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Sissejuhatus
Jäätmekastide rolli keskaegse elu lahtimõtestamisel ei tohiks kuidagi alahinnata. Nendes
sisalduvad jäätmed räägivad kõnekalt inimeste argielust ja on seetõttu olulised informatsiooni
edasikandjad. Eesti keskaja ajaloole annavad sellised linnaarheoloogilised leiud kindlasti
väärtuslikku lisa

Aastakümnete jooksul on Tartu jäätmekastidest piisavalt leiumaterjali hoidlatesse kogunenud,
mis ootavad põhjalikku käsitlemist. Munga tn 12 hoovi jäätmekastidest pole seni üldist
publikatsiooni avaldatud, kuigi väljakaevamistest on möödas juba kümme aastat. Teema valikul
sai otsustavaks autori huvi keskaegse linnakultuuri vastu ja asjaolu, et Tartu jäätmekastide
leiuaines on suures osas veel läbitöötamata.

Arheoloogilised väljakaevamised Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumi hoovi O-poolses osas
toimusid 12. juunist – 8. augustini 2000. aastal Peeter Piiritsa juhendamisel. Päästekaevamised
viidi läbi seoses kooli hoovi alale rajatava juurdeehitusega. Esialgu planeeriti kaevata kuni
ehitusliku sügavuseni ehk absoluutkõrguseni 35.30 m üle merepinna ja umbkaudu 192 m²
suurusel alal. Tööde käigus satuti aga seitsmele jäätmekastile ja seetõttu otsustati kaevata kuni
looduslike lubiseteteni, mis asusid sel alal absoluutkõrgusel 34.35 m ja 117 m² suurusel alal.
Kokku uuriti läbi 322 m³ kultuurkihti. Saadud leiumaterjal koondati kogusse TM A115: 1–1506,
millest 759 leidu pärines jäätmekastidest. Vaatluse all olev esemeline materjal paikneb põhiosas
Tartu Linnamuuseumi hoidlas.

Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on anda ülevaade 2000. aasta Munga tn 12
hooviosast väljakaevatud jäätmekastidest kui suletud leiukompleksidest. Tegemist pole siiski
kõiki leide hõlmava tööga, kuna kõrvale on jäänud osteoloogiline-, paleobotaaniline- ja
tekstiilmaterjal. Mainitud leiuliikide uurimine jääb pigem vastava ainevaldkonna eriteadlaste
uurimisobjektiks. Puitesemete puhul takistas süstematiseerimist leiunumbrite puudumine,
mistõttu jääb antud leiuliik samuti suures osas käsitlusest välja. Käesolevas uurimistöös püüab
autor vaadelda

ja võrrelda jäätmekastide leide eeskätt vastava erialakirjanduse põhjal.

Võimaluse korral tuuakse paralleele ühtlasi Tartu muust leiuainesest.
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Teiseks eesmärgiks on leida vastus küsimusele, mille poolest, ja kas üldse erinevad käsitletavad
jäätmekastid teistest analoogilistest objektidest Tartus. Ühtlasi püütakse leiuainese põhjal
vaadelda, kuidas suhestuvad Hugo Treffneri Gümnaasiumi hoovi jäätmekastid omavahel.

Käesolev bakalaureusetöö on jagatud sissejuhatuseks, kolmeks peatükiks, kokkuvõtteks, ja
lisadeks. Sissejuhatuses põhjendab autor teema valikut ja esitab probleemküsimuse, millele
püüab uurimistöös vastust leida. Esimeses sissejuhatavas peatükis esitatakse ülevaade
jäätmekastidest kui nähtusest Tartu kontekstis. Tutvustatakse historiograafiat ja kasutatud
allikaid. Veel kirjeldatakse uuritavaid jäätmekaste ehituslikust ja stratigraafilisest aspektist.
Teises peatükis käsitletakse jäätmekastide leiumaterjali. Analüüsitakse peamiselt keraamilisi- ,
klaas-, nahkesemeid ja muid tähelepanuväärsemaid leide. Leiuliikide jagamisel alapeatükkidesse
püütakse jälgida teksti võrdset liigendamist. Kolmandas peatükis teostatakse võrdlev analüüs
peamiselt jäätmekastide siseselt, kuid proovitakse vaadelda ka üldisemalt Tartu kontekstis.
Kokkuvõttes esitatakse järeldused ja vastatakse sissejuhatuses esitatud küsimustele. Põhiteksti
liialt koormavad suuremad tabelid, nimekirjad, joonised, fotod on lisatud selgitava tekstina
varustatult töö lõppu.

Käesoleva töö autor on äärmiselt tänulik juhendajale, arheoloogia õppetooli lektor Ain
Mäesalule, kes julgustas autorit seda teemat valima ja oli uurimistöö valmimisel suureks abiks.
Autor tänab ka Tartu Linnamuuseumi arheoloogiaosakonna juhatajat Arvi Haaki heade
nõuannete ja abi eest.
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1. Jäätmekastide üldiseloomustus
1.1. Keskaegne jäätmekast
Viimaste aastakümnete väljakaevamistel on mitmelt poolt Tartu vanalinna kultuurkihist leitud
maa sisse rajatud nelinurkseid puitehitisi. Enamasti on tegemist rõhtpalkehitistega, vähem esineb
vertikaalsetest palkidest ning kisklaudadest valmistatud konstruktsioone. Erialakirjanduses
mõnikord ka puitkastideks nimetatud ehitiste küljepikkus kõigub enamasti 1,3–3,5 meetri vahel
(on leitud ka suuremaid), sügavus ulatub 50 sentimeetrist kuni 4 meetrini. Sageli paiknevad
ehitiste alumised osad geoloogilise pinnakatte pealmistes kihtides (Tammet 1988, 97–101). Kui
vaadelda avastatud jäätmekastide levikut Tartu linnapildis, siis reeglina paiknevad need
kvartalisisestel aladel. Kuna Tartu vanalinna praegune tänavatevõrk, võrreldes keskaegsega, pole
palju muutunud, siis võib järeldada, et ka oma kasutuspeioodil paiknesid jäätmekastid
sisehoovides.

Sellised puidust kastid on enamasti täitunud või täidetud erisuguste jäätmete ning ehitusprahiga.
Mõned neist ka loomasõnniku ja inimekskrementidega. Nendesse kastidesse visati katkiseid
savist, klaasist ja puidust valmistatud anumaid, moestläinud esemeid, käsitööliste tootmisjääke
jms (Gläser 1999, 32).
Lossi tn põhjakülje kaevandi keskosas paiknenud kuue keskaegse puitkasti (13. sajandi lõpp –
15. sajand) sisu paleobotaanilise ja parasitoloogilise analüüsi tulemuste põhjal määratleb Ain
Mäesalu niisuguseid ehitisi nii jäätme- kui ka käimlaaukudena (1990, 452). Rohke, mitmekesise
ja hästi säilinud leiumaterjali tõttu on jäätmekastid ühed väärtuslikumad keskaja materiaalse
kultuuri uurimise allikad.

Tartu arheoloogilise materjali põhjal on Ain Mäesalu täheldanud, et varasemaid kaste ei
tühjendatudki, vaid jäätmekasti täitudes, ehitati selle lähedusse uus. Selline teguviis lihtsustab
vastavatest jäätmekastidest saadavate leiukomplekside dateerimist (2004, 399). Andres Tvauri
arvates võib seda seletada asjaoluga, et varasemate kastide ehitamise ajal 13.–14. sajandil, mil
puudus linnamüür, polnud veel ruumikitsikust. Vana jäätmekasti täitumise korral rajati uus
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eelmise kõrvale. Hilisematel sajanditel tekkis seoses linnamüüri ehitamisega ruuminappus, mis
sundis linnaelanikke uute jäätmekastide rajamise asemel vanu tühjendama (Bernotas 2006, 36).
Antud väide on siiski ebaloogiline. Nimelt pole mingeid andmeid, et linnamüüri rajamisega oleks
krunte tehtud väiksemaks. Kastid paiknesid aga hoovides ja seega ei saanud linnamüüri rajamine
neid kuidagi mõjutada. Kastide tühjendamise algust võib seostada hoopis sellega, et siis kui
hakati rajama suuremaid kivihooneid, siis muutus hoovi pind väiksemaks ja seetõttu polnud
enam võimalik sinna rajada lõputult iga natukese aja tagant kaste. See asjaolu aga raskendab
jäätmekastide rajamise dateeringu määramist ainult leiukomplekside põhjal. Arvatavasti võisid
Tartu jäätmekastid täituda umbes 40 aastaga, misjärel pidi neid tühjendama.

Jäätmekaste pole siiani õnnestunud loodusteaduslike meetoditega dateerida. Viimati proovis seda
teha Rivo Bernotas Ülikooli 15 ja Ülikooli 14 jäätmekastide puhul, kasutades selleks hetkel
Euroopas praktiseeritavat dendrokronoloogilist meetodit. Proovid näitasid, et

mõlemasse

jäätmekasti sattusid esimesed dateeritavad leiud orienteeruvalt 40 aastat pärast kasti ehitusaega.
Bernotase arvates pole need kokkulangevused juhuslikud, vaid viitavad mingile seni kindlaks
tegemata süsteemsusele keskaegses jäätmemajanduses (2008, 29). Käesoleva uurimistöö autor
suhtub nimetatud väitesse kahtlevalt, kuna analüüsitud materjal ei ole selliste järelduste
tegemiseks piisavalt representatiivne, põhinedes vaid 3 jäätmekasti analüüsil. Näiteks võib
selline 40 aastane vahemik tekkida ka sel moel, et jäätmekasti ehitamiseks kasutati mingist
vanast ehitusest pärinevat puitu.

Kindlasti oleks hädavajalik dendrokronoloogia meetodil

põhineval Tartu keskaegsete jäätmekastide määratlemisel kasutada tunduvalt arvukamalt
erinevate kastide proove.

Jäätmekastid levisid Eestisse suure tõenäosusega just Lääne-Euroopast, eelkõige Saksamaalt. 13.
sajandi algusest alates hakati Lübeckis prügi ladustamiseks tagahoovidesse rajama maasse
kaevatud jäätmekaste. Ühtlasi kasutati neid ka käimlaaukudena (Mührenberg 2002, 19). Kuni 13.
sajandini heideti jäätmed lihtsalt tagaõue või tänavale. Varasemad jäätmekastid omasid
puitkonstruktsioone, kuid

14. sajandist alates kasutati Lübeckis vooderdamiseks telliseid.

Kastide läbimõõt ulatub 6 meetrini ja suurim sügavus isegi 8 meetrini (Gläser 1999, 32). Seega
on Lübecki jäätmekastid mahukamad kui siiani Tartust teadaolevad.
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Kuna Tartu keskaegne kultuurkiht paikneb enamasti madalal jõelammil, niiskes ja hapnikuvabas
keskkonnas, on selles esinev orgaaniline materjal nagu puit, tekstiil, nahk jms enamasti hästi
säilinud. Niiskus on suurepärane konservant orgaanikale, eriti kultuurkihi alumistes ladestustes.
Üksikjuhtudel kehtib see ka teiste halvasti säilivate materjalide kohta. Näiteks on Lossi ja
Ülikooli tänava ristmiku läheduses, kohvik Werneri hoovis, toimunud kaevamistel avastatud
jäätmekastist leitud hulgaliselt tinaesemeid ning nende tootmisjääke. Orgaanilisest materjalist
leidude säilitamiseks on eriti soodsad tingimused just väljaheidetega täidetud lampkastides
(Tvauri 2007, 9).

1.2. Tartu jäätmekastide uurimisloost

Tartust on hetkeseisuga leitud vähemalt 35 jäätmekasti, mis kuuluvad 13.–16. sajandisse (Lisa 2:
1). Lisaks on dokumenteeritud mitmeid keskaegseid jäätmekaste, mis esialgu jäid veel läbi
uurimata. Ehkki üksikuid kesk- ja uusaegseid puidust ning kivist jäätmekaste on uuritud ka mujal
Eestis nagu näiteks Tallinnas, pole neid kusagilt leitud nii arvukalt kui Tartust (Bernotas 2008,
27). Vaatamata rohkusele pole jäätmekastide leiuainest kuigi palju analüüsitud.

