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Tartu Linnamuuseumi 
arheoloogiakogu juurdekasv 
2015.–2016. aastal

A r v i  H a a k ,  E l i s  T i i d u

2015.–2016. aastal võeti Tartu Linnamuuseumis arvele 20 arheoloogilist leiu-
kogu (kaks neist küll vaid ühe säilitusüksusega) ning mõned varasemate kogu-
de arvele võtmata leiud, kokku 5150 säilitusüksust. Suurimad neist pärinevad 
Soola 2 äri- ja eluhoone ehitustöödelt (1730 säilitusüksust) ning päästekaeva-
mistelt keskaegse Maarja kiriku ümbruses asunud kalmistu alal aastatel 2010–
2011 (1620 säilitusüksust). Vastuvõetud leiukogudest kaheksa pärineb välitöö-
delt aastatel 2014–2016 ning on seega muuseumile üle antud vahetult pärast 
nende lõppu. Veel kuus leiukogu seostub pisut varem, aastatel 2008–2013 aset 
leidnud välitöödega ning samuti kuuel juhul võeti arvele aastate 2001–2005 
välitööde leiud. Muuseumile aastatel 2015–2016 üle antud leiukogudest on 
31.12.2016 seisuga vastu võtmata veel kolm (A-174, A-221 ja A-224), mis tuleb 
vastuvõtuks ette valmistada lähiaastatel. 

Keskajal piiskopi võimu alla kuulunud Toomemäelt jõudsid muuseumisse 
toomkirikus ning varasema naistekliiniku ümbruses tehtud uuringute leiud. 
Tartu toomkirikus jätkusid välitööd 2008. aastal pikihoone ala korrastamise 
ning kuivendustorustiku paigaldamise tõttu.1 Töid tehti põhjalöövis ning kiri-
ku läänepoolseimas, VIII travees. Neid juhendanud arheoloogide Heiki Valgu 
ja Martin Malve (Tartu Ülikool) avaldatud kaevamiste kokkuvõtte põhjal oli 
uuritud alal algses asendis säilinud 29 luustikku või nende osa, lisaks oli vara-
semate mullatöödega segatud vähemalt 169 täiskasvanute ja 66 noorukite ma-
tust.2 Leidude hulgas (TM 3512 A-172: 1–414) on muinasaegset keraamikat3, 
mitmetest keskaegsetest leidudest väärib esiletoomist kaks hauakivi, millest 
üks, Stephanus de Velde oma, on praeguseks eksponeeritud TÜ muuseumi fua-
jees4, teine, väiksem katke (joonis 1) pärineb ilmselt Peter Stackelbergile val-
mistatud kivist. Samuti leiti luust hari, mille küljed olid murdunud, kuid uuesti 

1 Martin Malve, Heiki Valk. 2008. aasta suvel Tartus Toomkirikus toimunud päästekaevamiste aruanne. Tartu 
2010. Käsikiri muinsuskaitseametis ja Tartu Linnamuuseumis.

2 Martin Malve, Heiki Valk. Archaeological excavations in Tartu cathedral. – Archaeological Fieldwork in Estonia 
2008. Toim E. Oras, E. Russow. Tartu 2008, lk 141–150. 

3 Samas, jn 6.
4 Samas, lk 145–147, jn 3–4; Anu Mänd. Vicarius, canonicus et episcopus: three late medieval grave slabs from Tar-

tu and Tallinn. – Baltic Journal of Art History, 7 (2014), lk 11–30, siin lk 13–18.
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kasutamiseks tasandatud.5 Kaevamistel koguti seitse keskaegset münti6, mille 
seast on haruldasim Tartu piiskopi Helmich von Mallikrodti šerf7, linnamuu-
seumi kogust puudus samuti piiskop Dietrich IV Resleri šerf; ka Bartholomäus 
Sawijerwe šerfe oli varem arvel vaid üks8. Kaevamistel koguti mõned katked 
keskaegset Siegburgi ja Lõuna-Alam-Saksimaa kivikeraamikat, üks brokaat-
paela katke9, samuti arvukalt uusaegset materjali. 

Toomkirikus jätkusid uuringud 2013. aastal, kui kiriku pikihoone idaosas, 
praeguse ajaloomuuseumi fuajees asuti rajama süvendit eelnimetatud kaeva-
mistel avastatud hauaplaadi eksponeerimiseks, ühtlasi vahetati välja seal paik-
nenud kanalisatsioonitoru.10 Uuringutel, mida juhatasid Malve ja Raido Roog 
(Õpetatud Eesti Selts), jäädvustati torukaevise seintes paljandunud müürid 
ning avastati hiliskeskaegne hauakast. Hauakasti oli sängitatud 40–50aasta-
ne mees, kelle pöia- ja varbaluudel leiti podagrale iseloomulikke märke.11 Kae-

5 Heidi Luik. Could broken combs have had new lives? – Estonian Journal of Archaeology, 2008, 12/2, 152–162, siin 
lk 154–155, jn 4.

