –85: tukkide põhjad nii sügavale enam ei ulatunud (vrd fotod 95 ja 
98). Alles jäeti üksnes juba eelmisel tasandil kirjeldatud poolpüstine valliga risti olev 
tukk (pikkus 50 cm, läbimõõt 20 cm), samuti üks viltu (ülemise otsaga õue poole) 
asetsenud postijupp tikust A’4 15 cm edela pool (pikkus 15 cm, läbimõõt 8 cm). 
 
Kaevandi õuepoolsemas otsas, umbes 70–80 cm laiusel ribal tikust B5 loode pool 
domineeris selle kihis juba selgelt kollane liiv; kive esines selles väga vähe ning need olid 
tähtsusetult väikesed. Pisut kitsamal ribal vahetult vastu valli / vastavat palgijäänust oli 
liivakiht veel kergelt segatud tumedama pinnasega; ka leidus siin kive. Enamik neist jäi 
tiku A5 lähedusse, sellest pisut lõuna ja edela poole. Mingit korrapära nende paiknemises 
ei olnud. Suuremate kivide mõõtmed ulatusid paarikümne cm-ni, ülejäänud olid tunduvalt 
väiksemad. Võimalik, et mõni neist suurematest kividest oli kunagi valli toestanud. Sama 
võib oletada kivi kohta, mis asetses palgist vahetult kagu pool ja ulatus otsapidi 
edelaprofiili sisse. Palgi all kollases liivas olid ainult mõned üksikud väiksemad kivid. 
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Koos kirjeldatava korrisega kaevati läbi postiaugu põhi, mille kiilustikukivid olid jäänud 
kõrgematesse korristesse. Augu keskpunkti koordinaadid mõõtetikkudest olid järgmised: 
A5 75 cm / B5 157 cm (ida pool). Ehkki kive oli säilinud ainult augu edelaprofiili poolsel 
küljel (poolringis väikeste vahedega kolm kivi), tulid liivases pinnases pruunika, 
söetükke sisaldava mullaga täidetud süvendi piirjooned hästi esile. Tasandil –85 oli 
kivide välimistest servadest mõõtes postiaugu läbimõõt 43 cm; kivide vahelise ala (resp 
posti) läbimõõt oli ligikaudu 30 cm. 
 
Kui tasandil –85 avanenud pilt oli plaanistatud ja pildistatud, kaevati lõpuks, pärast suurte 
palgijäänuste eemaldamist ja enne järgmise korrise kaevamist, postiauk täiesti läbi. Seda 
tehti poole kaupa, et vahepeal oleks võimalik jälgida augu täidise läbilõiget (foto 99). 
Selgus, et tasandilt –85 ulatus süvend veel 20 cm võrra sügavamale. Auk kitsenes allpool 
sujuvalt, nii et selle läbilõige oli kausja, väga kergelt teravneva kujuga. Süvendit täitnud 
pruunikast harvade söetükikestega mullast leiti üksikud savinõukillud (970, 971) ja 
luukatke (1019).   
 
Õuepoolsest palgist nõlva pool domineeris kollane liiv nagu kaevandi kagupoolses 
otsaski, kuid see oli siiski tugevalt segatud tumedama mulla, söelaigukeste ning põlenud 
liivaga, eriti edelaprofiili ääres. Kive oli siin väga vähe ja needki valdavalt kruusaveeriste 
suurused. Nõlva pool piirnes kirjeldatud ala viltuste, ülemiste otstega linnuse õue poole 
asetsevate paekivide reaga (5–6 kivi tihedalt üksteise kõrval, mõõtmed maksimaalselt 
20×50 cm). See kulges tikust A4 45–50 cm kagu poole jääval joonel, ulatus vahetult 
edelaprofiili äärest 1,7 m pikkuselt kirde suunas ning katkes siis, kirdeprofiilist ligikaudu 
1 m kaugusel. Tegemist võis olla mingisuguse valli toestamiseks mõeldud 
konstruktsiooniga; millisest ehitusjärgust pärinevaga, ei olnud esialgu võimalik öelda, 
kõige tõenäolisemalt oli aga tegu II linnuse valliga. Mõned sama suured kivid paiknesid 
kirjeldatud reast veel nõlva poolgi, koondudes seejuures tihedamalt alale, mis jäi tikust 
A’4 keskeltläbi 70 cm lõuna poole. Siin oli lähestikku 6–7 kivi, neist mõne peale ulatus 
juba kahel eelmisel tasandil kirjeldatud suur söestunud palgijäänus. Tikust A’4 vahetult 
kagu pool palgijupi all kive ei leidunud, siin oli tumedama mulla ja liiva segune pinnas 
(vrd fotod 96 ja 98). 
 
Mõõtetiku A’4 joonest nõlva pool oli kaevandi ots ka kirjeldataval tasandil kaetud 
ühtlaselt tumeda pruunikasmusta kõdu- ja varinguhorisondiga. Eraldi märkimist väärib 
vahetult edelaprofiili ääres, kivirea ja suurte tukkide vahele jäänud 60×110 cm suurune 
ala, mis oli kaetud heleda kruusase liivaga, kuivõrd liiv oli siin tunduvalt heledam kui 
mujal kaevandi alal. 
 
Leide saadi kirjeldatud korrisest tunduvalt vähem kui kõrgemalt, kuid leiuainese koostis 
oli sama: luud, savinõukillud, mõned šlakitükid. Tähelepanuväärne oli valli täiteliiva 
seest, tikust A4 pisut lõuna poolt leitud suurem hulk savinõukilde, kõik ühest ja samast 
anumast (14 katket; nr 964). 
 
 
XIII korris, tasand –95 (foto 100; plaan 14A) 
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Suuremas osas kaevandist domineeris tumekollane liiv; vaid loodepoolsesse otsa, tiku 
A’4 joonest väljapoole jäi endiselt 1,2 m laiune tumedam vöönd varingust ja kõdust. 
Kollases liivas oli 40–50 cm laiune märgatavalt tumedam, söetükikesi sisaldav riba, mis 
kulges risti läbi kaevandi umbes samal kohal, kus oli olnud palk kõrgematel tasanditel. 
Palgi asukohaga ühtis kirjeldatav tume riba siiski ainult osaliselt, jäädes pisut enam loode 
resp nõlva poole (tikust A5 30 cm kaugusele). Profiiliandmed lubavad oletada, et 
tegemist võis olla kunagise huumushorisondiga. Selle vööndi keskpaika jäi suur  maakivi, 
mis oli hakanud paistma kohe pärast palgi eemaldamist juba eelmisel tasandil. Peale selle 
märkimisväärseid kive tiku A4 joonest kagu pool rohkem ei olnud. 
 