Tartu keskaegsete jäätmekastide põhjalikum arheoloogiline uurimine sai alguse 1980. aastate
keskel, mil hoogustusid päästekaevamised. Jäätmeauke avastati kõigepealt 1985.–1989. aastal
toimunud arheoloogiliste väljakaevamiste käigus Lossi tänav 3 ehitatava Tartu Ülikooli
õppehoone maa-alal. Esimene artikkel, milles puudutati Eestis esmakordselt jäätmekaste ja
tutvustati nende olemust, ilmus juba 1986. aastal Eesti Teaduste Akadeemia Toimetiste
Ühiskonnateaduste seeria kaevamiste ülevaates (Mäesalu 1986, 400–402). A. Mäesalu
juhendatavas kaevandiosas kaevati kokku läbi kuus jäätmekasti, mille kohta on võimalik lugeda
põhjalikumalt artiklist "Sechs Holzkonstruktionen in Tartu (Lossi-Strasse)" (1990, 446–452).
Lossi tn 24 krundilt avastatud kahest jäätmekastist andis ülevaate V. Trummal 1992. aastal
ajakirjas "Stilus" nr 2 ilmunud artiklis "Arheoloogiauuringutest Tartus Lossi tänaval" (5–28).
Lossi ja Ülikooli tänava ristmiku lähedalt avastas Romeo Metsallik 1988. aastal veel kaks
jäätmekasti, mida ta käsitles 1995. aastal Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti Toimetiste sarjas
nr 8 ilmunud artiklis "Tartu Arheoloogilisest uurimisest" (15–35).
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Siiani kõige mahukam uurimus, mis käsitleb jäätmekaste kui suletud leiukomplekse, on Rünno
Vissaku 1992. aastal Tartu Ülikooli arheoloogia õppetoolis kaitstud diplomitöö "Tartu VII
kvartali jäätmekastid suletud leiukompleksidena". Tartu VII kvartali arheoloogilisi kaevetöid,
mis toimusid 1988–1992. aastal, juhendasid erinevatel aastatel R. Vissak, M. Aun, R. Metsallik,
A. Ollermaa ja arhitekt U. Tiirmaa. Sealt avastatud jäätmekastide kohta ilmusid publikatsioonid
R. Vissakult, "Der Fundstoff aus den Holzkästen des VII. Quartals in Tartu", milles käsitleti
jäätmekaste nr 1–16 (1994, 71–77), ja M. Aunalt "Tartu vanalinna arheoloogilise uurimise
tulemusi (VII kvartali IV kaevandi kesk- ja idaosa põhjal), kus tutvustati jäätmekaste nr 17–21
(1998, 94–144).

Tartu kesklinnas, Ülikooli tänav 15 hoovis, praeguse Tartu Ülikooli peahoone vastas, toimusid
arheoloogilised proovikaevamised 2005. aasta suvel Andres Tvauri ja Rivo Bernotase
juhendamisel. Leiti kaks jäätmekasti, millest üks uuriti läbi täielikult, teine aga osaliselt. Leidude
põhjal kirjutas R. Bernotas 2006. aastal Tartu Ülikooli arheoloogia õppetoolis bakalaureusetöö
pealkirjaga "Tartu Ülikooli tn 15 krundi jäätmekasti nr 1 suletud leiukompleksi analüüs". 2007.
aastal avaldati R. Bernotase artikkel "14. sajandi teise poole jäätmekast Tartu Ülikooli 15 õuel",
mis ilmus Tartu Linnamuuseumi aastaraamatust nr 13 (54–64) ja A. Tvauri "Kaevamised
Ülikooli 15 krundil" Tartu Linnamuuseumi näitusekataloogis (2007, 9–11). Viimases artiklis
käsitletakse ka sama kasti 2005. aastal uurimata jäänud osa.

Ülejäänud jäätmekaste on analüüsitud vähem ning nende leiumaterjali kohta käivaid
publikatsioone on napilt. Enamasti ongi nende puhul ainsaks allikaks aruanne ja leiud.

Seoses jäätmekastidega tuleb veel mainida 1988–1991. aastate Tartu Ülikooli Botaanikaaia alal
asetleidnud arheoloogilisi väljakaevamisi, millega lisandus jäätmekastide nimistusse veel viis
samalaadset puitehitist (Mäesalu 2004, 399), mis aga sisaldasid väga vähe leide. 1994. aastal
Karuplatsi (Küütri ja Rüütli tänava nurgal) väljakaevamistel leidis P. Piirits kaks jäätmekasti.

Hugo Treffneri Gümnaasiumi renoveerimine andis võimaluse sedagi piirkonda arheoloogiliselt
uurida. 1998. aastal avastas P. Piirits Hugo Treffneri Gümnaasiumi keldrist kaks jäätmekasti ja
2000. aasta kaevamistel lisandus kooli hoovi O-poolses osas veel 8 jäätmekasti.
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Tartus Küüni 3/5 hoovis viis 2002. aastal A. Tvauri läbi arheoloogilise järelvalve, mille käigus
dokumenteeris vähemalt 10 jäätmekasti. Neid jäätmekaste läbi ei kaevatud.
Peeter Piiritsa juhendamisel 2007. aasta Ülikooli 14 krundil tuli välja 4 jäätmekasti.

1.3. Tartu Munga tn 12 hoovi jäätmekastid
Peeter Piiritsa päästekaevamisest Munga tn 12 hoovis 2000. aastal pole üldist publikatsiooni
avaldatud. Seni on ilmunud vaid ülevaade ühest jäätmekastist avastatud haruldasest leiust artiklis
"Nahast küünarvarrekaitsmed keskaegsest Tartust" (Mäesalu, Peets, Haiba 2008, 27–36). Lisaks
Peeter Piiritsa aruandele saab toetuda veel Rünno Vissaku 2000. aasta "H. Treffneri
Gümnaasiumi hooviosas toiunud arheoloogilistel uuringutel väljakaevatud jäätmekastide
leiukomplekside kirjeldused ja analüüs" aruande lisale.

Järgnevad andmed pärinevad Peeter Piiritsa aruandest "Arheoloogilised kaevamised Tartus H.
Treffneri Gümnaasiumi hoovi O-osas" (2000, 3–28).
Kaevand jäi krunt nr 84 (tähistus kasutusel 1775–1941. aaastani) territooriumile. Hoovi O-ossa
oli 1870. aastate ümberehitustööde käigus ehitatud 5 m laiune ja 26 m pikkune koridoriosa, mis
ühendas kvartali N- ja S-tiibu. Veelgi hilisemast ajast on O-tiiva keldrisse viivad trepikäigud,
mida uuriti 1999. aastal toimunud järelvalvetööde käigus. Arheoloogilistele kaevamistele
eelnesid juurdeehitiste lammutamine ja kaevetööd kuni säilinud kultuurkihini. Tööde käigus
eemaldati pinnas kuni juurdeehitatud koridoriosa keldripõranda aluste täitekihtideni ning hoovi
NO- ja SO-ossa rajatud jäätmekastideni (Lisa 3: 1). Koridoriosast ja jäätmekastidest väljapoole
jäänud 5 m laiuse ja 16 m pikkuse ala pealmised ladestused olid sarnaselt ülejäänud hooviga
tugevasti segatud.

P. Piirits jaotas kaevandi ruutudeks ning tähistas vastavalt numbrite (1–12) ja tähtedega (A–G).
Sellest tulenevalt nimetati ka seitse jäätmekasti nende paiknemise järgi kaevandis: jäätmekast
5C–5D, jäätmekast 5D–5E, jäätmekast 4B–4C, jäätmekast 4D–4E, jäätmekast 8B–8C,
jäätmekast 9D–10D, jäätmekast 6B–7B (Lisa 2: 2).
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Kaevandi W-seina S-poolses osas fikseeriti pruuni saviliivakihi all jäätmekasti ülemised säilinud
palkrakked. Jäätmekast jäi kaevandi SW-ossa (4D–4E), pooleldi W-seina sisse. Seetõttu
õnnestus kätte saada vaid konstruktsiooni N-S-suunalised mõõtmed, mis ulatusid 2,24 meetrini.
Kasti W-osa oli säilinud 13 palkrakke kõrguselt ja absoluutkõrgustel 36.12–34.50 m. O-osa
läbistas

4

rakke

ulatuses

hiljem

piki

koolimaja

välisseina

rajatud

N-S-suunaline

kanalisatsioonitrass. 8–15 cm läbimõõduga palke sidus omavahel kalasabanurk. Rajatise N- ja Sküljel asunud sissekaeveid täitis kivikesi ja sütt sisaldav helehall segatud lubisetete kiht. Ehitise
kasutusaegne maapind oli kõrgusel 35.70 m. Kasti ülemisse ossa jäid täitekihid. Kõrgustel
36.12–35.46 m asus ligi 0,5 m paksune rohkesti beeži lubimörti, kive, tellisepuru, sütt,
kõdupuitu, kasetohtu ja nahka sisaldav kiht. Huvitav oli kasti keskosa 58 cm paksune tumepruun
liivsavikiht, mis täitis kasti keskosas asunud lohku. Pole võimatu, et see võis olla märk kasti
tühjendamiset. Sellest kihist pärinevad leiud A115: 717–741. Mainitud lohu põhja ja külgedesse
jäi kuni 15 cm sõnnikukiht. Piirits ei välista, et see kiht võis olla hoopis paksem, mis oleksid
märgid jäätmekasti kahest osalisest tühjendamisest. Absoluutkõrgustel 35.59–34.67 m täitis kasti
kohati kuni 80cm paksuselt säilinud puitu, sütt, kive, juuri ja beeži liiva sisaldav rohekaspruun
sõnnikukiht. Kihist pärinevad leiud kannavad leiunumbreid A115: 742–786. Sõnnikukihi all võis
vaadelda kuni 10 cm paksust puitu ja halli liiva sisaldavat söekihti, millest saadi mõned leiud
A115: 788–793. Kasti põhjas fikseeriti absoluutkõrgustel 34.72–34.49 m kuni 23 cm paksune
puitu, sütt, loomaluid ja tohtu sisaldav rohekaspruun sõnnikukiht. Sealsed leiud kannavad
leiunumbreid A115: 794–842. Alates absoluutkõrgusest 34.53 m algasid looduslikud lubisetted.
Sissekaevete põhjal järeldas Piirits, et jäätmekast oli omal ajal umbes 130 cm sügavuselt maasse
kaevatud, kusjuures 30 cm ulatuses looduslikesse lubisetetesse.

Kaevandi SW-ossa, vahetult 4D–4E kasti N-küljele jäi veel üks jäätmekast (5D–5E).
Konstruktsiooni mõõtmed N-S-suunas ulatusid 2,2 m ja W-O-suunas 2,45 m. Ehitise
kasutusaegset maapinda ei õnnestunud hilisema ehitustegevuse tõttu fikseerida. Toetudes
stratigraafiale paigutas Piirits käesoleva jäätmekasti hilisemaks kui O-poolse jäätmekasti (5C–
5D), sest viimase 4 ülemist palki oli selle ehitamise käigus läbi saetud. Kast oli säilinud kõigest 2
palkrakke ulatuses alates absoluutkõrgustest 35.72–35.28 m. Kasti raketise puit oli teistkordse
kasutusega. Sellele viitasid palkidesse tahutud sooned ja läbivad tapikohad. Jäätmekasti NO- ja
SO-nurki sidus nn koerakaelnurk, NW- ja SW-nurgad olid aga sidumata. N- ja S-seina palkide
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W-poolsed otsad olid teravad ja käisid vastu W-seina. Hilisema ehitusena läbistas seda
jäätmekasti puidust drenaaz. Alates kõrgusvahemikust 35.61–35.26 m täidab kasti sisemust
rohekaspruun sõnnikukiht, millest saadi ka leide A115: 619–641. Looduslikud lubisetted algasid
35.01 m kõrguselt.

Ruutudes 8C–8D tuli päevavalgele ristpalkkonstruktsiooni ehitise fragmendid, kuid paraku
läbistasid seda 9D–10D ja 6B–7B jäätmekastid, mistõttu ehitise algset suurust ei õnnestunud
välja selgitada. Kihtide koostise põhjal jäi selgusetuks, kas tegemist oli jäätmekasti või mõne
teise konstruktsiooni katketega.