6 M. Malve, H. Valk. Archaeological excavations, tabel 1.
7 Mauri Kiudsoo. New interesting coin fi nds in 2008. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2008. Toim E. Oras, E. 

Russow. Tartu 2008, lk 210–213, siin lk 211, jn 3.
8 TM A-19: 94.
9 Riina Rammo. Silk as a luxury in late medieval and early modern Tartu (Estonia). – Estonian Journal of Archaeo-

logy, 2016, 20/2, 165–183, siin lk 173–175, jn 7, tabel 2: 4.
10 Martin Malve, Raido Roog. Arheoloogilised uuringud Tartu Toomkirikus 2013. aastal. Tartu 2014. Käsikiri TÜ 

arheoloogia osakonna arhiivis ja Tartu Linnamuuseumis.
11 Samas, lk 14–15; Martin Malve; Mihkel Mäesalu ja Raido Roog. A medieval tomb in Tartu Cathedral. – Archaeo-

logical Fieldwork in Estonia 2013. Toim E. Russow, A. Haak. Tallinn 2014, lk 169–170.

Joonis 1. Tartu toomkirikust leitud hauakivi katke (TM 3512: 419 A-172: 368a). Hauakivi valmistati ilm-
selt Peter Stackelbergile (surnud 1545). Foto: Arvi Haak.
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vamiste leiukogus (TM 3545 A-207: 1–74) on kümme hauakastist leitud münti, 
hulk põranda- ja profi ilikive ning mõned brokaatpaela katked, mille metallnii-
did sisaldavad hõbeda kõrval vähemal määral kulda ja vaske.12

2011. aastal toimusid järelevalvetööd Toomel endise naistekliiniku, praegu-
se sotsiaalteaduskonna õppehoone ümbruses, kus keskajal asus piiskopilinnu-
se eeslinnus. Arheoloog Andres Tvauri (TÜ) andmetel leiti muinaskiht ning 
keskaegseid rajatisi, sealhulgas eeslinnuse müür ja hüpokaustahi.13 Ka leiuko-
gust (TM 3548 A-194: 1–550) moodustab arvukaima osa muinasaegne keraa-
mika (sh on esindatud Rõuge tüüpi keraamika ja kiilapinnaliste nõude kat-
ked), samuti leiti nimetatud kihist odaots, mille saab dateerida 7.–8. sajan-
disse, klaashelmed, luisu katke, pronksivalule viitavad sulatustiiglite katked 
ja pronksitilgad, veel väärib märkimist kammripatsi katke.14 Pisut koguti ka 
keskaega kuuluvat Lõuna-Alam-Saksimaa ja Siegburgi kivikeraamikat, ilmselt 
pärineb samuti keskajast luust tööriist, mida kaevamiste juhataja arvates võidi 
kasutada naha tembeldamisel.

Kahe aasta jooksul korrastati ning võeti arvele üks suurem ja kolm väikse-
mat leiukogu, mis pärinevad keskajal linnamüüriga ümbritsetud alal tehtud 

12 R. Rammo. Silk as a luxury, lk 173–175, tabel 2: 5–7.
13 Andres Tvauri, Santeri Vanhanen. Th e fi nd of Pre-Viking Age charred grains from fort-settlement in Tartu. – Es-

tonian Journal of Archaeology, 2016, 20/1, 33–53, siin lk 34–39.
14 Samas, lk 38–39, jn 5.

Joonis 2. Maarja kirikaia kaevamistel kogutud leiud (TM A-202: 1310, 1297, 1319, 1395). Foto: Peeter 
Paasmäe.
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uuringutelt. Nimetatutest kõige arvukam leiukogu pärineb kaevamistelt Tar-
tu keskaegset Maarja kirikut ümbritsenud kalmistul aastatel 2010–2011, neid 
juhatasid Malve, Roog ja Tvauri (Tartu Ülikool). Uuringud korraldati Jakobi 2 
õppehoone rekonstrueerimise ning Jakobi tänaval sademeveekanalisatsiooni 
rajamise ja kaugküttetorustiku vahetamise tõttu.15 Kokku kaevati kunagise ki-
riku lõuna- ja lääneküljelt välja üle 700 luustiku, mille dateerimist hauapanuste 
abil on käsitletud selle kogumiku teises artiklis.16 Kaevamistel puhastati välja 
ka Maarja kiriku kabeliterea lõunamüür ning kirikaia läänemüür, mille juurest 
leiti katke surnuaias asunud tellistest sillutisest; kirikaia lääneküljelt avastati 
jesuiitide kolleegiumi (hiljem Academia Gustaviana) esimese hoone idamüür.17 
Leidude hulgas (TM 3549 A-202: 1–1620) on arvukalt matustest pärinevaid ese-
meid, peamiselt ehteid ja münte. Neist varaseimad on dateeritud 13.–14. sajan-
disse, näiteks hansasõlg (joonis 2: 1), pakseneva esiosa ja pseudotordeeringuga 
sõrmus (nr 1379/2) ning peapärja katked (nr 1365/1–10).18 Kõige arvukamalt 
oli panuste hulgas münte, peamiselt 16.–17. sajandi ööre.19 Erilisematest panus-
test võiks nimetada 15.–16. sajandist pärinevat hõbedast paaterristi (joonis 2: 2), 
17.–18. sajandisse dateeritud õigeusuristi (joonis 2: 3), ja inimfi guuriga pitsat-
sõrmust (joonis 2: 4), ning täpsema dateeringuta parmupilli (nr 1400).20 Üksi-
kutes kohtades, kus kaevati kirikaia ladestustest sügavamale, satuti ka muinas-
aegsetele ladestustele, kus leidus rohkesti 11. sajandi esimese poole ja keskpai-
ga slaavipäraste savinõude kilde.21 Erilisema leiuna võib esile tõsta Gustav II 
Adolfi  kujutisega pooliku ahjukahli (joonis 3: 1).