Umbkaudu 60–70 cm kirjeldatud tumedamast vööndist loode pool tuli nähtavale veel üks 
kaevandit risti läbiv, eelmisest tunduvalt söesem vöönd. See kulges kitsa, 5–7 cm laiuse 
viiruna edelaprofiilist kirde suunas, tikust A4 kümmekond cm linnuse õue pool. Mainitud 
tikust 10–15 cm kirde pool laienes söeriba 60–70 cm laiuseks, ümbritsevast pinnasest 
tunduvalt tumedamaks resp söesemaks laiguks; kohati oli siin ka punaseks põlenud liiva. 
Korriseplaani kõrvutamine profiilijoonistega lubab oletada, et tegemist oli kõige 
varasema (I) kindlustusjärgu põlemiskihiga.  
 
Liiv ümber kirjeldatud (nõlvapoolse) söese vööndi erines pisut kaevandi õuepoolset otsa 
katnud liivast, olles sellest jämedam ja sisaldades vastavalt rohkem väikesi kivikesi. 
Edelaprofiili kõrval, tikust A4 70 cm lääne pool oli suhteliselt palju ka põlenud liiva. 
Kaevandi läänenurgas, tikust A4 70–80 cm loode pool, kus eelmisel tasandil oli olnud 
kivirea tagune valkja jämeda liiva laik, paiknes liivase ja tumedama kõduse varinguala 
piiril reas neli viltust paekivi – nagu eelmisel tasandil, kuid 15–20 cm võrra väljaspool. 
Selle ja eelmise tasandi kiviread jätsid mulje, nagu oleks tahetud valli liivkeha sel moel 
kivide abil toestada. Kaevandi nõlvapoolsel otsal olid üksikult veel mõned suuremad 
kivid. 
 
Korrisest saadi mõned üksikud savinõukillud ja luufragmendid.  
 
XIV korris, tasand –105 (foto 101, plaan 14B) 
 
Õuepoolset kaevandiosa, kus looduslik liiv väljas, tasandist –95 oluliselt sügavamaks ei 
kaevatud ning XIV korrise täiemahulist eemaldamist alustati tikust A4 1,5 m kagu poole 
jäävalt joonelt. Segatud, tumedamate laikudega liivane pinnas ulatus tiku A’4 jooneni; 
sellest nõlva poole jäi 1,2–1,3 m laiune tumeda värvusega kõdune riba. 
 
Ehitusjäänuseid kirjeldatavas kihis ei olnud; esines vaid üksikuid väikesi kive. Eelmisel 
tasandil tikust A4 pisut kagu poolt kulgenud söene, kirde suunas laienev riba oli nüüd 
kümmekond cm nõlva poole nihkunud ning märksa laiem ja ebamäärasemate piirjoontega 
kui kõrgemal. Veel üks söesem laik (läbimõõt 70–80 cm) oli korrise kagupiiril 
kirdeprofiili kõrval, tikust A5 natuke loode pool. Et aga kiht oli sellel tasandil segatum 
kui eelmisel, siis ei olnud siin sellist kontrasti heledama liiva ja söerohkemate laikude 
vahel nagu tasandil –95. 
 
Korrisest saadi ainult mõned luukatked. 
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XV korris, tasand –115 (fotod 102–103; plaan 14C) 
 
XV korrises tulid nähtavale selged jäljed veel ühest, ilmselt kõige varasemast linnuse 
kindlustamisjärgust. Tikust A4 20–50 cm loode pool kulgeval joonel läbis kaevandit 
kirde–edela suunaline söeviir, mille ääres oli kohati paekive, mõned neist seejuures viltu, 
ülemise otsaga linnuse õue poole (analoogiliselt kõrgemal olnud kiviridadega). Söene 
riba oli ebamääraste piirjoontega, maksimaalselt 10–20 cm lai. Kohati, eriti vastu 
mõlemat profiili, oli söetükikeste vahel säilinud söestumata, kõdunenud puitu. Tikust A4 
25 cm loode pool oli ka üks umbes 15 cm pikkune söestunud puidu tükk (kõrgusel –110); 
peale selle rohkem tukke ei esinenud. Tukkide kõrval paiknes lähestikku 5–6 paekivi, 
suurimast paistmas ainult ülemine ots. Mõned üksikud, enam-vähem samal joonel 
paiknevad paekivid jäid neist ka kirdesse. Söene riba näis jooksvat kividest vahetult 
loode pool. 
 
Korrise kagupiirist (kirjeldataval tasandil tikust A4 1 m kagu pool) söese kividega 
vööndini ulatuv ala oli täidetud võrdlemisi tihke ja tumeda liivaka pinnasega, milles 
esines väikesi söelaigukesi. Märkimisväärseid kive (mõõtmed 10–20 cm ümber) oli siin 
vähe, ainult tikust A4 ligikaudu 0,5 m lõuna pool. Söeviirust nõlva poole jäi 70–80 cm 
laiune segatud liivaka pinnasega kivideta ala; seejuures oli liiv siin heledam ja pisut 
jämedam kui söeviirust kagu pool. Tiku A’4 joonest loode pool hakkas pinnas järk-
järgult tumedamaks muutuma, nii et tikust kümmekond cm nõlva pool algas ühtlaselt 
tume ja kerge varingu- ja kõdukiht, mis 1,2–1,3 m laiuselt kaevandi loodeotsa kattis. 
Kive oli siin mõnevõrra rohkem ja tihedamalt kui teistes kaevandi osades, ent need olid 
suhteliselt väikesed ja paiknesid ümbritsevas pinnases üsna lahtiselt. 
 
Peale mõne üksiku luukatke (tumeda värvusega kihist kaevandi loodeotsal) muid leide ei 
saadud. 
 