Jäätmekast

9D–10D

jäi

kaevandi

N-ossa,

vahetult

17.

sajandist

pärit

kivihoone

vundamendipalkide alla. Konstruktsiooni mõõtmed ulatusid N-S-suunas 3,05 m ja W-O-suunas
2,06 m. Kasti kasutusaegset maapinda ei olnud võimalik välja selgitada. Sissekaeve täitekihtide
järgi võis arvata, et algselt oli kast kõrgem. Kaevamiste ajaks oli jäätmekast säilinud 12 rakke
ulatuses kõrgusvahemikus 35.96–34.20 m. 10–22 cm läbimõõduga palke sidus omavahel
lohakalt töödeldud kalasabanurk. Pealmise ladestuse moodustas rohekaspruun sõnnikukiht,
millest saadi ka leide A115: 354–372, 1037. Järgmise ladestuse moodustas 20 cm paksune
rohekaspruun sõnnikukiht (leiud A115: 1031–1036), mis sisaldas tellisepuru, kivikesi, sütt,
kõdupuitu ja beeži liiva. Selle kihi alla jäi tumepruun saviliivakiht. Piirits täheldas, et kaks
viimast kihti võisid tekkida vahetult peale kasti osalist tühjendamist. Absoluutkõrgusel 35.25–
34.53 m võis vaadelda vähemalt 70 cm (ligi 2/3 käesoleva kasti mahust) paksust tumepruuni
sõnnikukihti, millest hilisema tühjendamise käigus on säilinud 20 cm (leiud A115:147–181). Üht
varasemale tühjendusele osutunud umbes 35 cm sügavust sissekaevet täitis rohekaspruun
sõnnikukiht. Sellest pärinevad leiud A115: 79–144 moodustasid suurema osa klaasnõude katked.
Oluline osa leidudest A115: 217–353 jäi tumepruuni ja rohekaspruuni sõnnikukihtide piirimaile,
mistõttu ei õnnestunud nende kuuluvust välja selgitada. Vanima ladestusena paiknes kasti põhjas
rohekaspruun sõnnikukiht (leiud A115: 993–1030). Alates absoluutkõrgusest 34.20 m oli näha
looduslikke lubisetteid.

6B–7B ruutude jäätmekast jäi kaevandi O-ossa. Konstruktsiooni mõõtmed ulatusid N-S-suunas
4,35 m ja W-O-suunas 2,52 m. Puitkast oli vaadeldav 7 rakke kõrguselt. 20–28 cm läbimõõduga
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palke sidus kalasabanurk. Kasti N- ja O-seina palke märgistasid siseküljel sälgud, kusjuures mida
kõrgemale, seda rohkem sälke. Hilisemate tööde tagajärjel läbistasid jäätmekasti drenaažid.
Täitena võis käsitleda ehitise raketisega risti pandud tugevasti kõdunenud palkide alla jäänud
kuni 68 cm paksust tumehalli liivsavikihti. Kihist saadi ka leide A115: 439–458. Sügavamal
kastis sees asus absoluutkõrgustel 35.38–35.00 m mittetihke rohekaspruun sõnnikukiht (leiud
A115: 875–893). Järgmise kihina oli eristatav 16 cm paksune rohkesti kõdupuitu, sütt ja
tellisepuru sisaldav tumepruun sõnnikukiht (leiud A115: 894–906). Vanimaks kastiga seotud
ladestuks oli 64 cm tihke rohekaspruun sõnnikukiht, mis sisaldas leide A115: 907–990. Mingeid
jälgi kasti tühjendamisest ei täheldatud. Samuti ei erinenud sõnnikukihid üksteisest oluliselt ei
oma leiumaterjali ega ka koostise poolest.

Ruutudes 8B–8C leitud jäätmekast oli serviti asetatud laudadest. Laudade all paiknenud
kõdupuiduviirg viitas tõenäoliselt kunagisele puitpõhjale. Kasti mõõtmed ulatusid W-O-suunas
2,31 m ja N-S-suunas 1,56 m. Jäätmekasti laudu (paksus 3,5 cm, laius 22 cm, pikkus 146–225
cm) hoidsid paigal maasse löödud postid. Kasti ehitusviis viitas sellele, et tegemist oli ajutise
ehitisega. Täiteks oli segatud punasavikiht, millest saadi ka mõningaid leide A115: 182–208.

Kaevandi keskossa 5C–5D jäi veel üks jäätmekast. Konstruktsiooni mõõtmed N-S-suunas
ulatusid 1,35 m ja W-O-suunas 3,4 m. Kast oli vaadeldav kuni 9 rakke ulatuses
absoluutkõrgustel 35.89–34.46 m. Ehitise valmistamiseks oli kasutatud 12–16 cm läbimõõduga
ümarpalke, mida sidus koerakaelanurk. Käesoleva kasti W-osa sisse ulatus hiljem rajatud 5D–5E
jäätmekast, NO-nurka läbistas aga omakorda 6B–7B jäätmekast. Ehitise kesk- ja W-osa oli
lõhutud ka drenaažitrassiga ja veelgi hilisema sissekaevega. Absoluutkõrgustel 35.32–34.78 m
paiknes kuni poole meetrine rohekaspruun sõnnikukiht, millest saadi kasti esimesed leiud A115:
1179–1269. Väheste leidudega A115: 1171–1178 kuni 24cm paksune loomaluid, kivikesi, puitu,
karvu ja kasetohtu sisaldav rohekaspruun sõnnikukiht asetses absoluutkõrgustel 34.92–34.64 m.
Vanimaks kastiga seotud ladestuseks oli mõne üksiku leiuga A115: 1163–1170 sütt, kõdupuitu ja
lubisetteid sisaldav rohekaspruun sõnnikukiht.

Kaevandi SO-ossa (4B–4C), vahetult O-seina äärde, jäi veel üks puitraketega kast.
Konstruktsiooni mõõtmed N-S-suunas 1,96 m, kuid O-osa läbistas N-S-suunaline maakivimüür.
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Kast oli vaadeldav 7 palgirakke kõrguselt. 8–15 cm läbimõõduga palke sidus omavahel
koerakaelanurk. Kasti W-välisküljel võis näha palkrakete sisse tehtud sälke (mida madalamale,
seda vähem). Tumepruun orgaanikarohke kuni poole meetrine kiht kattis jäätmekasti ülemist osa.
Selle all paiknenes samuti kuni poole meetri paksune rohkesti sütt, kive, loomaluid ja potikilde
sisaldav põlenud savikiht (leiud A115: 856–866). Käesolev kiht oli masuudireostuse tõttu
mustaks värvunud. Kasti põhja peal asus puitu, sütt ja loomaluid sisaldav rohekaspruun väheste
leidudega A115: 867–874 sõnnikukiht. Põhja alla jäi puutüvest õõnestatud kaev, mis langes
kasutuselt ära alles jäätmekasti rajamisega.

Kaheldava jäätmekasti ruutudes 8C–8D olen töös välja jätnud, kuna seda läbistasid 9D–10D ja
6B–7B. Konstruktsioon oli tugevalt kahjustatud ja lõhutud, ning säilinud vaid üksikud leiud.

Uurimistöös keskendutakse ainult jäätmekastidest saadud leidudele. Nendes esines nii
keraamikat, puitu, klaasi, tekstiili, nahka, metalli, loomaluid, seemneid jms. Enamasti kuulusid
nende hulka esemed, mis mingil ajahetkel langesid kasutusest välja ja seetõttu visati jäätmekasti.

Kaevamiste aruandes (Piirits 2000) on jäätmekastid ja nendes paiknenud kihid dateeritud
lähtuvalt kaevandi stratigraafiast, kastide sees fikseeritud erinevate kihtide asendist ning
iseloomust ja leiuainesest. Rünno Vissaku eraldi jäätmekastide leiukomplekside kirjeldused ja
analüüs (Vissak 2000) vaatleb leide pisut põhjalikumalt. Ta on kasutanud suhtelist kronologiat,
mille tulemusel üritati erinevad leiukompleksid ajalisel skaalal määratleda varasemateks ja
hilisemateks. Võimalikult täpsel dateerimisel lähtus Vissak leiukompleksides leidunud esemetest
ja kasutas võrdlusena kirjanduses avaldatud ja teiste Tartu leiukomplekside juures juba
dateeritud analoogilisi esemeid nagu näiteks kivikeraamika, klaasnõud ja laudkausid. Üksikutele
esmetele oli võimalik kohaldada suhteliselt täpsemaid dateeringuid nagu näiteks meistrimärgiga
esemed. Piiritsa ja Vissaku jäätmekastide dateeringutel on kohati päris suured erinevused.
Leiuainesel põhineva meetodi (Vissak) puhul tuleb meelde jätta asjaolu, et jäätmekaste võidi
vahepeal

tühjendada.

Seetõttu

võivad

ka

kasutusperioodist.
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esemed

pärineda

jäätmekasti

viimasest

Tabel 1. Tartu Munga tn 12 jäätmekastide dateeringud
Jäätmekastid

Peeter Piirits

Rünno Vissak

JK1 (5C-5D)

13.sajandi II pool - 14.sajandi I pool

15.sajand – 16.sajandi I pool

JK2 (5D-5E)

14.sajand

16.sajandi II p

JK3 (4B-4C)

14.sajandi II p. - 15.sajand

15.sajandi II p. - 16.sajandi II p.

JK4 (4D-4E)

14.sajandi II p. – 15.sajand

15.sajandi II p. – 16.sajand

JK5 (8B-8C)

15.sajand

14.sajandi II p.

JK6 (9D-10D)

15.sajand

14.sajandi lõpp – 15.sajandi II p

JK7 (6B-7B)

17.sajand

17.sajand
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2. Leiuaines
2.1. Keraamika
Keraamika on arheoloogide jaoks üks olulisemaid allikaid. Tihti on savinõude killud, alates
keraamika kasutuselevõtust, arheoloogiliste kaevamiste üks peamiseid leide. Sellel on kolm
keraamika omadustest tulenevat põhjust (Tvauri 2005, 19):
1) on kergesti purunev
2) seda pole võimalik parandada ega uuesti kasutada
3) säilib maapinnas hästi

Seetõttu pole üllatav, et ka kõikides uuritud jäätmekastides oli see leiuliik esindatud. Seitsmes
jäätmekastis oli kokku 174 keraamikafragmenti, mis on ligi 23% kõikidest jäätmekastide
leidudest. Analüüsides statistilisi andmeid (Lisa 1), võib väita, et keraamika esinemine on
kõikides jäätmekastides suhteliselt ühtlane. Protsentuaalsed kõikumised tulenevad pigem
asjaolust, et mõnda teist leiuliiki esineb jäätmekastis rohkem kui tavaliselt. Seetõttu ei anna
arvude võrdlus meile just väga palju informatsiooni, kui vaid kinnitab, et keskaja inimese
igapäevaelus leidis keraamika kasutamist.

Märksa rohkem informatsiooni annavad keraamika nõuvormid, savimassi koostis, pinnatöötlus,
dekoor ja põletus, mis sageli vaheldusid nii ruumilises kui ka ajalises mõõtmes. Lisaks
valmistusvõtete ja dekoori muutumisele annab uurimiseks allikmaterjali veel nõude otstarbe
varieeruvus, mis räägib nende kasutamisest nii laua-, toiduvalmistamis-, säilitus-, sööginõudena
ehk seega argikultuurist ning majandusest laiemalt (Tvauri 2005, 19). Keskaegse nelja põhilise
savist nõuvormi – kausi, poti, kannu ja peekri juurde ilmusid järgmise kolmesaja aasta jooksul
vaagnad, liuad, sõelad, pannid, maitseainetopsid ning erineva kuju ja otstarbega taldrikud
(Russow 2005, 198).

Kõige informatiivsemad savinõukillud on näiteks dekooriga või pärinevad nõude servaosast.
Kuid suurem osa savinõukilde on kas liiga väikesed või pärinevad nad anumaosadest, kus
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puuduvad mingile kindlale nõutüübile iseloomulikud tunnused. Nende põhjal pole arheoloogil
tavaliselt võimalik midagi olulist teada saada (Tvauri 2005, 19).