2016. aasta märtsis tehti Tvauri (TÜ) juhendamisel järelevalvetöid Lutsu 12 
kinnistul, kuhu alustati uue elumaja ehitamist. Kuna hoone rajati vaivunda-
mendile, eemaldati järelevalve all pinnast vaid 50–100 cm ulatuses, sel sügavu-
sel paljandusid keskaegse hoone müür ning eeldatavasti Põhjasõja-aegsed ru-
sukihid.22 Hoonealuselt alalt kogutud leidudest (TM 3586 A-240: 1–256) arvu-
kaimad on musta glasuuriga ahjukahlid (joonis 3: 2), eeldatavasti 17. sajandist, 
ning nendega samast ladestusest pärinev 1636. aastal löödud Rootsi kuningan-
na Kristiina ¼-öörine vaskmünt. Kaevamiste juhataja arvates ei paikne ahju-
kahlid algsel asukohal, vaid on eeldatavasti Põhjasõja ajal teisaldatud.23

15 Martin Malve, Raido Roog, Andres Tvauri. Preliminary results of the rescue excavations in St Mary’s churchyard 
and its surroundings in Tartu 2010–2011. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2011. Toim E. Oras & E. Russow. 
Tallinn 2012, lk 137–150, siin lk 137.

16 Vt Elis Tiidu artikkel käesolevas kogumikus.
17 M. Malve jt, Preliminary results, lk 139, jn 3–4; lk 145, jn 14.
18 Elis Tiidu. Tartu kesk- ja varauusaegse Maarja kalmistu matuste dateerimisest. Magistritöö. Tartu 2016, lk 22, 26, 

44. Käsikiri TÜ arheoloogia kabineti arhiivraamatukogus.
19 M. Malve jt, Preliminary results, lk 140, jn 6.
20 E. Tiidu, Tartu kesk- ja varauusaegse, lk 27, 40, 62.
21 M. Malve jt, Preliminary results, lk 150.
22 Andres Tvauri. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Tartus Lutsu 12 kinnistul 2016. aastal. Tartu 2016. Käsiki-

ri muinsuskaitseameti arhiivis ja Tartu Linnamuuseumis.
23 Samas, lk 5.
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2004. aasta talvel Rüütli 25 / Lai 
33 hoone keldrites toimunud järele-
valvetöödel, mida juhatas Peeter Tal-
var (OÜ Tael), leiti kuni 1,1 meetri 
paksuste, ilmselt keskajast pärinevate 
hoonemüüride alaosa, mille ümbrus 
oli täidetud 16. sajandi teise poolde 
dateeritud varingukihiga.24 Leiuma-
terjalis (TM 3553 A-128: 1–77) domi-
neerib 16. sajandi teise poole venepä-
rane keraamika25, sealhulgas on ühe 
katkega esindatud valgesavikeraami-
ka (nr 14), venepärased rohelise gla-
suuriga välipudelid (nr 7, 63) ning nõu 
kaane katked (nr 10, 11). Keskajast pä-
rinevad ahjupottide katked (nr 24, 54, 
55). Omapärane leid on tellissavist 
kolmnurksete templivajutustega ese-
me katke (joonis 4), sellele on paralleel 
teada Pihkvast, kus sellist templit ka-
sutati kaarjatel ahjusuud kaunistanud 
dekoratiivtellistel.26

17. septembril 2015. aastal tegi 
Roog (ÕES) järelevalvet Munga tä-
naval, kus sõidutee alla paigaldati 
puurimismeetodil umbes 100 meet-
ri pikkune veetoru.27 Leide saadi vaid 
torustikukraavi ulatuslikumalt ava-
tud edelaotsast, kus loodusliku liiva 
peal asunud tumedatest, arvatavas-
ti muinasaegsetest kultuurkihilades-
tustest leiti savinõukilde ja loomaluid 
(TM 3600 A-239: 1–8).