 
XVI korris, tasand –125 (foto 104, plaan 14D) 
 
Tasandi õuepoolne piir kulges tikust A4 50 cm kagu poolt. Sellest kuni nimetatud tikuni 
domineeris kollane looduslik saviliiv, siiski veel üsna tuntavalt tumedama mullaga 
segatud. Loode pool piirnes see 75 cm laiuse kaevandit risti läbiva tumedama vööndiga, 
kus esines võrdlemisi palju mulda ja söetükikesi. Selle vööndi nõlvapoolsele äärele jäi 
suur viltune paeplaat, mille ots oli tulnud välja kõrgusel –106 ning mis ulatus 
kirjeldatavast tasandistki veel palju sügavamale. Plaadi serva all oli üks väiksem, samuti 
viltune paekivi, mis kõrguselt –125 sügavamale ei ulatunud. Ka sellel tasandil oli 
võrdlemisi selgelt näha, kuidas suurest paeplaadist vahetult loode poole jäi suhteliselt 
intensiivne kitsas söeviir, mis oli enam-vähem jälgitav kivist kuni edelaprofiilini välja, 
joostes seal kokku arvatavalt kõige varasema linnuse põlengukihiga. Peale juba 
kirjeldatud paekivide paiknes tasandi kagupoolsemas osas siin-seal veel 7–8 väiksemat 
kivi. 
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Tumedale vööndile järgnes nõlva pool 50–60 cm laiuselt võrdlemisi heledat liiva, 
segatuna tumedamate laikude ja üksikute söetükikestega. Arvatavalt oli tegemist linnuse 
ajaliselt teise kindlustusjärgu vallitäidisega. Kaevandi nõlvapoolses otsas oli 70–80 cm 
laiune ühtlaselt tumeda mullaga ala, mille kagupoolne piir jäi tikust A’4 30–40 cm 
kaugusele. Siin oli hulk suhteliselt lahtisi kive, neist suurimate mõõtmed 15–20 cm 
ümber. Märkimist väärib veel üksik suurem paekivi kõduse varingukihi ja valli segatud 
täitekihi piiril tikust A’4 umbes 50 cm lääne pool. 
 
Leiuaines: kaks savinõukildu ja mõned luutükid segatud kihist püstjast kivist loode pool. 
 
 
XVII korris, tasand –135 (foto 105) 
 
 
Tasandi piir kulges tiku A4 joonel. Sellest 70 cm ulatuses nõlva pool oli tegemist 
suhteliselt tumeda liivaka kihiga (ilmselt kõige varasema kindlustusetapi vallitäide). 
Vöönd lõppes kitsa söeviiruga (varaseima linnuse põlengukiht), mis oli jälgitav umbes 80 
cm pikkuselt alates edelaprofiilist; suure viltuse paeplaadi edelapoolse otsa juures viirg 
katkes. Paeplaat oli kirjeldataval tasandil suuremas osas välja puhastatud ja palju 
sügavamale enam ei ulatunud. Oli selge, et kivi oli seostatav varaseima 
kindlustusetapiga; võib-olla pidi see ära hoidma vallitäite varisemist. Siin-seal paeplaadi 
ümbruses oli üksikuid väikesi kivikesi.  
 
Varaseima (resp I) kindlustusjärgu kihist nõlva pool oli 70–80 cm laiune liiva-kruusa 
seguse pinnasega ala, profiilipildi põhjal II–III kindlustusjärgu täitekiht. Kive selles 
märkimisväärselt ei olnud, kui välja arvata üks ligi 20 cm kõrgune kivi, mille ülemine osa 
oli väljas juba eelmisel tasandil; kõrguselt –135 jäi selle põhi pisut kõrgemale. Kaevandi 
loodeots oli 70–80 cm laiuselt kaetud tumeda mullaga – suuremas osas arvatavasti 
hilisemate linnuste varingukiht. Suuremaid kive selles ei olnud.  
 
Leiuaines oli napp: vaid mõned savinõu- ja luukillud. 
 
 
XVIII korris, tasand –145 (foto 106) 
 
Korrise piir kulges joonel tikust A4 20–30 cm loode pool. Mainitud tikust 90 cm 
kaugusel oli sellelgi tasandil näha varaseima linnuse põlemiskihi söene viir, jälgitav ligi 
meetri pikkuselt alates edelaprofiilist. Ala sellest kagu pool oli täidetud segatud liivaka 
pinnasega, mille värvus oli märksa tumedam kui söeviirust loode  poole jääval ja ilmselt 
hilisematest kindlustusjärkudest pärineval, samuti liivasel segatud kihil. Üldiselt ulatus 
liivaseguse pinnasega ala korrise kagupiirist 1,2–1,4 m nõlva poole, piirnedes 70–80 cm 
laiuse tumedama mulla vööndiga kaevandi loodeotsas. Võrreldes eelmiste korristega oli 
selle varingukihi sees nüüd tunduvalt rohkem liiva (ning vööndi kagupoolne piir seetõttu 
ebamäärasem). Kive esines kirjeldataval tasandil vähe ja need olid väikesed; üksnes 
kaevandi läänenurgas asetses ka üks suurem. 
 



 36 

Tumedast varinguvööndist kaevandi loodeotsal leiti kaks savinõukildu ja luukatke. 
 
 
XIX korris, tasand –155 (foto 107) 
 
Tasandini –155 kaevatud ala kagupoolne piir jäi tikust A4 40–50 cm nõlva poole. Sellest 
1,5 m ulatuses loode pool oli endiselt tumedamate laikudega segatud tumekollane jäme 
liiv, mis sisaldas üksikuid kivikesi, läbimõõduga kuni 7–8 cm. Tikust A4 1 m kaugusel 
oli liivas jälgitav veel I linnuse põlemiskihi söene viir, kirjeldataval tasandil kitsam ja 
lühem (60 cm) kui kõrgemal. 70–80 cm laiune tumedama värvusega riba kaevandi 
nõlvapoolsel otsal oli endiselt tajutav, kuid nüüd domineeris siingi liiv.  Kaevandi 
läänenurgas oli paar suuremat kivi; neist üks oli olnud näha juba eelmisel tasandil. 
 
Leiuaines: üks savinõukild ja luufragment. 
 
 
XX korris, tasand –165 (foto 108) 
   
Korrise eemaldamist alustati tikust A4 70 cm kauguselt, kust kaevandi loodeservani jäi 
veel ainult 1,9 m. Liiva osakaal oli eelmiste tasanditega võrreldes veelgi tõusnud. Ka 
kaevandi nõlvapoolses otsas ei esinenud enam ühtlaselt tumedat kihti – siingi oli muld 
nüüd kollase liivaga segatud. Lisaks tavapärasele tumekollasele liivale tuli tiku A’4 
ümbrusest 25 cm raadiuses välja hoopis heledama, pigem valkja kui kollase liiva laik. 
Vähesel määral näis samasugust liiva olevat ka tiku A’4 joonest loode pool, kuid seal oli 
see tugevalt segamini kollase liiva ja mullaga.  
 