Keraamilist massi põletatakse selleks, et muuta see kõvaks, väliskeskkonna mõjudele
vastupidavaks

ja

veekindlaks.

Põletustemperatuuri

järgi

saab

üldjuhul

eristada

madalkuumuskeraamikat (alla 1150ºC) ja kivikeraamikat (üle 1150ºC).

Väliselt saab keskaja keraamikat eristada ka erinevate kattekihtide põhjal, milleks on näiteks
glasuur. Glasuur on keraamilisi tooteid kattev õhuke ja klaasjas kiht, mida kanti nii välis- kui
sisepinnale. Glasuur suurendab keraamika mehhaanilist tugevust ja vastupidavust paljude ainete
toimele. Samuti aitab glasuur parandada keraamiliste nõude veepidavust. Lisaks paremale
väljanägemisele on neid lihtsam puhastada, sest glasuuritud nõude välispind on ühtlasem ja
siledam. Praktilise tähenduse kõrval tuleb rõhutada glasuurimise dekoratiivset ülesannet.
Dekoratiivsete elementide alla lähevad erinevad mustrid, joonevajutused, mõikad, maalingud
jms.

Importkeraamika määramisel võeti aluseks Erki Russowi 2006. aastal ilmunud monograafia
"Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13. –17. sajandil". E. Russow'i uurimistöö on Eesti üks
põhjalikumaid ülevaateid antud valdkonnas. Täiendavalt pakub ta parandusi näiteks
terminoloogias ja suureks abiks on rohke illustreeriv materjal. Vene keraamikat on uurinud
Andres Tvauri: "Loode-Vene päritolu slaavi keraamika Eestis 11.–16. sajandil" (2000, 91–119)
ja "Liivi sõja aegne Vene keraamika Eesti linnustes ja linnades" (2004, 395–420).

2.1.1. Siegburgi kivikeraamika

Reini parempoolse lisajõe Siegi ääres asuv Siegburgi väikelinnake kujutas endast ühte kõige
olulisemat pottsepakeskust hiliskeskaegses Euroopas. Siegburgis valmistatud keraamika mitte
ainult ei levinud massiliselt üle põhjapoolse Euroopa, vaid sealseid nõukujusid jäljendati
aktiivselt väga paljudes kohtades ning väga erinevates materjalides. Esimesed selged
arheoloogilised tõendid pottsepatööga

tegelemisest Siegburgis pärinevad 12. sajandi
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keskpaigast. Alates 14. sajandi keskpaigast kuni 16. sajandi esimese pooleni domineeris
Siegburgi toodang keraamika kaugkaubandust (Russow 2006, 43–44).
Siegburgi kivikeraamikale on iseloomulik hallikasvalge pind ja murre, nõu suue on üldjuhul
profileerimata, nõu põhi nõgus ja näpitud servaga.

Seitsmest jäätmekastist tuvastati 34 Siegburgi kivikeraamikale omast fragmenti. Neist tervelt 21
fragmenti pärines JK4-st (vähemalt 6 nõu fragmendid), mis moodustas sealsest keraamiliste
kildude koguhulgast 52,5%. Jäätmekastist (JK4) pärines kivikeraamiline kann A115: 806/1–8,
mille kuju on taastatud ülaservast kuni põhjani (Lisa 3: 2). Nõu kõrgus on 25,5 cm, suudme
läbimõõt 4,6 cm ja põhja läbimõõt 7,5 cm. Sang paikneb silindrilisel kaelaosal, mis lõppeb
selgelt töödeldud randiga. Kannu pealispinda on töödeldud lõõmutamise teel, mis on üks
iseloomulikumaid tunnuseid Siegburgi kivikeraamika määramisel. Lõõmutamine on põletusahjus
liikuvate kuumade gaaside ning põletusmaterjalist tärganud tuha koosmõjul kuumusele avatud
nõupinnale tekkiv punakas, pruun, kollane või oranžikas värvus. Kirjeldatud meetod tuli laiemalt
kasutusele arvatavasti 14. sajandi viimasel veerandil ning kadus moest 16. sajandi esimesel
poolel (Russow 2006, 49). Keraamiline nõu kuulub nn jakobakannude hulka, mille vorm levis
1375–1475. aastatel (jakobakann II). Sellist tüüpi keraamiline nõu on Tartus välja tulnud VII
kvartali jäätmekastist (A45: 2543).

Kitsamaid kanne meenutavad veel samast jäätmekastist saadud erinevate nõude kaelafragmendid
A115: 717, 725, 754/1–3, 757/1–2, 761. Erinevalt teistest asub A115: 747 sang kaelast allpool
ning kael laieneb nõu suudmeni, mistõttu meenutab kergelt lehterpeekrit. Samast kihist tulid
välja ka kolme nõu põhjad A115: 756, 760, 764 (Lisa 3: 3). Põhjad võiksid sobida juba eelpool
mainitud sama kihi kaelafragmentidega nii pealis- kui ka murdepinna alusel. JK6-st oli säilinud
veel neljaski Siegburgi kivikeraamilise nõu põhi A115: 997. A115: 760, A115: 764 ja JK6 A115:
997 põhjadel on näpitud servad, mis olid mõeldud koos kedravagudega ilustavaks elemendiks.

Mitmeid uusi spetsiaalselt joomiseks mõeldud vorme ilmus 14. sajandi teisel poolel, mil hakati
näiteks valmistama madalaid jalaga joogikausse. Sarnastest nõutüüpidest võivad pärineda JK6
A115: 368 (14. sajandi II pool – 15. sajand) ja JK4 A115: 727 killud (Lisa 3: 4). 17. sajandisse
dateeritud JK7 (Vissak 2000, 18; Piirits 2000, 28) leidude hulgas oli Siegburgi hilisema
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toodangu nõu fragment, mida kattis glasuur. Praguline glasuur on omane tavaliselt 16. sajandi
keskpaiga leidudele, nõu vorm aga viitab ka oluliselt varasemale võimalusele (Erki Russowi
suuline teade autorile). Stratigraafiliselt sobib siiski hilisem dateering.

2.1.2. Langerwehe kivikeraamika

Langerwehe

oli

Reini-Maasi

jõgikonnas

hiliskeskajal

Siegburgi

kõrval

keraamika

kaugkaubanduses vaieldamatult enam-vähem võrdväärse tähtsusega pottsepakeskus. Massiliseks
kaubaartikliks said Langewehre kivikeraamika tooted alates 14. sajandi keskpaigast, mil tuldi
koos Siegburgiga erinevate piirkondade keskuste vahel toimunud konkurentsivõitlusest välja
võitjana. Langerwehe toodangus väljendub iseloomulik püüe hoida kokku põletusprotsessi
arvelt, mistõttu nõud pole sageli läbinisti klaasistunud. Alates 14. sajandi keskpaigast kuni 15.
sajandi teise pooleni oli Langerwehe kivikeraamika Lääne-Euroopas ainuke arvestatav konkurent
Siegburgi toodangule. Tõenäoliselt hääbus tootmine 15. sajandi kolmandal veerandil. Sealse
toodangu iseloomulikuks tunnuseks on raudoksiidirikas matt violetne kuni pruun angoob
välisküljel, mis vahel jätab endast nõu pinnale voolamisjälgi (Russow 2006, 52–55). JK5 sisaldas
ühte Langewehre kannu alaosa (A115: 191/1–3), mille põhi oli nõgus, ületreitud ja näpitud
servaga, kuid mitte nii hoolsalt viimistetud kui Siegburgi nõudel. Võrreldes Siegburgi
keraamikaga on Langerwehe nõud tunduvalt massiivsemad, kohati ka laiemad (Russow 2006,
56). Põhja A115: 191/1–3 läbimõõt on 9 cm ja seina paksus 0,7–0,5 cm. Savipõhimik sisaldab
väikesi ümaraid poore ja kivipurdu. Tartust on sellist tüüpi leitud näiteks Botaanikaaia
väljakaevamistelt.

2.1.3. Lõuna-Alam-Saksi varakivi- ja kivikeraamika

Werra-Weseri-Leine jõgikonnas tehtud kivikeraamiliste toodete täpsem jaotamine konkreetsete
pottsepakeskuste vahel on üsna problemaatiline, sest seal puudusid ainult mingi kindla
keraamikaliigi tootmisele pühendunud keskused. Valmistamiskeskustest võiks ära märkida
Bengerode, Fredelsloh, Coppengrave ja Duingeni asulakohad. Üldistades võetakse keraamika
rühmitamise aluseks pealispinna või murde värvus (Russow 2006, 68–71).
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Sellist tüüpi keraamikat esines JK5 leiuaineses (A115:183, 184, 201), mis sarnanevad
pruunilaigulise pealispinnaga hallile varakivi- ja kivikeraamikale (LASX3). Välispinnad on
kaetud pruunika soolaglasuuriga, katmata sisepinnad tumehalli tooniga. Nii sise- kui ka
välispindadel on näha terakesi. A115: 201 küljefragmendi pruunikas soolaglasuur pole nii läikiv
kui teistel, mistõttu ei ole need ilmselt kõik ühe nõu fragmendid. Küll aga sobivad omavahel
hästi kokku nii tunnuste kui ka stratigraafia poolest A115: 183 ja A115: 184 (sang) fragmendid.

Niisugune kivikeraamika on laiemalt kasutuses 14. sajandi teisest kolmandikust kuni 15. sajandi
teise veerandini (Russow 2006, 75).

2.1.4. Loode-Vene hall glasuurkeraamika

Hall glasuurkeraamika kuulub nii tehnoloogilise taseme kui ka viimistluse poolest idapoolse
keraamika kõige kvaliteetsemate toodete hulka. Käsitletavad savinõud on põletatud väga tugeval
temperatuuril, nii et sageli meenutab tulemus kivikeraamikat (Russow 2006, 135). A. Tvauri on
sellised nõud paigutanud Pihkva toodete hulka. Liivimaa linnades ja linnustes leidis hall
glasuurkeraamika kõige laiemalt kasutamist 16. sajandi teisel poolel ning 17. sajandil (Tvauri
2004, 403). Siledat väliskülge katab tumeroheline glasuur. Sellist tüüpi keraamikat leidus JK7
kokku neli fragmenti A115: 881–883, 889. Tõenäoliselt pärinevad need ühest nõust, mille nii
sise- kui ka välispinda kattis roheline glasuur. Kahe fragmendi A115: 802, 803 välispinnal on
näha horisontaalset joonornamenti.

2.1.5. Lihtkedrakeraamika

Seni on Eestis madala põletusastmega keraamika kohta vähe põhjalikke käsitlusi ilmunud.
Viimastel aastatel on Andres Tvauri vaatluse alla võtnud Vene keraamika uurimise Eesti alal.
Keraamika

rühmitamisel

on

käesolevas

uurimistöös

aluseks

võetud

Andres

Tvauri

publikatsioonid ja paralleelselt jälgitud ka varasemaid Tartu kohaliku keraamika kohta käivad
kirjutisi.
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Eesti alale on lihtkedrakeraamika levinud Loode-Venemaalt. Lihtkedrakeraamiliste nõude
valmistamisel põletati neid lahtises tules, kus põletustemperatuur jäi alla 950ºC. Nõusid
kaunistab vaid plastiline dekoor – glasuurimist esineb üksnes erandjuhtudel (Tvauri 2000a, 91).

Munga tn 12 hoovi käsitletavatest jäätmekastidest saadi lihtkedrakeraamikat 102 fragmenti, mille
hulgas oli 26 ülaservaosaga savinõukatket. Nagu Tartu keskaegse lihtkedrakeraamika puhul
tavaline, on savinõud hallika või pruunika savipõhimikuga. Kuna käesoleva keraamikaliigi kohta
räägib kõige rohkem nõude servaprofiil ja dekoor, süstematiseeriti lihtkedrakeraamika
jäätmekastides nimetatud alustel.