24 Peeter Talvar. Tartu Rüütli tn. 25 / Lai tn. 33. Aruanne arheoloogilistest uuringutest keldriruumides. Tallinn. Kä-
sikiri muinsuskaitseameti arhiivis.

25 Selle kohta vt Andres Tvauri. Liivi sõja aegne Vene keraamika Eesti linnustes ja linnades. – Linnusest ja linnast. 
Uurimusi Vilma Trummali auks. Toim A. Haak, E. Russow ja A. Tvauri. Muinasaja Teadus, 14. Tallinn-Tartu 
2004, lk 395–419.

26 Talvar, Rüütli tn. 25 / Lai tn. 33, lk 10; Степанов С. В., Яковлева Е. А. 1994. Раскопки на улице Некрасова 
(Никольский раскоп). – Археологическое изучение Пскова, вып. 2. Ред. В. В. Седов. Псков, 97–109, siin lk 
106, jn 3: 1.

27 Raido Roog. Aruanne arheoloogilisest järelvalvest Tartus Munga tänaval veetrassi paigaldamisel 17.09.2015. Tar-
tu 2016. Käsikiri Tartu Linnamuuseumis.

Joonis 3. Kahlikatked – Gustav II Adolf ja Lutsu 12 
(TM A-202: 1542; A-240: 29). Foto: Arvi Haak.
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Terviklikele leiukogudele lisaks võeti arvele neli eset juba 2008. aastal vastu 
võetud Küütri 1 kaevamiste28 leiukogust (TM 3176 A-162: 208–211), mis jõud-
sid muuseumi alles 2015. aastal, üheksa eset kaevamistelt Tartu botaanikaaias 
(TM 3466 A-199: 21–29) ning Eesti Spordimuuseumi hoones (Rüütli 15) toi-
munud kaevamiste leidude29 arvelevõtmisel eksituse tõttu vahele jäänud mes-
singist kett (TM 3439 A-92: 5390).

Väljaspool linnamüüriga piiratud ala tehti enim uuringuid keskaegsest lin-
nast lõuna poole jääval nn Riia-eeslinna alal.30 2014. aasta juulis ja augustis tehti 
Soola 2 krundil kortermaja ja büroohoone ehitamise tõttu arheoloogilist järele-
valvet ja päästekaevamisi, mida juhatas Rivo Bernotas (OÜ Arheox). Krundi loo-
depoolsesse ossa rajati kaevand ning sellest loodesse, kirdesse ja kagusse jäänud 
aladel eemaldati arheoloogilise järelevalve all peamiselt 19.–20. sajandi täitekih-
te, kohati paljandus 18. sajandi keskpaika dateeritud kultuurkiht, kust leiti ka 
üksikuid keskaegseid esemeid. Konstruktsioonidest ja rajatistest leiti kaks kui-
vendustünni/tõrt, võimalik kuivenduskraav ja maakivide rida, mis võis olla osa 

28 Vt ka Arvi Haak. Lisandusi Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogule 2008. aastal. – Tartu Linnamuuseum 2009. 
Aastaraamat. Koost ja toim M. Rennit. Tartu 2009, lk 151–158, siin lk 154, jn lk 153.

29 Vt Elis Tiidu, Arvi Haak. Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogu juurdekasv 2013.–2014. aastal. – Vabamüür-
lus, arhitektuur ja ajalooline interjöör. Uurimusi kunstist, tapeetidest ja Pistohlkorside perekonnast 18. sajandist 
20. sajandi alguseni. Tartu Linnamuuseum 2015. Aastaraamat, 20. Koost ja toim M. Rennit ja K. Kähär-Peterson. 
Tartu 2015, lk 197–207, siin vastavalt lk 200 ja 197–198 ning seal viidatud kirjandus.

30 Selle kohta vt Eero Heinloo. Keskaegne Tartu Riia-eeslinn ehitusjäänuste põhjal. – Tartu Linnamuuseumi aasta-
raamat, 13. Tartu 2007, lk 65–76.

Joonis 4. Rüütli 25 kinnistult leitud venepärane tellisesavist ahju detail (TM 3553 A-128: 51). 
Foto: Peeter Paasmäe.
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müüri taldmikust, kõik need dateeriti kultuurkihi stratigraafi a põhjal 18. sajan-
disse.31 Leidude seas (TM 3597 A-218: 1–1787) oli kõige arvukamalt savinõukilde, 
sealhulgas esines Siegburgi kivikeraamiliste kannude katkeid, lisaks hulgaliselt 
valgete piibuvarte, ahjukahlite, klaasanumate, raud- (nt nuga, hobuseraud), puit-, 
toht- ja nahkesemete (sh jalatsite) katkeid. Müntidest leiti vaid üks 17. sajandi 
Rootsi öör (nr 1), esemeleidudest võib esile tuua ammunooleotsa (nr 6), luupeaga 
lauanoa (nr 251) ja rullotstega hoburaudsõle (nr 1030).