Tikust A4 30 cm loode pool eristus liivases pinnases selgesti 5–7 cm laiune tumedam, 
kergelt söene viir, kirde–edela suunaline ja jälgitav 110 cm pikkuselt. Võib-olla oli selle 
näol tegemist kunagise maapinna kõrgust markeeriva joonega; igal juhul oli kiht, millele 
viirg osutas, selgelt varasem I kindlustusetapi põlengukihist. Teine samasuunaline, kuid 
tunduvalt intensiivsem söeviir oli tikust A4 95 cm loode pool. Söeriba oli jälgitav umbes 
30 cm pikkuselt edelaprofiilist; kirde pool laienes see ebamääraste piirjoontega söeseks 
laiguks. I linnuse põlemiskihist näis ka see paiknevat mõnevõrra sügavamal. Ei saa siiski 
välistada söeriba seost just mainitud kihiga, kuid on ka võimalik, et tegemist oli millegi 
samalaadsega nagu kagupoolne viir.  
 
Märkimisväärseid kive oli ainult tikust A’4 edela pool, kus 4–5 paekivi (maksimaalsed 
mõõtmed 10×20 cm) väikeste vahedega enam-vähem ühel joonel asetsesid. Mõned 
samalaadsed kivid olid veel neist kagu pool, kuid paiknesid kõrgemal ja jäid korrisest 
välja (osalt olid näha juba tasandil –155). Kõik kivid paiknesid kollase põhjaliiva sees. 
 
Peale ühe savinõukillu korrisest teisi leide ei saadud. 

 
 

XXI korris, tasand –175 (foto 109) 
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Korrise kagupoolne piir jäi kirjeldataval tasandil enam-vähem samale kohale, tikust A4 
65–70 cm loode poole. Tegemist oli liiva-mulla seguse, üksikuid söetükikesi sisaldava 
kihiga, milles selgelt domineeris tumekollane liiv. Tikust A’4 vahetult nõlva pool vastu 
kirdeprofiili oli sellelgi tasandil 40×50 cm suurune valkja liiva laik. Endiselt oli selgesti 
näha söene riba edelaprofiili ääres enam-vähem samal kohal, kus eelmisel tasandil. Nüüd 
oli see jälgitav 125 cm ulatuses, laienedes vahepeal, edelaprofiilist 20–30 cm kaugusel, 
paarikümne cm laiuseks ebamääraste piirjoontega söeseks laiguks. Eelmisel tasandil 
korraks esile tulnud kitsas söene riba kirjeldatust kagu pool enam jälgitav ei olnud.  
 
Kive oli korrises vähe, nende mõõtmed jäid alla 10 cm (v.a üks suurem kivi tikust A’4 30 
cm kaugusel, mis oli paistnud juba eelmisel tasandil) ning nad olid tugevalt pinnases 
kinni – tõenäoliselt kuulusid puutumata looduslikku kihti. Veel üks suurem kivi tuli 
nähtavale kaevandi läänenurgast, seejuures nii, et suurem osa sellest jäi kaevamata alale. 
Arvatavasti kuulus kivi samasse kihti kahe profiilis kõrgemal näha olnuga; kivi ümbruses 
oli veel tumedat varingumulda. Leide XXI korrisest ei saadud. 

 
 

XXII korris, tasand –185  (foto 110) 
 
Tasandi piir kulges endisel joonel, tikust A4 ligikaudu 70 cm loode pool. 
Tähelepanuväärseim kirjeldatava korrise puhul oli söestunud puit – arvatavalt palgikatke 
– tikust A’4 vahetult edela pool. Palgijäänus oli küll tugevalt laiali vajunud, kuid võis 
näha, et tegemist oli ida–lääne suunaliselt paikneva 65 cm pikkuse tukiga. Selle all esines 
põlenud liiva. Palgist võeti söeproov nr 4, mis dateeriti aega 1561±62 radiosüsiniku aastat 
tagasi (tabel, proov nr 33). Palgijäänus asetses jämeda kollase liiva sees, kusjuures liiv oli 
mõnevõrra heledam kui ülemistes korristes, enam-vähem nagu eelmistel tasanditel tiku 
A’4 kõrval olnud laik. Kirjeldataval tasandil ulatus sellise liiva vöönd ühest kaevandi 
pikiservast teiseni ja oli 1,1–1,2 m lai. Kaevandi nõlvapoolses otsas, 80–90 cm laiusel 
ribal oli liiv pisut tumedam ja sellesse lisandus rohkem tumedaid (mullaseguseid) laike. 
Kive esines korrises väga vähe ja needki olid valdavalt kruusaveeriste suurused. Leide ei 
olnud. 
 
 
Viimane kiht kaevandi loodepoolses otsas 
 
Tasandilt –185 edasi kaevates rangelt 10 cm paksuseid korriseid enam ei jälgitud – 
eesmärgiks oli läbi kaevata meetrilaiune riba kaevandi loodepoolses servas, kus 
loodusliku liivakihini eelmise korrisega veel ei jõutud. Selgus, et segatud liiva-mulla kihti 
oli järele jäänud veel väga õhukeselt. Juba kõrgusel –186... –187 tuli 50–60 cm laiusel 
ribal kaevandi kõige nõlvapoolsemas otsas välja õhuke suhteliselt tume, söelaiguline kiht. 
Vahetult selle alt, kõrgusel –188  ilmus tumekollase ja peaaegu täiesti puhta (st segamata) 
peene liiva kiht, milles eriti ei esinenud isegi kruusaveeriseid. Liivariba laiuseks oli 40–
45 cm; kagu poolt piirnes see heledama kruusase liiva kihiga.  Kaevandi pikiservadeni 
tumekollase liiva riba ei ulatunud: nii kaevandi põhja- kui läänenurka jäi 30–40 cm 
läbimõõduga tumeda liiva-mulla seguse pinnasega laik (keskpunktide kaugus 
mõõtetikkudest vastavalt A4 130 / A’4 280 cm ning A4 240 / A’4 250 cm). Nende näol 
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oli tõenäoliselt tegemist mingite looduslikku pinnasesse tehtud sissekaevetega, mille 
põhjad ulatusid umbes sügavuseni –230... –235. Kive neis oluliselt ei leidunud; esines 
üksikuid söetükikesi. Sissekaeved jäid osaliselt kaevandist väljapoole ja on seega 
profiilijoonistelt selgesti näha. Tõenäoliselt veel üks sissekaeve, eelmistega samal joonel, 
oli eespool kirjeldatud tumekollase liivakihi sees (asukoht: A4 240 / A’4 170 cm; 
kaevandi loodeservast 25 cm kaugusel). See muutus tumedama laiguna nähtavaks kohe, 
kui liivakiht välja tuli, ning oli jälgitav vähemalt sügavuseni –232. Kõrgusel –190 oli 
laigu läbimõõt 25 cm, kuid sügavamal näis see tugevalt ahenevat. Süvendi piirjooned olid 
tunduvalt ebamäärasemad kui ülejäänud kahel. Leide ei saadud ei sissekaevetest ega 
nende ümbrusest. 
 