Rekonstrueeritud nõuvormidest võib esile tõsta JK7 leide A115: 961/1–15, mida iseloomustab
kaelaosa puudumine ning äärmiselt lühike väljapoole keeratud võrik (Lisa 2: 3: a). Võriku
ülaserv on ümar ja sujuvalt allapoole. Nõu kõrgus on 15 cm ja seina paksus 0,8 cm. Samast
jäätmekastist esindavad lähedast profiili savinõude ülaservakillud A115: 962/1–2, 963/1–2, 964,
965 (Lisa 2: 3: a–b). Kõigil puudub dekoor. Jäätmekasti ülejäänud leiuainese põhjal võib neid
17. sajandisse dateerida (Vissak 2000, 18; Piirits 2000, 28).

Kaelaosa puudub ka JK1 kahel servafragmendil A115: 1248, A115: 1269. Nende võrik keerdub
järsult väljapoole ja ülaservad on kolmnurgakujulised. Mõlemad on

ilma kaunistusteta,

ebatasaste ja krobeliste pindadega ning võivad pärineda ühest nõust. Selline keraamika on
iseloomulik 16. sajandi algusele (Vissak 2000, 5).

Minimaalsete serva erinevustega, kuid analoogiliste servaprofiilidega olid JK2 savinõukatked
numbritega A115: 619 (Lisa 2: 3: c), 620/1–2, 631/1–6, 632. A115: 639 profiili ülaserv on pisut
erinev sama jäätmekasti lihtkedrakeraamikast. Serva- ja küljefragmente on JK2 vähemalt viiest
erinevast nõust. Tegemist võiks olla orienteeruvalt 16. sajandi esimese poole keraamikaga
(Vissak, 2000, 9)

Teist tüüpi servakatke A115: 796/1–3 profiil erineb eelnevatest püstisema ülaservaga. Nõuvormi
iseloomustab kaelaosa ja võriku eristamatus. See tähendab, et nõu kael läheb sujuvalt võrikuks
üle. Savinõul puuduvad dekoratiivsed elemendid. Ülaserva poolest sarnaneb eelmisega veel

21

nõukatke A115: 863, 871 (Lisa 2: 3: f). Tegemist on väiksema anumaga, mida kaunistab kolm
joont. Savinõu katked on iseloomulikud 15. sajandi algusele (Vissak 2000, 10).

A115: 794, 795 servakatked (Lisa 2: 3: g) pärinevad savinõudest, mille treimisel olid servad
sõrmede vahel õhukeseks litsutud ning seejärel võriku siseküljele keeratud. Sageli on niimoodi
vormitud serva ülaossa jäänud tühimik. Andres Tvauri andmetel valmistati analoogseid
savinõusid Pihkvas 14.–15. sajandil (2000a, 105). Vaadeldavatel fragmentidel on ornamendina
näha vähemalt kolme horisontaalset joont. Iseloomulikud tunnused viitavad loodevenepärase
lihtkedrakeraamika (rühm 4) päritolule (Tvauri 2000a, joon 9:1).

Teistest servatüüpidest eristus selgelt kolmnurkse võriku ja ebakorrapärase ornamendiga
fragment numbriga A115: 1006/1–3 (Lisa 2: 3: i), mille ülaserv on püstise kandiga (1,1–1,2 cm).
JK6-st pärinev savikatke paigutatakse 15. sajandi esimesse poolde (Vissak 2000, 15).
Ülejäänud Tartu Munga tn 12 hoovi jäätmekastide lihtkedrakeraamika servaprofiilide paremad
näidised on esitatud lisas (2: 3: a–i).

2.1.6. Teised keraamilised leiud

Graapenid, mida tuntakse Eestis alates keskajast, olid ka jäätmekastides esindatud. Täielikult või
osaliselt olid kokku kleebitud kaks seda liiki keraamilist nõud: A115: 1223/1–4 (JK1) ja A115:
974/1–19 (JK7). Esimene ehk kandenäsaga graapen oli sisepinnalt glasuuritud (pliiglasuur) ja
värvuselt tume pruunikasroheline, aga välispinnal tal kate puudus. Nõu kõrgus oli 12 cm. Nõu
töötlust võib alates savi koostisest ja peenestusest kuni vormi viimistluseni pidada väga heaks.
Teine täielikult taastatud graapen oli samuti kandenäsa ja siseglasuuriga, kuid märgatavalt
halvema töötlusega. Praguline glasuur ja nõu kuju viitavad hilisemale ajale.

Kahe graapeni võrdluses kajastub 16. sajandil aset leidnud muutus kolmjalgnõude välimuses ja
funktsioonis. Kui varem serveeriti toitu graapenites, siis nüüd jäi see anumatüüp eeskätt
kööginõuks (Russow 2005, 198–204).
Leiuaines oli veel kaks graapeni jalga ja üks kandenäsa.
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Vanimad Eesti linnade arheoloogilistes kollektsioonides säilitatavad savipiipude katkendid
pärinevad 1620. või 1630. aastatest (Russow 2005, 206). Kaks savipiibu katkendit A115: 443/1–
2 saadi ka JK7 seest. Tegemist on Madalmaade valgete savipiipude vartega.

Ilmselt kohaliku toodangu hulka kuulusid 16. sajandi rahakarp A115: 976 ja sangaga
glasuurkeraamiline nõu A115: 948, mis pärineb ilmselt tootmise vanemast etapist (Russow,
suuline teade). Esines ka katusekivide ja glasuuritud ahjukahlite fragmente.

2.2. Klaasileiud
Vaadeldavatest jäätmekastidest leiti kokku 287 (37%) klaasikildu. Valdav osa neist pärines
kolmest jäätmekastist: JK1 (5C–5D), JK4 (4D–4E), JK6 (9D–10D). Üllatavalt vähe
klaasifragmente leidus kõige hilisemaks dateeritud jäätmekastist (JK7). JK6 puhul on üheks
silmatorkavamaks jooneks see, et valdav enamus kildudest on tugevalt oksüdeerunud. See viitab
eeskätt kasutatud klaasimassi keemilisele koostisele, tõenäoliselt suurele pliisisaldusele. Viimane
aga mõjub negatiivselt klaaside säilivusele niiskes pinnases. Selle tagajärjel on klaaside esialgne
värvus raskesti tuvastatav.

2.2.1. Klaasnõud

Viimasel 25 aastal on Tartu arheoloogilisse leiuainesesse lisandunud mitmetest jäätmekastidest
küllalt arvukalt keskaegsete klaasist tarbenõude kilde. Klaasnõud olid luksuskaup, mida pärast
purunemist polnud võimalik parandada. Seetõttu esineb nende kilde ka jäätmekastides.

Põhjade ja nende fragmentide alusel loendatuna saadi jäätmekastidest vähemalt 21 erineva
klaasnõu kilde. Kõige arvukamalt leiti värvitust, kergelt rohekast või kollakast klaasist peekrite
kilde, mis on kaunistatud värvitu või sinise klaasniidiga. Nendest kõige paremini taastatud
eksemplar pärines JK7 erinevatest kihtidest (kihid 139, 137 ja 189).

Ülaservast kuni põhjani kildudest kokkukleebitud peekri (Lisa 3: 5) kõrgus oli 9,7 cm, ülaserva
läbimõõt 8,8 cm ja põhja läbimõõt 6,4 cm (JK4 leiud nr A115: 766, 728/1–2, 1388, 1389).
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Klaasnõu on kaunistatud kahe horisontaalselt asetseva sinise klaasniidiga ja kahes rõhtsas reas
paiknevate väikeste klaasnuppudega. Nõu kuju on silindriline ja ülaserv väljapoole pööratud.
Siniste niitide ja väikeste klaasnuppudega peekreid on varem leitud näiteks Madalmaadest
(Baumgartner 1988, 190–191, joon 164–165; Henkes 1994, 28, joon 3.3). Siiski eristub Tartu
nõu kaunistusviis selle poolest, et alumine klaasniit paikneb peekri keskosas, poolitades selle
kaheks ligikaudu võrdseks osaks. Seni on sarnaseid peekrid Euroopas dateeritud 13. sajandi
lõppu – 14. sajandi algusesse (Baumgartner 1988, 190).

Nn Fadenrippenbecher peekrite rühma kuuluvad A115: 1189, 1190, 1195/1–3 fragmendid, mis
leiti jäätmekasti (JK1) kõige pealmisest lademest (kiht 171). Peekrist on säilinud põhi ja kaks
klaasniidi katket. Dekoratiivsete elementidena vertikaalselt allapoole kitsenevad klaasribad ja
sinised täpid (Lisa 3: 6). Klaasnõu on oksüdeerumisel pruunikaks muutunud. Algselt pidi
peekrite kaunistamisel sinine klaasniit ümber klaasnõu ülevalt alla jooksma, kuid purunes
edasisel klaasipuhumisel ja säilis ainult vertikaalsete klaasribide peal (Henkes 1994, 43). Peekri
põhjakatkel A115: 1195/1–3 on kohati algne dekoratsioon nähtav, kuid ülemistel fragmentidel
mitte. Sarnaseid peekreid on mujalt leitud suhteliselt palju, eriti Böömimaalt, Göttingenist,
Lüübekist (Haggren 1999, 72) ja samuti Tartust (Mäesalu 1990, 448, Taf. XXXII: 4; Trummal
1992, 21, tahv VII: 3). Analoogilised klaasnõud dateeritakse 15. sajandi algusesse.

Sikk-sakiliselt kulgeva läbipaistva klaasniidiga kaunistatud nõudest õnnestus jäätmekastidest
tuvastada kaks fragmenti A115: 723, 769, millest ühel on ka sinist horisontaalset klaasniiti näha
(A115: 723). Sarnaseid peekreid on varem leitud Tartust Lossi 3 teisest jäätmekastist, kus nad
dateeritakse 14. sajandi lõppu – 15. sajandi algusesse (Mäesalu 1990, 448, 451; Taf. XXXII: 5).
Läbipaistvast klaasist ja värvitu horisontaalse klaasniidiga nõufragmente saadi viis, nendest üks
põhi A115: 768. Needki omavad sarnaseid jooni Tartust Lossi 3 teisest jäätmekastist leitud
klaasnõudega, mis dateeritakse 14. sajandi lõppu – 15. sajandi algusesse (Mäesalu 1990, 448,
451; Taf. XXXII: 6). Ilma kaunistuseta läbipaistva klaasi katketest suurim A115: 824 kuulus
ilmselt kõrgemale koonilise kujuga jooginõule ja teine A115: 1215 sirge seljaga klaasnõule.

Jooginõude fragmente, mille värvitut klaasi kaunistasid horisontaalselt paigutatud sinised
klaasniidid, saadi vaid JK6 ja JK4 klaasileidudest. Kokku võis loendada vähemalt 5 erineva
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klaasnõu kilde. Analoogseid klaasnõusi on välja tulnud VII kvartali jäätmekastidest (Vissak
1992, Taf. XV: 2). Jäätmekastide leiuainese alusel dateeruvad klaasfragmendid 15. sajandisse.

Ülejäänud leidude hulgast eristus JK4-st väljatulnud poolik klaasnõu A115: 767/1–5 (Lisa 3: 7).
Paremini oli säilinud

klaaskannu kaela- ja õlaosa, mille vahele kinnitus sang. Kann on

kaunistatud optilise mustriga ja kahe horisontaalse klaasniidiga. Kõrgemal paiknev klaasniit asub
kumerduva suudmeava ja silindrilise kaelaosa vahel. Alumine klaasniit on kaelaosa alumises
servas, pisut ülevalpool sanga kinnituskohta. Klaasist kann meenutab vormilt kivikeraamilisi
Jakoba kanne ja proportsioonidelt sarnaneb samast jäätmekastist (JK4) pärineva Jakoba kannuga
A115: 806/1–8.
Massiliselt levinud Siegburgi keraamikat jäljendati väga paljudes kohtades ning väga erinevates
materjalides nagu näiteks ka klaasnõude kujus (Russow 2006, 43).
Sarnasus kivikeraamilise Jakoba kannule võib viidata ka nende üheaegsusele, milleks oli 15.
sajand.