Kogudesse võeti vastu kaks Küüni 5b krundilt pärinevat leiukogumit. Esi-
mene neist on pärit 2001. aasta välitöödelt. Kuna nende kaevamiste kohta aru-
annet pole, põhineb teave välitööde kohta leiukarpides olevatel kontekstisil-
tidel. 7.–8. juunil 2001 kaevati Küüni 5b hoone juurde mööda Vallikraavi tä-
navat torustikukraavi, arheoloogilisi välitöid juhatas Rünno Vissak. 180 leiust 
koosnev kogu (TM 3563 A-229: 1–180) sisaldab valdavalt savinõukilde, lisaks 
on mõned raudesemete katked (sh nuga ja nael), ahjukahli katke, luisk, tulekivi 
tükk, klaasanuma katke, aknaklaasi katked ja nahariba. 

Samas paigas, Küüni 5b krundil, tegi arheoloog Peeter Piirits (MTÜ AEG) 
2005. aasta augustist oktoobrini järelevalvet hoone juurdeehitise ja parkla ra-
jamise juures. Ehitise Küüni tänava poolsesse külge rajatud sademevee- ja ka-
nalisatsioonikraavidest avastati 19. sajandist pärinev puitdrenaaž. Küüni 5b ja 
Ülikooli 1 hoone vahele rajatud umbes 200 m2 suuruse parkimismaja süvendi 
alal oli kultuurkiht vaid kohati säilinud. Saadud leiumaterjali põhjal dateeriti 
vanimad ladestused 14.–15. sajandisse, samuti dokumenteeriti Promenaadi tä-
nava ääres asunud ning 1941. aastal hävinud hoone müürid.32 Järelevalvetöödel 
koguti 41 eset (TM 3510 A-156: 1–41). Enamik olid savinõukillud, lisaks viis 
raudeset või raudeseme katket, üks 17.–18. sajandist pärinev aknaklaasi katke 
(nr 1) ja musta glasuuriga ahjukahli katke (nr 40).

2005. aastal tegi Talvar (OÜ Tael) järelevalvet Tartu kaubamaja (Riia 1) lä-
hiümbruses torustike rajamisel. Nii Uueturu kui ka Küüni tänava pool leiti 
maapinnast kesk- ja uusaegseid ladestusi, millest enamikku tõlgendas arheo-
loog täidetena.33 Väheste kogutud leidude seas (TM 3511 A-146: 1–9) on kesk- 
ja uusaegset keraamikat, katusekivi katke ning pronksnööp, mis dateeriti 19. 
sajandisse.

Üks rohelise glasuuriga kahlikatke (TM 3544: 1 A-195: 1) leiti Küüni ja Poe 
tänava nurga piirkonnas kioski paigaldamisega seotud torustikukaevise järele-

31 Rivo Bernotas. Aruanne arheoloogilistest päästekaevamistest ja järelevalvest Tartus Soola tn 2 krundil 2014 aasta 
juulis-augustis. Käsikiri Tartu Linnamuuseumis. Tartu 2015, lk 36–37.

32 Peeter Piirits. Arheoloogilised järelvalvetööd Tartus Küüni tn. 5b juurdeehitise rajamisel. Tartu 2005, lk 3. Käsi-
kiri Tartu Linnamuuseumis.

33 Peeter Talvar. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Tartus, Vanemuise tn. 2 / Riia tn. 1 / Küüni tn. 14–16 kana-
lisatsioonitrassi küljeharu ja soojustrassi ehitustöödel. Tallinn 2005. Käsikiri muinsuskaitseametis ja Tartu Lin-
namuuseumis.
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valvetöödel (arheoloog Tvauri, TÜ) eeldatavast vallikraavi täitepinnasest.34

Veetorustiku uuendamise ja sademeveetorustike ehitamise tõttu 2015. aas-
ta sügisel Ülikooli ja Vallikraavi tänaval tehtud arheoloogilist järelevalvet 
korraldas samuti Tvauri (TÜ). Eriaegsete täite- ja sillutisekihtide all oli säi-
linud tume orgaanikarohke, 13.‒14. sajandisse dateeritud kultuurkiht, millest 
leiti üks lihtkedrakeraamilise nõu serva katke (nr 6). Ühes kohas oli säilinud 
ka must söene kiht, kust leide ei saadud, kuid mida varasemate andmete põh-
jal tõlgendati viikingiaegse muinaskihina.35 Kokku võeti üles vaid seitse leidu 
(TM 3583 A-234: 1‒7), nende hulgas savinõukillud, graapeni tõstenäsa, luutööt-
lemisjääk ning betoonist põrandaplaat.

2015. aasta detsembrikuus tegi Bernotas (OÜ Arheox) järelevalvet Vallikraa-
vi 5 kinnistul, kuhu on kavandatud uus hoone. Ilmselt 19. sajandil ladestunud 
täitepinnasest leiti maakivist rist, mille haaradele on omakorda süvendatud ris-
timärgid (joonis 5). Leid võeti linnamuuseumis arvele (TM 3580 A 241) ning ka-
vandatud ärihoone valmimisel on kavas seda eksponeerida hoone juures.