Lõpuks kaevati maha meetrilaiune edelapoolne osa kaevandi nõlvapoolsest servast, nii et 
edelaprofiil pikenes ligikaudu meetri võrra. Tegemist oli tumeda, linnuse hilisematest 
kindlustusjärkudest pärineva kõduse varingukihiga. Erinevatelt kõrgustelt leiti siit mõned 
savinõukillud ja luutükid.  
 
 
 
Profiilide kirjeldus ja tõlgendus 
 
Kirdeprofiil (fotod 111–115, plaan 15A) 
 
Lisaks vallikaevandi kirdepoolsele profiilile kirjeldatakse siin ühtlasi ka nn õuekaevandi 
kirdepoolset serva. Mõõtmine toimus õuekaevandi idapoolseimast tikust B7, millest 
profiil veel 45 cm pikkuselt kagu poole ulatus. 
 
Valli taha linnuse õuele jäänud profiililõigul oli kultuurkiht ühtlaselt pruunikasmust, 
vahekihte selles eristada ei saanud. Tiku B7 juures oli kihi paksus 60 cm (k.a 
kamarhorisont) ning valli pool muutus see sujuvalt paksemaks. Tikust B7 ligikaudu 1,5 m 
kaugusel hakkas kultuurkihi ülemises osas suurenema kivide osakaal (valdavalt 
paekivid). Kamarhorisondist ulatus kivine kiht kuni 50 cm sügavamale. Vähemalt osa 
neist kividest – eriti tõenäoliselt ülemised – kujutas endast linnuse viimase 
kindlustusjärgu varingut, kuid osalt võisid kivid kuuluda ka vallitaguste ehitiste juurde. 
Tikust B7 3,1 m loode pool, kõrgusjoonel –60 oli 30 cm pikkune ja 7–8 cm paks söeriba, 
mille näol võis olla tegemist jäänusega III või IV linnuse aegse valli ja vallitaguse elamu 
vahelisest seinast. 
 
Esialgne, vallieelne maapind, mille ligilähedast paiknemist sai määrata loodusliku 
valkjas- või pruunikaskollase savika, kergelt rähkse liivakihi järgi (sellest kõrgemal), oli 
õuealal olnud suhteliselt tasane, kerge kaldega valli poole: kui tiku B7 juures ilmus 
looduslik liiv tasandil –60, siis sellest 3,5 m kaugusel oli vastavaks kõrguseks –80. Piir 
loodusliku liiva ja pealmiste kihtide vahel ei olnud terav ega selge: vahepeale jäi 
ebamäärane 5–6 cm paks uhtehorisont ning kunagine huumuskiht oli kultuurkihi alumise 
osaga sujuvalt kokku sulanud. 
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4 m kaugusel tikust B7  hakkas huumushorisont siiski selgemini eristuma: tegemist oli 
õhukese, keskmiselt 5 cm paksuse tumedama vööndiga tumekollase põhjaliiva ja 
hallikaspruuni, kollakate laikudega valli täite vahel, mis järgis maapinna langust loode 
suunas (foto 113). Järsem langus algas tikust B7 5 m kaugusel, kõrguselt –95 allapoole. 
Kaugusel 5,5 m langus peatus, olles saavutanud taseme –120; enam-vähem see tasand 
säilis järgneva 60 cm ulatuses. Sel kohal oli profiilis kolm suurt liivakivi – ilmselt oma 
looduslikul kohal, kuulumata mõnda ehituskonstruktsiooni. 
 
Mõõtetikust 6,1 m kaugusel hakkas maapind taas võrdlemisi järsult laskuma (foto 115); 
langus peatus umbes 7 m joonel, jõudnud sügavusele –175. Edasi loode pool oli olnud 
suhtelisel tasane, kergema langusega pind. 7,7 m kaugusel tikust B7 oli algne maapind 
tasandil –190. Sujuv langus jätkus siit kaevandi lõpuni. 
 
I linnuse kiht  
 
Kõige varasema linnuse kiht muutus jälgitavaks tikust B7 4,75 m loode pool, profiilis 
paiknevate poolviltuste kivide taga kohas, kus algse maapinna langus järsemaks muutus 
(foto 113). Linnuse põlengukiht oli 4–5, kohati vaid 2–3 cm paks. See kulges kerge, 
tõenäoliselt valli pinda järgiva kaarega, mille kõrgeim punkt ulatus tasemele –72 
(nurgatikust 5,2 m kaugusel). Valli maksimaalseks kõrguseks omaaegsest maapinnast sai 
profiilil mõõta 45 cm, laiuseks vähemalt 2 m. Vallitäide koosnes tumedamast segatud 
liivakast pinnasest, milles kohati esines heledama liiva laike. Valli välisnõlva markeeris 
oletatavasti 40 cm pikkune söestunud puidu viir mõõtetikust 6,2 m kaugusel, 
kõrgusvahemikus –95...–115. Sellest loode pool jätkus põlengukiht 4–5 cm paksuse, üsna 
järsult langeva katkendliku ribana. Et profiili loodeotsas kõrgemalt kokku jooksvate 
kihtide seostamine kindlate kindlustusetappidega oli komplitseeritud ning nõuab 
üksikasjalikumat tööd plaanide ja fotodega, siis ei ole esialgu selge, milline kiht siin just 
kõige varasema linnuse aega kuulus. Nii jääb lahtiseks ka see, mis kihte eristas 3–4 cm 
laiune heleda liiva riba kahe söese viiru vahel valli välisjalamil, 7,5 m kaugusel tikust B7. 
Konkreetse kihiga jääb seostamata ka looduslikku liivapõhja tehtud 30–40 cm sügavune 
sissekaeve, mis oli näha profiili päris nõlvapoolses otsal (täpsemat kirjeldust vt lk 37). Jäi 
aga mulje, et vähemalt I linnuse ajal oli valli ees olnud kerge langusega enam-vähem 
tasane astang, laiusega vähemasti 1,3 m (võib-olla rohkemgi, kuid profiil kaugemale ei 
ulatunud). 
 