Nõu vormilt eristub klaasileidudest kumerduvate külgedega ja lühikese ülaservaga klaasnõu
A115: 829/1–6, 830/1–4, 832, mille õlaosa ja külge katab tihe võreline kaunistus. Kaks laia
horisontaalselt paigutatud klaaspaela/vööd on omavahel ühendatud vertikaalselt alla veetud
"niredega", mille otsad ulatuvad tekkiva võre pealt esile ja on laiaks vajutatud. Ülaserv lõppeb
serva äärele sulatatud sinise klaasniidiga, sellest 1,9 cm allpool paikneb veel teinegi
horisontaalne sinine klaasniit. Nõu keskosas võrelisest kaunistusest allpool asetseb kolmas sinine
klaasniit (Lisa 3: 8). Tegemist on mahuka klaasnõuga, mille vorm on haruldane. Analoogi ei ole
õnnestunud leida.

2.2.2. Aknaklaas

Aknaklaas oli keskajal enamasti rombikujuline (A115: 457) või neljakandiline. Alates 16.
sajandist muutus aknaklaasi kasutamine eluhoonestusel tavaliseks. Jäätmekastides oli valdav osa
aknaklaasist roheline ehk nö värvitu klaas, kuid esines ka värvilisi kilde. Kõige rohkem
aknaklaasi fragmente tuli JK7-st, mille leiumaterjalis esines omakorda ainult üksikud klaasnõude
killud. Tartu jäätmekastidest on rohkesti keskaegse aknaklaasi leide teada.
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2.3. Nahaleiud
Keskaegsete linnade kultuurkihtide kokkusurutuse tõttu ja tänu naha säilimist soodustavale
niiskustasemele

leidub

neis

rohkesti

nahaleide

nii

esemetena,

nende

katketena,

töötlemisjääkidena või koguni toornahana (Sarv 2007, 53).

Munga tn 12 hoovi vaadeldavates jäätmekastides oli leiunumbritega nahaleide 55 (7,2%).
Kõikides jäätmekastides peale JK5 oli nahk esindatud. Suurema osa nahaleidudest moodustasid
nahkjalatsite katkeid nagu tallad, ribad, pealsed ja väiksemad detailid.

2.3.1. Nahkjalatsid

Erinevate uuringute põhjal valitses 12. sajandist kuni 16. sajandini Euroopas suhteliselt suurel
territooriumil nii jalatsivalmistamise meetodite kui ka kasutusel olnud kinga- ja saapamudelite
vahel suur homogeensus. Toormaterjalidena kasutati nii kodu- kui ka metsloomade nahku.
Jalatsite valmistamistehnikana valitses kuni 16. sajandi alguseni ümberpööramistehnika – eraldi
nahatükist lõigati välja tald ja pealne, mis õmmeldi pahupidi kokku ja pöörati siis ümber. Hiljem
võeti kasutusele kingsepaliist (Sarv 2006a, 31–32). Keskaegsete ühekordsete taldade asemel
kinnistub 1550. aastate lõpuks kolmest või enamast kihist koosneva tallaga king. Täiesti uue
elemendina lisandub 1600. aasta paiku konts (Sarv 2007, 55–56).

Krista Sarv on Tallinna keskaegsed jalatsid laias laastus viide rühma jaotanud: paelking,
nöörsaabas, rihmking, nöörking ja pastelking (2006a, 35 joon. 3). Munga tn 12 hoovi
jäätmekastide nahkjalatsite katketest võis näha analooge, kuigi ainult üksikult säilinud
fragmentide põhjal on seda riskantne väita. Kuna leiud olid kile alla kinnitatud, siis tuleb
siinkohal piirduda küllaltki pealiskaudse vaatlusega.

Paelkingad olid lihtsalõikelised kingad, mille kinnise moodustas ümber sääre jooksev nahkpael
või -paelad. Sarnast tüüpi võib esindada JK6 nahakatke A115: 1030/1–3. See on ühe
nahkpaelaga kinnituv madal, kuid ümara ninaosaga nahkjalats.
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Kaheosalisi pastlaid meenutavad jalatsikatkeid A115: 1235/1–20, 779/1–13, 750/1–8, 817/1–12
leiti JK1 ja JK4 leiumaterjalist. Kõige terviklikumalt on säilinud JK7 ümara ninaosaga nahkjalats
A115: 923/1–17, mille pealse peale on tehtud spetsiaalsed aasad paelte jaoks. Samast
jäätmekastist (JK7) tuli ka kontsa katke, mis on 17. sajandi nähtus. Teiste jäätmekastidega
võrreldes viitab JK7 hilisemale ajale ka talla ja kanna fragmentide suurem osakaal.

2.3.2. Nahast küünarvarrekaitsmed

Ühest jäätmekastist (JK1) leiti kaks raudribade- ja neetide ridadega tugevdatud nahast praktiliselt
tervena säilinud küünarvarrekaitset A115: 1209, 1265 (Lisa 3: 9). Küünarvarrekaitsmed leiti
kokkupakituna. Parem käekaitse oli torgatud vasaku käe oma sisse. Nahkosa on hästi säilinud,
vaid küünarnukipoolses osas võib täheldada mõningaid kahjustusi.

Tartu käeturvised on valmistatud tõenäoliselt hobuse paksemast turjanahast nn cuir bouilli
(keedetud nahk) tehnikas. Vastavalt käekaitsmete kujule oli neil neljas reas üksteisest 5–6 mm
kaugusel asuvat ümara peaga, alt 7–8 mm läbimõõduga neeti, mis paiknesid reas 12–19 kaupa.
Turviste löögikindlust suurendasid viis üksteisest 42–45 mm kaugusel asuvat ümarapealiste
neetidega kinnitatud umbes 2 mm paksust ja 7–8 mm laiust terasriba, mis paiknesid
käekaitsmetel vaheldumisi neediridadega. Neediridade ja sirgete terasribade viimased needid
kinnitasid ühtlasi ka servariba. Raudneetidega olid kinnitatud pandlad ja rihmakannad.
Käekaitsme pinnalaotuse maksimaalne pikkus oli 25,5 cm, laius küünarnuki lähedalt 27 cm ja
laius randme kohalt 19 cm (Mäesalu jt 2008, 31–32).

Tartu küünarvarrekaitsmed on üliharuldased, sest analoogilisi kaitserüüde osi pole kusagilt
mujalt Euroopast leitud. Ain Mäesalu on need dateerinud 14. sajandi lõpukümnenditesse või 15.
sajandi algusesse (2008, 28–29).

2.3.3. Teised nahkesemed

Nahast pistoda tupp A115: 1227/1–4 kuulus samast jäätmekastist (JK1) leitud pistodale A115:
1226. Nahast pistoda tupp on puidust tugevdusega, mis jaotub kaheks suuremaks fragmendiks.
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Näib, et pistoda tupp lõigati välja ühest nahatükist ja seejärel õmmeldi tupe keskosast servapidi
kokku (Lisa 3: 10). Varem Tartust leitud teised külmrelvade nahast tuped on lihtsad, keskelt
kokku kinnitatud (Valk-Falk 1985, 68).

Nahast raamatukaaned A115: 909 leiti JK7-st (Lisa 3: 11). Keskajal levinud kaunistusvõtteid
kasutati ka raamatukaante juures. Iseloomulikud olid taimornamendi, geomeetrilised ning
zoomorfsed kujutised (Sarv 2007, 56).

2.4. Metallesemed
Metallesemeid leidus jäätmekastides kokku 20 leiunumbrit, millest kõige rohkem JK7 (12 leidu)
ja teistes juba märgatavalt vähem. Huvipakkuvamatest leidudest tuleks ära märkida JK1-st nuga
A115: 1207 ja pistoda A115: 1226, JK7-st tinataldrikut A115: 928 ja metallitööjäätmed.

2.4.1. Pistoda

Pistoda A115: 1226 kuulus jäätmekastis (JK1) samasse kihti, kust leiti nahast noatupp ja
küünarvarrekaitsmed. Pistoda on kahepoolse teraga, mille pikkus 45,5 cm, laius kuni 3,4 cm.
Rootsuosa on säilinud 5,9 cm pikkuselt ja pisut kõverdunult.
Tera pikkusega üle 40 cm võib mõningatel andmetel liigitada ka lühimõõkade alla (Lisa 3: 12).
Keskajal hakkas pistoda levima 13. sajandi teisel poolel, eriti laialt olid need kasutusel 14.–16.
sajandil ning lisaks rüütlitele levisid nimetatud relvad ka linnarahva ja talupoegade hulgas
(Mäesalu, suulised andmed 2008. aastal). Pistodade liigitamisel peetakse oluliseks käepideme
kuju ja nuppu, mis aga sellel leiul puudub. Küll on aga teada, et keskaja Eestis levis laialdaselt
neerupistoda (nn Nierendolch). Tartust on näiteks neerupistoda käepidemeid leitud VII kvartali
kaevamistelt ja Lossi tn 3 jäätmekastist.

2.4.2. Nuga

Luupeaga nuga A115: 1207 on kitsa teraga ja väikese luust käepidemega. Noa käepide koosneb
kahest (kahele poole lapikut rootsu) neetidega kinnitatud tagumises osas lainevast luuplaadist.
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Plaadid on kinnitatud kolme neediga, mille vahel reas paiknevad dekoratiivse otstarbega
väiksemad pronksist needid. Mõlemal pool nuga esineb ühepalju neete. Noa kuju ja
dekoratiivsed kaunistused võiksid viidata, et tegemist on lauanoaga (Lisa 3: 13).

2.4.3. Tinataldrik

Jäätmekastist (JK7) saadud tinataldriku A115: 928 iseloomulikumaks tunnuseks on meistrimärk
(Lisa 3: 14). Paraku ei ole keegi märgi päritolu üritanud määrata ja teadaolevalt puuduvad ka
analoogid Tartu leiuaineses. Arvi Haak on konkreetset märki seostanud Riia päritoluga. Teiste
linnade paralleelide alusel võib oletada, et lisaks ehetele võidi kohapeal valmistada ka pronks- ja
tinanõusid (Haak 2007, 74).

2.4.4. Metallitööjäätmed

Kohapealsele metallitöötlemisele viitasid leiud A115: 208, 910/1–4, 950, 951/1–3, 978/1–4,
979/1–4. Vasest ribad JK7-st A115: 951/1–3, 978/1–4 olid keskosast tordeeritud ehk väänatud
(Lisa 3: 15), aga JK5-st leitud A115: 208 mitte. Teravate otstega 12–15 cm pikkused lapiku
traadi katked olid tõenäoliselt spiraalsõrmuste toorikud. Sõrmuste toormaterjaliks olid ilmselt ka
pronkstraadi katked A115: 910/1–4. Metallitöötlemisele võib viidata ka šlaki esinemine A115:
950. Lihtrahva ehteid meenutavad töötlemisjälgedega metallist toorikud A115: 979/1–4 on
õhukesed ja ümmarguse kujuga (Lisa 3: 16).

Sarnaseid vasktraadi katkeid leiti ka Tartu Hansakvartali kaevamistel. Tartu töökodadest on
kindlamalt määratletavad pronksivalu- ja sepikojad Lossi tänaval, kullasepa (?) ja pistemaakri
tegutsemist oletatakse VII kvartalis (Haak 2007, 75).

Enamik metallitöötlemisele viitavad leiud saadi JK7-st, mille leiuaines pärines 17. sajandist.
Kuid üks leid saadi ka 14. sajandi teise poolde dateeritud jäätmekastist (JK5). Kas võib oletada,
et antud piirkonnas tegutseti ehete valmistamisega juba 14. sajandi teisel poolel? Kindlalt on
töökoja olemasolu määratletav alles 17. sajandi kontekstis.
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2.5. Muu leiumaterjal

2.5.1. Puitleiud

Puitesemeid oli jäätmekastides 138 leiunumbrit (18%). Leitud puitesemetest moodustavad kõige
arvukama rühma väikesed laudnõud, millest enamik on esindatud mõne küljelauaga. Leidub ka
üksikuid terviklikult säilinud nõusid. Laudnõud koosnevad omavahel vitste abil ühendatud
küljelaudadest ja küljelaudade siseküljel asuvasse uurdesse paigutatud põhjalauast. Rünno
Vissaku järgi võiks väikesed laudnõud jagada taldrikuteks, peekriteks ja kaussideks, mis
erinevad nii kuju kui üldiste proportsioonide poolest. Nõu üldkuju determineeritakse
küljelaudade kujust (Vissak 2002, 175–176).