Uue kortermaja rajamise tõttu toimusid 2016. aasta augustis ja septembris 
Kitsas 5 krundil ligi 1000 m2 alal kaevetööd, kus arheoloogilist järelevalvet 

34 Andres Tvauri. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Tartus Vanemuise 1 müügipaviljoni vee- ja kanalisatsioo-
nitorustikega ühendamise juures 2011. aastal. Tartu 2011. Käsikiri TÜ arheoloogia osakonna arhiivis ja Tartu 
Linnamuuseumis.

35 Andres Tvauri. Aruanne arheoloogilisest järelvalvest Tartus Ülikooli ja Vallikraavi tänaval seoses vee- ja sade-
veetorustiku ehitusega 2015. aastal. Tartu 2015, siin lk 3. Käsikiri Tartu Linnamuuseumis.

Joonis 5. Vallikraavi 5 kinnistult leitud maakivist rist (TM 3580 A-241). Foto: Peeter Paasmäe.
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korraldas Roog (OÜ Muinaslabor). Vahetult loodusliku liiva või savi peal asus 
enamikul kinnistust söene ja rusune mullakiht, tõenäoliselt Teise maailmasõ-
ja hävingu- ja tasanduskiht, mis sisaldas 19.–20. sajandi savinõukilde, telliseid, 
pudelipõhjasid, metallirisu ja plasti, mida üles ei korjatud. Samuti leiti kaeva-
mistel inimese kolju ja reieluu katked, terviklikke matuseid krundil polnud.36 
Koguti vaid neli leidu (TM 3599 A-246: 1–4): kaks lihtkedrakeraamilise savi-
nõu katket ja kaoliinsavist piibuvarre katke, lisaks otsustati võimalike tulevaste 
proovide võtmiseks säilitada kolju katke, reieluu maeti tagasi.37

Roog (TÜ) tegi järelevalvet ka 2015. aasta augustis Riia tänaval sademevee- 
ja kanalisatsioonitorustike paigaldamisel. Sajuveetorustiku lõik ulatus Riia ja 
Kalevi tänava ristmikult edelasse kuni Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste 
hooneni (Riia 12), lisaks paigaldati torustiku harusid üle Riia tänava ja selle-
ga ristuvate tänavate otsadesse. Kanalisatsioonitorustik paigaldati Riia 11 ja 12 
hoonete vahelisel alal risti üle Riia tänava. Järelevalvetöödega loodeti täpsusta-
da Püha Antoniuse kalmistu (Lille mäel, tänapäeval Kalevi 1 ja Riia 6 kinnistu) 
ja Püha Anna kalmistu (Riia, W. Struve ja Vanemuise tänava vahelisel alal) ula-
tust, kuid selgus, et torustikukraavid kalmistute alale ei puutunud. Varauus-
aegse kultuurkihi ladestus leiti W. Struve tänava edelaotsast (ehk Riia tänava 
lähedalt) ning Riia ja Kalevi tänava ristmikult. Uuringutel leiti Tartu maakoh-
tu hoone (Kalevi 1) kirde- ja loodeküljel asunud hoone keldrimüürid (tõenäoli-
selt pärinevad need kunagisest krahvinna von Stackelbergi aadlielamust ja hi-

36 Raido Roog. Aruanne arheoloogilisest järelvalvest Tartus Kitsas tn 5 krundil augustis ja septembris 2016. Tartu 
2016. Käsikiri Tartu Linnamuuseumis.

37 Samas.

Joonis 6. 19. sajandi portselantaldrik Riia tänavalt (TM 3567: 5–7 A-231: 5–7). Foto: Peeter Paasmäe.
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lisemast Tartu tütarlaste gümnaasiu-
mi hoonest), mis olid täidetud mul-
la ja rusuga. Tellistest keldripõran-
da all olnud liivapadja alt paljandus 
tume muld, millest leiti peekri serva 
katke (nr 3) ja varauusaegse savinõu 
kild (nr 1).38 Kokku võeti üles 27 leidu 
(TM 3567 A-231: 1–27), millest erili-
semad on Riia ja Akadeemia tänava 
nurgal asunud kaevandis asfaldi all 
paiknenud umbes meetri paksusest 
rusukihist leitud 19. sajandi taldriku-
te katked (joonis 6) ja metallist pitsat 
(joonis 7).

Kaevamistelt Riia-eeslinnas päri-
neb ka üks üksikleid: Vissaku juha-
tatud Ülikooli 6a päästekaevamistel 
(1996)39 leitud kaaluviht (joonis 8), 
mis asus muuseumi erinevates eks-
positsioonides, kuid oli kogu arvele-
võtmisel 2004. aastal vahele jäänud.