II linnuse kiht 
 
Varaseima linnuse põlemisele järgnenud (II) kindlustamisjärk sai profiilil nähtavaks 4,4 
m kaugusel nurgatikust juba eespool mainitud 4–5 suurema poolviltuse kivi näol. Need 
kuulusid tõenäoliselt II linnuse vallikonstruktsiooni juurde, osutades valli sisekülje 
asukohale. Ka kaevandis oli sel joonel olnud suhteliselt rohkesti kive ning nende kõrval 
söestunud palk. Selle ots oli profiililgi näha: mainitud kivide kõrval kõrgusel –55, 
nurgatikust 4,75 m kaugusel. 
 
Palgiotsast loode pool oli II linnuse vöönd raskesti jälgitav: põlengukiht puudus, tegemist 
oli 25–30 cm paksuse heledama liiva kihiga. Selgemini võimaldasid seda piiritleda 
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suuremad kivid (kõrgusvahemikus –45...–65), mille paiknemine näis jälgivat II linnuse 
valli kontuuri. Enam-vähem kindlalt võib väita, et vall oli olnud samal kohal, kus 
eelmisel etapilgi, võib-olla vaid natuke laiem. Nurgatikust umbkaudu 6,5 m kaugusel, 
kust vallinõlv langema hakkas, kivid kadusid. II linnuse kihiks võiks siin oletamisi lugeda 
30–40 cm paksust kollast liivakat kihti, mis kõrgematest eristus heledama värvuse poolest 
ja mis ulatus sissekaeveni profiili loodeotsas. 
 
III linnuse kiht 
 
III kindlustusetappi oli raske piiritleda, mistõttu ka siinkirjutatu osas tuleb arvestada 
edasiste revideerimisvõimalustega. III linnusega võiks seostada valli ja hoonete vahelise 
seina asukohta markeerivat söeriba tikust B7 umbes 3,3 m kaugusel. Söelaigust loode 
poole jäi ilmselt ka selleaegne vallitäide, mis kujutas endast ilma märkimisväärsete 
kivideta hallika varjundiga kollakaspruuni kihti. Ehkki kaevandis oli selgesti näha, et III 
linnuse aegse valli muldkeha hoidis koos tarandilaadne konstruktsioon, ei kajastunud see 
profiilil. Puitkonstruktsioonidele osutasid vaid üksikud söetükid erinevatel kõrgustel. 
Valli ülaosas, keskeltläbi kõrgusel –10, esines ka üksikuid põlenud liiva laike (suuremad 
neist 4,9 ja 5,7 m kaugusel tikust B7), mis võisid ligilähedaselt markeerida III linnuse 
valli pinda. II linnuse vallitäitest oli see umbkaudu 45–50 cm, esialgsest maapinnast (resp 
looduslikust liivast) 110 cm kõrgemal. III linnuse valli välisnõlva joont ei olnud võimalik 
eristada, sest vastav kiht oli sulandunud ülemisse, IV linnuse kihti.  
 
IV linnuse kiht  
 
Kõige viimase, IV kindlustusjärgu kiht eristati eelkõige kivirohkuse alusel. Kivine kiht 
oli valli harjal 25–30 cm ja valli siseküljel, tikust B7 2–4 m kaugusel kuni 50 cm paks. 
Kivide vahel oli hallikasmust / mustjaspruun kasvuhorisondiga segunev muld, mis 
sügavamal järk-järgult eelmise kindlustusetapi kihiga kokku sulas. Kui kivid pärinesid 
vallile ehitatud kuivmüürist vmt konstruktsioonist, siis oli see sedavõrd laiali vajunud 
(seejuures rohkem linnuse õue kui nõlva poole), et tema piirjooni ei õnnestunud 
kaevamisel kindlaks teha. Võib väita, et valli muldkeha sel etapil oluliselt kõrgemaks ei 
tehtud.  
 
 
Edelaprofiil (foto 116) 
 
Kirjelduses esinevad mõõdud võeti profiili kagupoolsest otsast (selle alumisest servast) 
õue- ja vallikaevandi ristumiskohal, mis jäi tikust B5 70 cm edela poole. Võrreldes 
kirdeprofiiliga ulatus edelapoolne 1–1,1 m ulatuses pikemalt loode suunas, sest vastu 
profiili jäi läbi kaevandi nõlvapoolse serva tehtud tranšee. 
 
Vallieelse maapinna tasandist andis ettekujutuse pruunikaskollase / kollakaspruuni, 
kohati heledamat, kohati tumedamat tooni kergelt rähkja liivase kihi ülemine piir, mille 
peal oli mõnes kohas näha ka kunagise huumuskihi tumedam ebamäärane vöönd. 1,25 m 
ulatuses profiili kagunurgast oli esialgne maapind olnud tasane, umbkaudu kõrgusjoonel 
–85; kunagine huumuskiht kultuurkihist siin eristatav ei olnud. Eelnimetatud kohast oli 
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maapind hakanud langema, saavutades kaugusel 2,4 m sügavuse –120. Edasi loode pool 
jätkus langus umbes 90 cm ulatuses märksa sujuvamalt, kuid seejärel, vahemikus 3,4–3,7 
m profiili kaguservast, kulges taas järsemalt kuni sügavuseni –165. Siit edasi oli tegemist 
tasase astanguga valli välisjalamil. Kohati oli kirjeldatud lõikudel näha algset 
huumuskihti. Astangusse valli jalamil näis olevat tehtud vähemalt 40 cm sügavune ja 
ülemises osas 35 cm läbimõõduga sissekaeve, mis profiilil paistis vastavate mõõtmeteg, 
allapoole aheneva ja ümbritsevast pinnasest märgatavalt tumedama laiguna. Profiili 
kagunurgast jäi see 5 m kaugusele. Süvend oli analoogiline kaevandi vastasnurgas 
asuvaga ning selgesti tuvastatav ka kaevandi loodeotsa kaevamisel (vt lk 37). 
Sissekaevest väljaspool oli omaaegset nõlvakupinda juba raskem jälgida. Arvatavasti 
püsis see 40–50 cm ulatuses umbes tasandil –200, hakates seejärel järsemalt langema. 
 