Tartust on väikesi laudnõusid leitud üsna arvukalt veel Lossi tänava ja VII kvartali
jäätmekastidest (Mäesalu 1990, 446–452; Vissak 1994, 71–77).

Lisaks laud- ehk vitsiknõudele tuleks mainida treitud nõusid (nt A115: 1001), mida esineb küllalt
sageli keskaegsete jäätmekastide leiuaineses. Peamiselt kausid ja liuad, mille valmistamiseks
kasutati enamasti okaspuitu. Kuna nõude vorm ega tehnoloogia keskajal eriti ei muutunud, siis
on nende dateerimine suhteliselt keerukas.

Eraldi esemetest tuleks ära märkida puidust joogitopsi A115: 751 (Lisa 3: 17), puukulpi A115:
1220, puidust käepide A115: 1238, mõla A115: 930, pesukurikat A115: 931 ja plangust välja
tahutud kantidega puitese A115: 1198, millel on läbiv auk ning kulumisjäljed servades.
Ülejäänud esemeliikidest leidus jäätmekastides veel puulusikate, leivalabidate, tohtnõude,
pirruotste, puitkiilude, laudnõude kaante ja muude puitdetailide katkeid.

2.5.2. Teised leiud

Jäätmekastide leidude loetelu lõpetavad luunööp A115: 1181, järvekarbid A115: 815, 154, 358,
1032, kahurikuuli fragmendid A115: 361, 890–891, 911, 919 ja kivikuuli katke A115: 929.
Mitmesuguste järve- ja jõekarpide tükid jäätmekastidest viitavad, et neid on keskajal ja
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varauusajal toiduks tarvitatud. Sõjalist tegevust Tartus kinnitavad mitmelt poolt keskaegse
linnamüüriga piiratud alalt välja tulnud kahurikuulid ja nende katked. Kivikuuli katke, mille
läbimõõt on 9 cm, võib kuuluda meelelahutuslike ajaviitevahendite hulka.
Suuremate kivist või puust kuulidega mängiti ilmselt keeglit, kriketit ja teisi osavusmänge
(Gläser 2002, 125).
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3. Leiuainese võrdlev analüüs
Käesoleva bakalaureusetöö eelnevas peatükis kirjeldati ja analüüsiti leiuainest leiuliikide alusel.
Järgnevalt võrreldakse Tartu Munga tn 12 hoovist leitud jäätmekastide sisu, eesmärgiga leida
suuremate leiukomplekside iseloomulikud tunnused. Ning kõige viimasena vaadeldakse suletud
leiukomplekse laiemas plaanis kogu Tartu näitel.

3.1. Munga tn 12 hoovi jäätmekastide eripärad
Objektiivsuse huvides oleks mõistlik võrrelda omavahel suuremaid leiukomplekse (JK1, JK4,
JK6, JK7).

Eesti keskaegsete linnade leiuaineses konkurentsitult kõige arvukama importkeraamika rühma
moodustavad kivikeraamilised nõud. Kõige rohkem leidus seda JK4 (15. sajandi teine pool – 16.
sajand) leiumaterjali hulgas (21 fragmenti), millest kõik moodustasid Siegburgi keraamika
killud. Sealt pärineb ülaservast kuni põhjani taastatud nn Jakobakann ja Siegburgi keraamikat
imiteeriv klaaskannu ülaosa. Kui JK4 sisaldab vaid ühte punase savinõu fragmenti, siis JK7 (17.
sajand) leiumaterjalis domineerivad juba

glasuuritud punased savinõud. Selgelt on tajutav

üleminek, kus Siegburgi nõud kaotasid senise positsiooni keraamikaturul ja punased savinõud
muutusid massiliseks. JK2 ja JK3 leiuaines, kus kivikeraamika täielikult puudus, sisaldas ainult
lihtkedrakeraamiliste nõude fragmente.

Valdav osa leitud klaasfragmentidest saadi kolmest jäätmekastist (JK1, JK4, JK6).
Märkimisväärselt suur klaasisisaldus (64%) oli JK6 leiuaineses, JK4-s moodustasid need 39% ja
JK1-s 28%. Suure klaasisisaldusega jäätmekastist (JK6) tervelt 129 klaasileidu saadi ühest kihist.
Üllatavalt vähe klaasnõude fragmente esineb JK7 leiumaterjalis, mis sisaldas rohkem aknaklaasi
katkeid. Imporditud klaanõude sage esinemine annab tunnistust tihedatest kaubanduslikest
sidemetest Hansa Liiduga. Kuna klaasnõud olid keskajal luksuskaup, siis olid jäätmekaste
kasutanud inimesed tõenäoliselt keskmisest jõukamast ühiskonnakihist.
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Nahaleidudest moodustasid suurema osa nahkjalatsid ja sellega seonduvad detailid. Nahaleiud
esinesid kõikides jäätmekastides, välja arvatud JK5 leiuaineses. Kindlasti väärivad omaette
tähelepanu JK1 leiud: nahast küünarvarrekaitsmed ja nahast pistoda tupp puidust tugevdusega,
mille juurde võis kuuluda ka pistoda või lühimõõk. Kuna kõik kolm leidu saadi jäätmekasti ühest
kihist, siis tekib paratamtult tahtmine neid ühtse komplektina vaadelda. Pole võimatu, et need
esemed kuulusid 14. sajandi lõpul – 15. sajandi alguses ühe linnakodaniku relvastuse juurde.

Metallemetest saab esile tuua JK1 ja JK7 leide; esimest

eelpool mainitud pistoda ja

ornamenteeritud luupeaga noa poolest ja teist metallitööjäätmete esinemise tõttu. Leiumaterjali
alusel eristuvad nimetatud jäätmekastid üksteisest nii ajaliselt kui iseloomult. Käsitööle viitavad
metallitööjäätmed 17. sajandi jäätmekastis (JK7), kui ka üksik leid varasemast 14. sajandi teise
poole jäätmekastist (JK5) annavad autorile võimaluse spekuleerida töökoja ajalise raamistiku
üle. P. Piiritsa andmetel olid vaadeldavad jäätmekastid kasutusel lühikese perioodi kestel (Piirits,
2000, 20-21, 19). Ühtlasi puudusid märgid jäätmekastide tühjendamisest, mis kergendab oluliselt
nende kasutusaja määramist.

Tartu puhul on ka selge, et käsitööga tegeleti märkimisväärselt varem kui 16. sajandi keskpaigast
alates säilinud kirjalike allikate andmete põhjal võiks järeldada. Mitmetes 14. – 16. sajandi
kirjalikes allikates on mainitud ettekenmakereid, keda loetakse talurahvaehete tegijaiks (Haak,
2007, 73). Seetõttu ei saa välistada ehtetegija tegutsemist antud piirkonnas juba alates 14. sajandi
teisest poolest. Väite kahjuks räägib jäätmekasti (JK5) kasin leiumaterjal (27 leidu), millest
üksiku leiu puhul kaugeleulatuvaid järeldusi teha on pisut ennatlik.

3.2. Keskaegsete jäätmekastide suletud leiukompleksid Tartus
Tartu jäätmekastide sisu iseloomustab toonast ainelist kultuuri märksa ilmekamalt kui tänavavõi hoovikihtidesse jäänud leiud. Nendesse ladestunud jäätmekihtides kajastuvad eeskätt
toonaste jõukamate inimeste tarbimisharjumised. Kuna kirjalikke teateid Tartu keskaegsest
kaubavahetusest ei ole säilinud, siis on oluliseks allikaks jäätmekastide leiumaterjal.
Transiitkaubandusele orienteeritud Tartu linn kuulus oma olemuselt Saksa kultuuriruumi.
Seetõttu leiab jäätmekastide leiumaterjalis sageli ühisjooni teiste hansalinnadega.
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Tartu jäätmekaste on varem suletud kompleksidena käsitletud kolmel korral. Tartu
linnasüdamikus nii keskajal kui praegugi paiknev vanalinna VII kvartal piirneb lõunast Raekoja
platsi, põhjast Küütri, läänest Ülikooli ja idast Rüütli tänavaga. Arheoloogilistel väljakaevamistel
aastatel 1988–1992 tuli seal nähtavale 21 jäätmekasti. Keskaegse käsitöö ja linnamajanduse
uurimise seisukohalt oli VII kvartali uuringutel ülisuur tähtsus. Enamus seal asunud jäätmekaste
dateeriti 14.–16. sajandisse. Leiuainese analüüsi tulemusel on alust arvata, et nimetatud
piirkonnas tegutseti aktiivselt metallitööga. Sealt leitud hulgaliselt tinaesemed ja nende
tootmisjäägid viitavad pistemaakri (ehtetegija) tegutsemisele vaadeldavas piirkonnas.

1985.–1990. aastal toimunud päästekaevamistel avastati Lossi tänaval, praeguse ülikooli
humanitaarhoone alal kuus nelinurkset maa sisse rajatud palkehitist. Neist saadi haruldasi
klaasnõude fragmente, nagu Veneetsias valmistatud klaaspeeker jt. Saagimis- ja lõikejälgedega
luufragmendid viitavad, et piirkonnas oli tegeletud luutöötlemisega. Arvukalt oli säilinud
puunõusid ja –esemeid, nahkjalatseid ja tekstiilifragmente. Metallesemetest saadi plekist
kotkakujutis ja kääride fragmente. Leiumaterjali põhjal dateeritakse jäätmekastid 13. sajandi
lõppu – 15. sajandisse.

Tartu kesklinnas Ülikooli tn 15 hoovis, mis asub Tartu Ülikooli peahoone vastas, teostati
arheoloogilisi väljakaevamisi 2005. aasta suvel. Ülikooli 15 hoovilt leitud jäätmekasti
analüüsimisel selgus, et selle sisu pärines tõenäoliselt 14. sajandi teisest poolest või 15. sajandi
algusest. Täpsemat dateeringut võimaldas kivikeraamiline kann, mis pärines Lõuna-AlamSaksimaalt. Mõned naharibad, samuti sirge lõikeservaga riideribad viitasid kohapealsele tekstiilija nahatööle (Tvauri, 2007, 10). Avastatud leidudest oli silmapaistvamaks 14. sajandi teisest
poolest pärinev plokkflööt, mis on teadaolevalt maailma kõige paremini säilinud keskaegne
flööt.

Käesolev bakalaureusetöö Munga tn 12 hoovi jäätmekastidest on neljas suletud leiukomplekse
käsitlev uurimus keskaegsest Tartust. Vaadeldav piirkond paiknes Munga (lõunast) ja Rüütli
(idast) tn ristmiku lähedal kohe Jaani kiriku kõrval (põhjast). Keskaegse turu ja raekoja platsi
suhtes asusid nad põhja suunas märksa kaugemal kui eelpool mainitud uurimisobjektid.
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Jäätmekastide leiuainesest moodustasid märkimisväärse osa klaasleiud (38%), keraamika (23%)
ja puitesemed (18,3%). Nelinurksete puitehitiste dateeringud leiumaterjali alusel hõlmavad
ajavahemiku 14. sajandi teisest poolest 17. sajandini. Üksikleidudest väärivad eraldi tähelepanu
üliharuldased nahast küünarvarrekaitsmed, mille analooge mujalt Euroopast pole veel leitud.
Ühtlasi peab mainima rikkalikku klaasileidude kogu, milles on küllaltki haruldasi eksemplare.
Samuti on selgeid märke käsitööle viitavast tegevusest. Metallitöötlemisega seonduvad leiud
vihjavad ehtetegija töökoja olemasolule antud piirkonnas.
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Kokkuvõte
Uurimisalused seitse jäätmekasti kaevati välja seoses 2000. aasta suvel läbiviidud
päästekaevamistega Tartu Hugo Treffneri koolihoone hoovis. Kuuel juhul oli tegemist
ristpalkkonstruktsioonis puitrajatistega, ühe puhul kasutati ehituseks vertikaalselt asetsevaid
laudu. Vaadeldavatest jäätmekastidest, mis kasutusajal olid täitunud või täidetud erisuguste
jäätmetega, saadi 754 leidu. Uurimistöös keskenduti ainult jäätmekastidest saadud leidudele.
Nendes leidus nii keraamikat, puitu, klaasi, tekstiili, nahka, metalli, loomaluid, seemneid jms.
Ülekaalukama osa neist moodustasid klaas- ,puitleiud ja keraamika.