Tartu Linnamuuseum korraldas 
2015.–2016. aastal projekti Üle Jõe, 
mille fookuses oli Emajõe vasakkal-
dal asuv Ülejõe linnaosa. Selle pro-
jektiga seoses vaatasime üle nimeta-
tud piirkonnast kogutud arheoloogi-
lised leiud. Muuseumikogus regist-
reeriti kaks leiukogu, mis pärinevad 
Raatuse tänaval 2003. aastal toona-
se Tartu Linnamuuseumi arheoloo-
gi Vissaku juhatatud arheoloogilis-
telt uuringutelt. Narva maantee 9 
krundil toimusid uuringud 6.–7. juu-
nil alale planeeritud uusehituse tõttu. 
Kaevandi alal paiknesid täitekihid, 

38 Raido Roog. Aruanne arheoloogilisest järelvalvest Tartus Riia tänaval sadeveetorustiku paigaldamisel 03.–28. 
augustil 2015. Tartu 2016, siin lk 3. Käsikiri Tartu Linnamuuseumis.

39 Rünno Vissak. Results of the archaeological investigations at the SE foot of Toomemägi, Tartu. – Archaeological 
Field Works in Estonia 1999. Koost ja toim Ü. Tamla. Tallinn 2000, lk 113–120, siin lk 116–117.

Joonis 7. Pitsat Riia tänavalt (TM 3567: 8 A-231: 8). 
Foto: Peeter Paasmäe.

Joonis 8. Kaaluviht Ülikooli 6a kaevandist (TM 
2829: 2458 A-98: 44). Foto: Peeter Paasmäe.
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mis sisaldasid peamiselt varauusaegseid leide, varaseimad neist pärinevad 16.–
17. sajandist. Lisaks kaevati kanalisatsiooni- ja veetorustiku jaoks kraav nime-
tatud krundilt Narva maantee sõiduteele, kus täitekihi all paljandus orgaanikat 
sisaldav kiht, sellest leiti muu hulgas ka nahkjalatsi katked (joonis 9).40 Kokku 
võeti üles 58 leidu (TM 3546 A-129: 1–58). Peamiselt oli tegu keraamikaga (sa-
vinõukillud, sh Frecheni kivikeraamika katke, ahjupotid ja -kahlid), lisaks mõ-
ned raud- ja nahkesemed ning täppornamendiga piibukaha (nr 31).

5.–7. juunil 2003. aastal korraldas linnamuuseum Raatuse kaubamaja juur-
deehitise rajamise tõttu arheoloogilised uuringud Raatuse 20 / Kivi 19 kinnis-
tutel. Lisaks tehti järelevalvet Kivi 19 kinnistut läbiva kanalisatsioonitoru alal, 
kuhu oli projekteeritud õlipüüdja. Kaevamiste tulemusel selgus, et 16. ja 17. sa-
jandil oli seda ala väheintensiivselt kasutatud, tõenäoliselt oli see aiamaa. Hil-
jem on piirkond hoonestatud ning hooned on hävinud tõenäoliselt 1704. aasta 
Tartu piiramise ajal. Seejärel on piirkond heakorrastatud ning ehitati kuiven-
dussüsteemid. Viimastest on säilinud kuivenduskaev, millest on leitud nahkja-
latsi katked (nr 7/a–b), savinõukild (nr 8) ja rauast pannal (nr 12).41 Uuringutel 
koguti 19 leidu (TM 3547 A-130: 1–19), sealhulgas fajansist ja portselanist anu-

40 Rünno Vissak. Arheoloogilised uuringud Tartus Raatuse 9 kinnistul. Tartu 2003, siin lk 3. Käsikiri muinsuskait-
seameti arhiivis.

41 Rünno Vissak. Arheoloogilised uuringud Tartus Raatuse 20 / Kivi 19 kinnistutel. Tartu 2003, siin lk 3. Käsikiri 
muinsuskaitseameti arhiivis.

Joonis 9. Nahkjalatsi katked Raatuse 9 järelevalvetöödelt (TM A-129: 51). Foto: Peeter Paasmäe.
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mate katked, savinõukillud, üksikud raud-, puit- ja nahkesemete katked.
Seoses Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone ehitusega rajati nimetatud 