I linnuse kiht    
 
Kõige varasema linnuse kiht sai eristatavaks 2,2 m kaugusel profiili kaguservast, kus 
kõrgusel –78 ilmus profiili linnuse põlenguvöönd. See oli valdavalt 2–3, maksimaalselt 5 
cm paksune ja üsna intensiivne söeviirg, mis jälgis ilmselt omaaegse valli kontuuri. 
Hävingukihi all olnud valli liivane täitekiht, mida looduslikust liivapõhjast eraldas 
tumedam riba – tõenäoliselt kunagine huumushorisont –, oli 20–25 cm paksune. Söeviir 
katkes valli välisjalamil 3,95 m kaugusel profiili kaguservast, langenud kõrguseni –165. 
Loode pool I linnuse kiht eristatav ei olnud; liivases pinnases oli küll näha kitsaid, 
suhteliselt tumedaid viirge, kuid nende seostamine kindlate ehitusjärkudega jääb 
problemaatiliseks. 
 
II linnuse kiht 
 
Ajaliselt järgmine kindlustusetapp sai jälgitavaks profiili kaguservast 1,25 m kaugusel, 
kus põhjaliivast 5–10 cm kõrgemal paiknes suurem püstine paekivi. Selle kõrval (loode 
pool) oli näha kaevandit risti läbinud söestunud palgi ots. Tegemist oli ilmselt jäänusega 
valli siseseinast, mis oli paiknenud kohal, kus maapind langema hakkas. Märgitagu 
siinkohal, et sellest kagu pool ei olnud eriaegseid kindlustusfaase võimalik eristada (v.a 
teatud määral kõige viimase linnuse kivine vöönd); kiht oli suhteliselt ühtlane, tume ja 
tihke, selles esines väiksemaid kive ning laiguti sütt ja põlenud liiva. Ka oli kaevandis 
kivi ja palgiotsa jooneni ulatunud leiurikas (I ja II linnuse aegne) kultuurkiht.  
 
Kivist ja palgiotsast vahetult loode poole jäi kaarega kulgev põlenguvöönd, mis sisaldas 
rohkesti sütt ja oli tunduvalt paksem – 10–12 cm – kui vastav kiht kirdeprofiilis. 
Vahemikus 2,7–3,1 m oli põlengukihi ümber kuni 10 cm paksuselt tugevalt punaseks 
põlenud liiva. Söese kaare tipp, mis peaks osutama II linnuse valli harjale, paiknes  
kõrgusel –50, profiili kaguservast 2,3–2,4 m kaugusel. Selle põhjal võib väita, et II 
linnuse vall oli varasemast vähemalt 25 cm kõrgem. Vallitäiteks oli segatud liivakas 
pinnas; kive selles ei esinenud. 3,2–3,3 m kaugusel profiili kaguservast, kahest suuremast 
kivist loode pool intensiivne põlengutriip küll kadus, kuid samaaegse linnuse kihiga oli 
ilmselt tegemist ka võrdlemisi heleda liivase vööndi näol, mis mainitud kivide juurest, 
kõrguselt –80 sujuvalt loode suunas laskus ja umbkaudu valli välisjalamil oleva 
sissekaeveni jooksis. Mainitagu siinkohal, et kaugusel 3 m paikneva kivi tagant olid 
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kaevandis jooksnud viltuste kivide read; profiilipildi põhjal paistab, et need olid 
paiknenud oletatavalt II linnuse kihi peal (kuid ei pruugi kuuluda samasse 
kindlustusjärku). Üks suurem kirjeldatava kihi peal / piiril paiknev viltune kivi oli 
profiilis näha ka 4,5 m kaugusel selle kaguservast. 
 
III linnuse kiht 
 
Nagu kirdepoolsel profiilil, oli ka edelapoolsel kõige tüsedam nn III linnuse kiht – 60–70 
cm. Selle ülemist osa markeeris 20–30 cm paksune põlengukiht profiili kaguservast 1,7–3 
m kaugusel, kus esines rohkelt ka põlenud liiva. Kihi ülemine serv ulatus kõrguseni +15, 
mida tuleb lugeda omaaegse valliharja umbkaudseks kõrgusnivooks. Valli välisnõlva ei 
olnud siingi võimalik selgelt eristada, kuivõrd profiili loodepoolsel otsal oli tegemist üsna 
ühtlase, kõrgemal rohukõduga tugevalt segunenud horisondiga; põlengukihti märgata ei 
olnud. Vallitäiteks oli segatud liiv, tunduvalt tumedama värvusega kui eelnenud 
kindlustusjärkude puhul. Kive oli selles vähe. Suhteliselt palju esines söetükke – ilmselt 
jäänukeid tarandikonstruktsioonidest. 
 
IV linnuse kiht 
 
IV kindlustusjärgu kivikiht oli valli harjal ainult 15 cm paks ning välisnõlval ei olnud see 
peaaegu üldse jälgitav. Seevastu valliharjast seespool, kuni 1 m kaugusel profiili servast 
ulatus kivikihi paksus kuni 60 cm-ni. Seega kinnitas ka edelaprofiil tähelepanekut, et 
kivist (kaitse)rajatis vajus linnuse hävides pigem linnuse õue kui nõlva poole. 
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Kokkuvõte 
 
Kokku kolme hooaja jooksul uuritud kaevand I andis küllaltki hea ülevaate kogu 
linnamäe ajaloost, ehitiste ja kindlustuste iseloomust, samuti leiumaterjalist. Loomulikult 
on ka pärast nende kaevamiste lõppu palju lahenduseta küsimusi, millele võib-olla 
suudavad vastuse anda uued välitööd. I kaevandi tulemuste põhjal võib linnamäe asustus- 
ja kasutusperioode eristada järgnevalt. 
 