Valdav osa keraamikast olid keraamiliste nõude katked. Pottsepakeskuste järgi kuulusid
leiumaterjali hulka Siegburgi, Langerwehe, Lõuna-Alam-Saksi, Loode-Vene importtoodang.
Lisaks esines leiuaineses kohalikku või Loode-Vene päritolu

lihtkedrakeraamikat. Teiste

keraamiliste toodete hulgas oli Madalmaade valgete savipiipude, katusekivide, glasuuritud
ahjukahlite katked ja rahakarp. Üsna esinduslik oli klaasnõude hulk, milles leidus ka haruldasi
eksemplare. Lisaks kohtas veel aknaklaaside fragmente. Nahkesemetest leidus kõige rohkem
nahkjalatsite

ja

nendega

seotud

katkeid,

aga

ka

pistoda

tupp,

raamatukaaned,

küünarvarrekaitsmed. Metallesemetest tulid jäätmekastidest välja pistoda (lühimõõk), luupeaga
nuga, tinataldrik ja metallitööjäätmeid. Peamiselt väikesed laudnõud ja treitud nõud esindasid
puitleide. Ülejäänud leiumaterjali moodustasid tekstiil, luunööp, järvekarbid, kahurikuuli
fragmendid, osteoloogilised ja paleobotaanilised leiud

Uuritavate jäätmekastide dateeringud leiumaterjali alusel hõlmavad ajavahemiku 14. sajandi
teisest poolest 17. sajandini. Leiuaineses oli küllaltki sageli erinevatest sajanditest pärinevaid
leide ja seetõttu hõlmavad dateeringud laiemat ajavahemikku kui ainult stratigraafiast lähtudes.
Leidude hilisem osa pärineb jäätmekastide viimasest kasutusajast, millele ei järgnenud enam
kastide tühjendamist.

Kuna osade jäätmekastide konstruktsioonid olid kohati tugevalt kahjustatud ja lõhutud, siis
nendes sisalduvate väheste leidude najal oli keeruline jäätmekastide omavahelisi erisusi märgata.
Parema võrdlusmomendi andsid suuremate leiukompleksiga jäätmekastid (JK1, JK4, JK6, JK7).
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Jäätmekastide leiuainese omavahelises võrdluses olid täheldatavad teatud eripärad, mis
statistiliselt kajastub eriti hästi JK6 suures klaasisisalduses. Omapäraste leidudega paistis silma
JK1 leiumaterjal, kust ühest kihist leitud nahast küünarvarrekaitsmed, pistoda ja selle nahast tupp
puidust tugevdusega võiksid kuuluda ühe linnakodaniku relvastuse juurde. Kõige rohkem
keraamiliste nõude fragmente esines JK4 leiuaineses, millest kivikeraamika koosnes eranditult
Siegburgi importtoodangust. Selgelt vastandus ülejäänutele kõige hilisema dateeringuga
jäätmekasti (JK7) leiumaterjal, mida iseloomustas punaste savinõukatkete osakaal ja
metallitööjäätmed. Võrreldes teiste jäätmekastidega sisaldas puitkast üllatavalt vähe klaasnõude
fragmente.

Analüüsi tulemusel võib üsna kindlalt väita, et praeguse Tartu Hugo Treffneri koolihoone
lähedal asus vähemalt 17. sajandil tegutsenud ehtetegija töökoda. Tootmisjäätmed ja
praaktoodang on tõendid tootmisest ning viitavad läheduses paiknevale töökojale. Jäätmekastist
leitud praaktoodangu eksport ei ole kuigi tõenäoline. Veelgi varasema ehtemeistri
tegevusvõimalusele 14. sajandi teisel poolel viitab üks leid. Kahjuks ei saa üksikule leiule
tuginevat väidet veel piisavalt representatiivseks tõendiks lugeda.

Tartu Munga tn 12 hoovi jäätmekastid vastavad leiuainese iseloomult ja üldilmelt eelnevalt
uuritud analoogilistele objektidele Tartu vanalinnas. Tartu keskaegsete jäätmekastide soodsad
tingimused säilitavad orgaanilist materjali (puit, nahk, tekstiil jms) sageli väga hästi. Selle
poolest ei erinenud ka Munga tn 12 hoovi jäätmekastide leiuaines. Eelnevalt kogutud ja
dateeritud arheoloogiline materjal Tartu jäätmekastidest võimaldas leida paralleele uuritavatest
puitkastidest.

Jäätmekastidest pärinev arheoloogiline andmestik võimaldab meil selgitada linnaelanike elu ja
tegevust sageli paremini kui tavalises kultuurkihis esinevad leiud. Seda seletab asjaolu, et
jäätmekaste on võimalik konkreetse kinnistuga siduda, kust leiud pärinevad. Seetõttu vääriks
antud uurimisvaldkond jätkuvat tähelepanu ja vastav leiuaines põhjalikku läbitöötamist.
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Medieval lavatory cesspits in the courtyard of 12 Munga Street, Tartu
Summary
The archaeological rescue excavations in Tartu at Munga Street 12 courtyard were carried out
from June 12th to August 8th in

2000 under the supervision of Peeter Piirits. During the

excavation, seven lavatory cesspits were recovered and studied. A total of 754 findings were
recovered.

The main purpose of the current thesis is to give an overview of the archaeological finds, which
were found during the rescue excavations of the lavatory pits in 2000, situated in the courtyard of
12 Munga Street, Tartu. The Author is studying the archaeological finds of lavatory cesspits
based on specialized literature. Whenever possible, parallels are drawn from similar
archaeological finds in Tartu. The secondary objective is to find an answer to the questions, what
for and if at all, the lavatory pits differ from other similar objects in Tartu. An attempt is also
made to study how the Munga Street 12 lavatory cesspits compare to each-other on the basis of
the archeological finds. Current bachelor thesis is divided into introduction, three chapters,
summary and additional information.

A Lavatory cesspit is a wooden square structure that is constructed in the ground. Its sides are
between 1,3–3,5 meters long and are usually 0,5–4 meters deep. Lavatory cesspits are mainly
built in crossbeam technique but cesspits with vertical beams have also been found. Broken clay,
glass and wooden vessels, objects out of fashion, craft production residues, and alike were
usually thrown into those wooden boxes. When the Lavatory cesspit was filled, it was emptied or
another one was constructed nearby. Such construction tradition came to us through German
culture, where they were taken into use at the beginning of the 13th century. This is an ordinary
archaeological item for Tartu – at least 35 cesspits dating back to the 13th–17th centuries have
already been found in the city. Although single medieval and post-medieval wooden cesspits
have also been studied elsewhere in Estonia like in Tallinn, they have not been as numerous as
they are in Tartu. Because of the rich, diverse and well preserved archaeological findings from
the lavatory cesspits, they are among the most valuable sources when studying the medieval
culture.
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Among the archaeological finds at Munga Street lavatory cesspits, glass finds were most
numerous, making up 38% , ceramics made up 23% and wooden objects 18,3%. Lavatory cesspit
are dated from the second half of 14th century to the 17th century based on archaeological finds.
The major part of found ceramics was potsherd. According to production centers, the origin of
the pottery findings included import goods from Siegburg, Langerwehe, southern Lower Saxony,
and North-West Russia. Moreover, local or North-West Russian wheel-thrown pottery appeared
to be in the findings. Other ceramic findings included fragments of white Netherlands clay pipes,
roof tiles, glazed stove-tiles and a money box. Fairly representative was the amount of glassware,
which even included rare pieces. The rest of the glass finds were made up by window glass
fragments. The leather finds mainly consisted of footwear and related fragments, but there were
also wooden strenghtend dagger sheath, a book cover, and extremely rare elbow leather guards.
Metal finds consisted of a dagger, a kife with an ornamented bone handle, a tin plate with a
master`s stamp and a metalwork remains. Wooden finds were mostly represented by small
wooden vessels and turned bowls. The rest of the findings were made up by textile, bone buttons,
freshwater clams, cannonball fragments, osteological and palaeobotanical findings.

According to the analysis, it is quite safe to say that there was a jewelers workshop in Tartu near
12 Munga Street building in the 17th century. One archaeological find is referring to an even
earlier activity. It is also clear that there was handicraft activity in Tartu considerably earlier than
it can be assumed by the 16th mid-century written sources. Many sources written in the 14th –16th
century mention people who made jewellery for the lower classes. Unfortunately there are not
enough facts for that argument to be a representative fact. In the current study, that statement
should be approached rather carefully, but not totally excluded.

Archaeological finds from 12 Munga Street courtyard lavatory cesspits are similar to other
previously studied objects in Tartu old town in their characteristics and general appearance.

As the medieval archaeological deposit in Tartu is mostly located on the low river flood plain in
a moist and oxygen-free environment, the organic material found, such as wood, leather and
textile, are often well-preserved. In terms of 12 Munga Street courtyard lavatory cesspit,
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archaeological content and finds did not differ. It is clear that the data from lavatory cesspits
allows us to clarify changes in the city’s long-term structure and function. Therefore current
research area deserves further attention and processing of the archaeological findings.
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Lisa 1. Tabelid

Tabel 1. Leiuliikide jaotumine Munga tn 12 hoovi jäätmekastides
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Tabel 2. Tartu Munga 12 hoovi jäätmekastide leiuaines kokku
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Lisa 2. Joonised

Joonis 1. Keskaegsete jäätmekastide levikuala Tartus (Joonis Andres Tvauri):
1. Munga tn 12 hoovi jäätmekastid
2. VII kvartali jäätmekastid
3. Ülikooli 15 hoovi jäätmekastid
4. Lossi tn 3 jäätmekastid
5. Tartu Ülikooli Botaanikaaia jäätmekastid
6. Karuplatsi jäätmekastid
7. Küüni 3/5 hoovi hoovi jäätmekastid
8. Ülikooli 14 jäätmekastid
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Joonis 2. Tartu Munga tn 12 hoovi jäätmekastide paiknemine kaevandis
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Joonis 3. Tartu Munga tn 12 hoovi jäätmekastide lihtkedrakeraamika servaprofiilid (a–i)

a) TM A115: 961/1–15
b) TM A115: 962/1–2
c) TM A115: 619
d) TM A115: 453
e) TM A115: 848
f) TM A115: 863
g) TM A115: 794/1–2
h) TM A115: 849
i) TM A115: 1006/1–3
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Joonis 4. Tartu Munga tn 12 väljakaevamiste kihtide maatriks
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Lisa 3. Fotod

Foto 1. Vaade Munga tn 12 hoovi jäätmekastidele põhjast (P. Piirits 2000)

Foto 2. Jakobakann II, u. 1375–1475 (TM A115: 806/1–8)
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Foto 3. Siegburgi kivikeraamika (TM A115: 756, 760, 764)

Foto 4. Siegburgi kivikeraamika (TM A115: 368, 727)
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Foto 5. Siniste niitide ja väikeste klaasnuppudega klaaspeeker (TM A115: 766, 728/1–
2, 1388, 1389)

Foto 6. Fadenrippenbecher tüüpi peeker (TM A115: 1189, 1190, 1195/1–3)
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Foto 7. Siegburgi kivikeraamikat imiteeriv klaasnõu kaela- ja õlaosa (TM A115: 767/1–5)

Foto 8. Haruldane klaasnõu (TM A115: 829/1–6, 830/1–4, 832)
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Foto 9. Nahast küünarvarrekaitsmed (TM A115: 1209, 1265)
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Foto 10. Nahast pistoda tupp puidust tugevdusega (TM A115: 1227/1–4)

Foto 11. Nahast raamatukaaned (TM A115: 909)
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Foto 12. Pistoda (TM A115: 1226)

Foto 13. Ornamenteeritud luupeaga nuga (TM A115: 1207)
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Foto 14. Meistrimärgiga tinataldrik (TM A115: 928)

Foto 15. Sõrmusetoorikud (TM A115: 978/1–4)
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Foto 16. Metallist toorikud (TM A115: 979/1–4)

Foto 17. Puidust joogitops (TM A115: 751)
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