hoone ja Raadi mõisa jääkeldri kõrval oleva värava vahele piki järve kallast 
valgustusega kergliiklustee. Osa kaevetöödest toimus muinsuskaitse all oleva 
Raadi asulakoha kaitsevööndis, kus 2015. aasta sügisel tegi arheoloogilised eel-
uuringud ja järelevalvet Anti Lillak (OÜ Muinaslabor). Selgus, et kergliiklustee 
piirkonnas varasem kultuurkiht puudus, vanimad inimtegevuse jäljed võisid 
pärineda 18. sajandist, eelkõige aga 19. sajandist, seostudes mõisa hilisema pe-
rioodiga. Nõukogude ajal, mil Raadi mõis ja selle lähiümbrus oli sõjaväelennu-
välja kasutuses, on seal tehtud ulatuslikke pinnasetöid, mistõttu on pinnaseki-
hid enam kui meetri paksuselt segatud.42 Sellest perioodist pärineb ka enamik 
muuseumile üle antud esemeid. Lisaks tegi Lillak 2016. aasta kevadel arheoloo-
gilist järelevalvet mõisa vana viinavabriku ümbruse pinnasetöödel. Ka viina-
vabriku ümbruses pärinevad vanimad inimtegevuse jäljed 19. sajandist, sama 
perioodiga seostub hoone kõrvalt leitud veskikivi poolmik.43 Muuseumile anti 
üle 15 leidu (TM 3584 A-242: 1–15). Vanematest leidudest olid nende hulgas pu-
naste savinõude ja ahjupottide katked, hilisematest nõukogudeaegsed esemed, 
sealhulgas sõjaväemundri osad (nööp, kraeäärised, pannal) ja alumiiniumist 
esemed (taldrik, kauss, lusikas).

Muuseumi arheoloogiakogus ootab endiselt arvelevõtmist hulk 1980.–1990. 
aastate välitöödel kogutud leide, samal ajal jätkub hilisemate aastate uuringu-
telt pärinevate leiukogude muuseumile üleandmine, dokumentatsiooni kor-
rastamine ja ettevalmistamine muuseumikogusse arvamiseks. 2017. ja 2018. 
aastal on koguhoidjate põhiline ülesanne kolida arheoloogiakogu erinevatest 
hoiuruumidest Raadi hoidlatesse. Ka selle tööga on selgunud hulk vastuvõt-
mist ootavat materjali.

42 Anti Lillak. Arheoloogilised uuringud Raadi asulakoha kaguserva piirkonnas. Tartu 2016. Käsikiri Tartu Linna-
muuseumis.

43 Samas, lk 43–46.
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Increase of archaeological 
collections of the Tartu 
City Museum in 2015 and 2016

A r v i  H a a k ,  E l i s  T i i d u

In 2015 and 2016, 20 new archaeological collections with 5150 storage units 
(artefacts or assemblages of fragments) were registered at the Tartu City Mu-
seum. Eight of these originate from the fi eldwork conducted between 2014 and 
2016, six from the period 2008–2013, and six from 2001–2005. Th e largest col-
lections originate from rescue excavations at 2 Soola Street, conducted in 2014, 
and from the cemetery surrounding St Mary’s Church, currently Jakobi Street, 
carried out in 2010–2011.

At Toome Hill, excavations were continued inside the cathedral in 2008 
and 2013. A fragment of a 16th-century gravestone, most likely commissioned 
for Peter Stackelberg (Fig. 1), was one of the remarkable fi nds, besides coins, 
sherds of stoneware, fragments of brocade with gilded foil, etc. In 2011, rescue 
excavations were carried out at 36 Lossi Street, next to the building of social 
sciences of the University of Tartu, at the location of the medieval outer bailey 
of the episcopal castle. Artefacts from the 7th and 8th centuries AD (includ-
ing an iron spearhead, crucibles, etc.) are noteworthy fi nds from this fi eldwork.

Inside the medieval walled town, the most signifi cant excavations took 
place in the cemetery of St Mary’s Church. Over 700 burials were unearthed, 
several of which included grave goods (Fig. 2). In addition, the former build-
ing of Academia Gustaviana, the 17th-century university in Tartu, was located. 
As a remarkable fi nd, a stove tile depicting Gustavus Adolphus, king of Swe-
den (Fig. 3: 1), can be noted. Investigations at 12 Lutsu Street were necessitated 
by the construction of a new dwelling. A large number of 17th-century stove 
tiles with a fl ower motif (Fig. 3: 2), probably originating from a single stove, is 
the most remarkable fi nd complex. At 25 Rüütli Street, remains of a medieval 
house and several 16th-century items were found in the destruction rubble, in-
cluding a Russian-style clay decoration of a fi replace (Fig. 4).

In the southern or Riga suburb of medieval Tartu, several investigations 
were necessitated by the construction of new buildings, or the renewal of pipe-
lines in the street area. Besides more common fi nds from the medieval and 
early modern period, special mention should be made of a stone cross, proba-
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bly used as a cemetery sign, which was unearthed from a debris layer at 5 Val-
likraavi Street (Fig. 5). A 19th-century porcelain plate (Fig. 6) and a seal (Fig. 7) 
were collected from the location of a dwelling of the noble von Stackelberg fam-
ily in Riia Street. A weight (Fig. 8) had been collected during earlier excavations 
at 6A Ülikooli Steet, but had accidentally remained unrecorded by the museum.

In the area east of the River Emajõgi, three fi nd collections from small-
scale archaeological projects were recorded by the museum. Th ese included 
monitoring projects at 9 Raatuse Street and 20 Kivi Street, both in 2003, and in 
the vicinity of the Raadi Manor, next to the new building of the Estonian Na-
tional Museum in 2015–2016.