I linnus on Keava linnamäele rajatud ilmselt juba rahvasterännuajal, 5.–6. sajandi paiku. 
See kindlustusetapp ilmnes üksnes küljevalli profiilis suhteliselt õhukese (2–5 cm 
paksuse) söese viiruna. Küljevalli muldkeha laius oli algselt u 2 m ringis ning 
looduslikku mäenõlva oli tõstetud u 25–45 cm võrra. Vanusemäärangu aluseks on I 
linnuse põlemiskihi radiosüsiniku dateering, mida toetab üks teinegi dateering õue ja valli 
piirdekohast, hilisema elamiskihi alt (tabel, nr 20 ja 33). Ühtki nõnda varast eseme- või 
keraamikaleidu seni linnuselt saadud pole. 
 
II linnuse rajamisel tõsteti vallialust muldkeha vähemalt 25 cm kõrgemaks, ühtlasi 
muutus see laiemaks (kuni u 3 m). Selle aluse peale ehitati u. 1,7–2 m laiune palkidest, 
ilmselt tarandikulaadne konstruktsioon, millest vallikaevandis olid säilinud tugev 
sisekülje söestunud aluspalk, mõned tukid välisküljel (sh üks poolpüsti), rida paeplaate 
vastu välisnõlva (tasand -75…-85) ning risti-rästi palgijäänuseid vallikehandi sees 
kõrgustel -45…-75 cm. Risti-rästi palgijäänuste radiosüsiniku vanus oli kalibreerituna 8.–
9. sajand (tabel, proovid nr 22, 23). Linnuse leiumaterjali hulgas võib leida väikese hulga 
keraamikat, mis kuulub kas sellesse või siis ka järgmisse aega. 
 
III linnuse ajal oli valli muldkehandit veelgi laiendatud ja tõstetud, see küündis nüüd 
algsest maapinnast 110 cm kõrgusele. 2,5–2,7 m laiune vallikonstruktsioon on samuti 
nagu varem koosnenud palkidest ehitatud taranditest (laiusega 1,5 m), mida on toetanud 
püstipostid. Valli sisesein on nüüd nihutatud varasemaga võrreldes poole meetri ulatuses 
õue poole, seda markeerisid postikiilustikud nr VI ja VII tasandil -35 cm. Välisseina 
asukohast annavad infot püstiasendis postide tukid tasandil -35, mis paiknesid teineteisest 
1,5 m kaugusel. III linnuse vanust aitavad määrata kaks radiosüsiniku dateeringut: üks 
tehti ühest nimetatud püstiasendis postijäänusest (nr 24), teine aga risti läbi valli 
kulgenud tukist tasandil -5 (nr 4); mõlemad kuulusid 10.–11. sajandi algusesse.  
 
IV linnuse rajamisel pole valli muldkehandit enam oluliselt tõstetud. 
Kaitsekonstruktsioonide ehitamisel vallialuse peale on ilmselt rohkem kasutatud kive, 
kuid samas on neid võimalikke (kuid kaevamistel mitte leitud) müüre toestanud ka 
tugevad postid nii sise- kui välisküljel. Selle etapiga tuleb seostada postikiilustikke I–IV, 
kusjuures I kiilustiku kivid olid rammitud III linnuse tarandiseinast läbi. Postid on 
mõlemal küljel paiknenud üksteisest u 2 m kaugusel (seega natuke harvemalt kui III 
linnuse ajal), samas kui vallikonstruktsiooni laiuseks jäi 2,5 m nagu varemgi. I 
kiilustikuga seonduvast postijäänusest võetud söeproov dateerib selle ehitusjärgu 11.–12. 
sajandisse (proov nr 6); umbes sama vana oli ühe pikisuunalise palgi jäänus linnamäe 
välisnõlval (proov nr 28). 
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Selline näib olevat olnud linnamäe ajalugu valli läbilõike ja radiosüsiniku dateeringute 
põhjal. Seda arenguskeemi komplitseerib asjaolu, et linnamäe õuel avastatud kaks 
elamiskihti sisaldasid mõlemad nii 11. sajandi teise poole – 13. sajandi alguse söeproove 
kui ka leiumaterjali, seega mahuvad nad vallil eraldatud IV ehitusjärgu sisse. Kas IV 
linnusejärk vallil jaguneb omakorda kaheks, mis profiilis polnud lihtsalt jälgitav, või 
uuendati elamuid linnuse õuel nii, et valliehitust ei muudetud? Kaevamiste ajal tehtud 
tähelepanek, et nii valli- kui ka eluhoonete seinad ehitati valmis ühekorraga ja omavahel 
seostatuna, käib õuel olnud alumise elamiskihi ja IV vallikihi (alguse) kohta. Samas on 
raske ette kujutada, et kui linnuse elamud hävisid, siis vall terveks jäi; samuti pole usutav, 
et 11. sajandi teisel poolel rajatud kaitsekonstruktsioon pidas vastu 13. sajandi alguse 
ristisõdijate tulekuni, seega vähemalt 150 aastat. Seetõttu tuleks pidada tõepärasemaks, et 
pärast IV ehitusjärgu hävimist rajati veel ka V linnus koos ülemise elamiskihiga platool, 
kuid seda tehes eemaldati täielikult IV linnuse rusud vallilt (alles jäid vaid sügavamal 
asetsevad postikiilustikud). Ka platool tõmmati vanad ahjuasemed laiali, tasandati ning 
kaeti savipõrandaga. Võimalik, et just V linnus oli ehitatud ainuüksi kividest, mis pärast 
lõplikku vallutust kahele poole rusudeks vajusid, samas kui IV järgu ehitamisel 11. 
sajandi teisel poolel jälgiti veel varasemaid traditsioone. 
 
Seostades arheoloogia andmeid kirjalike allikate teadetega, siis vürst Izjaslav – kui ta 
üldse Keavas käis – võis vallutada Keava nn III linnuse, mis oli puust ja ilmselt ilma 
alalise elanikkonnata – vastates seega meie ettekujutusele vene kroonikates esineva sõna 
'osek' tähendusest. Saksa ristisõdijate vastas oli aga hoopis tugevam linnus, mille 
alistamiseks oli tarvis maha kaevata suur osa mäenõlvast, et kaitsevall alla langeks (see 
selgus 2003. a seoses uute kaevamistega). Nii suuremahulisi piiramistöid ei olnuks 
ilmselt tarvis ette võtta mõne puulinnuse vastu; küllap oli tegu (suures osas) kividest 
rajatud müüridega. 
 
 
 
 
 


