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Haapsalu Linda tänava 
keldrid mõtestavad linna 
ehituslugu

Anton Pärn

Enam kui 70 aastat Linda ja Rüütli tänavate ristmikul rohe- 

alana tuntud kinnistu uushoonestamine tõi päevavalgele 

pinnasesse mattunud ruumikad keldrid, mille avastamine 

lisas olulist teavet linna varaasustuse kohta. Haapsalu 

linna uurimisloos avanes viimati võimalus uurida tervik-

likku kinnistut peaaegu kolmkümmend aastat tagasi.

Teadaolevalt tunnistati Teise maailmasõja järgselt 

uuritaval krundil asunud pika ajalooga ühekordne pool-

kelpkatuse ja mantelkorstnaga massiivne paekivihoone 

kasutuskõlbmatuks ning maja lammutati 1950. aastate 

alguses.

18. sajandist pärinevatel Haapsalu linnaplaanidel  

asus hoone Pime (likvideeriti 20. sajandi alguses), Linda  

(end Saksa) ja Rüütli tänava ristumispunktis. Varasem 

teade kinnistust pärineb 1637. aasta omanditülist kruntide 

piiril asuva kaevu pärast. Tüliga seoses mainiti kinnistul 

asunud kivimaja asukohaga Saksa värava juures, mis oli 

üks neljast keskaegse linnamüüri väravast. 1760. aastatel 

peeti siinsel kinnistul asunud maja üheks kolmest linna 

kallimast kinnisvarast.

Linda tänava kinnistu eeluuringud algatati 2018. aastal 

koos kavatsusega kinnistu taas hoonestada. Enne pro-

jekteerimistööde algust toimunud uuringute eesmärk oli 

selgitada välja lammutatud kivihoone vundament, varem 

kirjeldatud hoonealuse võlvkeldri asukoht ning keldris 

asuva (pumba)kaevu olemasolu. Kõik eesmärgid täideti 

ning järgnenud projekteerimistöö arvestas ajaloolise võlv-

keldri asendit uue elamu asukoha valikul.

2020. aasta kevadel jätkunud arheoloogilised välitööd 

pidid jälgima elamu vundamendisüvendi kaevamist ühes 

vana võlvkeldri väljapuhastamisega. Väiksemaid väljakae-

vamisi kavandati vaid endise Pime tänava kohal, mille üks 

lõik jäi uue hoone alla. Töö käigus avanenud pilt lõi aga 

senised plaanid segamini!

Kohe õhukese murukamara all asunud võlvkeldri välja- 

puhastamise esimesel päeval selgus, et kelder oli ühen-

duses veel teisegi võlvkeldriga. Järgnevalt satuti Rüütli 

tänava poolsel küljel tüsedale ehitusprahi kihile, mille 

eemaldamisel paljastusid omakorda kahele keldrile kuu-

lunud müürid. Müürid olid kuni kaks meetrit kõrged, mille 

kohale jäi kunagi palklagi. Keldrikompleksi välisküljelt kuni 

Rüütli tänavani jätkunud vundamendi süvendamine tõi 

päevavalgele arvult viienda poolkeldri madalad maa- ja 

paekivimüürid. Selle vahetus lähedusest puhastati välja 

kivide ja pinnasega täidetud raudkividest vooderdisega 

kaev, mille raudkividest laotud ümarovaalsed seinad  

toetusid alumises osas risttappidega ühendatud nelja 

palgikorra kõrgusele salvrakkele. Palkide ülemised nurga- 

ühendused olid kaetud põiki asetatud paeplaatidega, 

mille nüristamine lubas alustada ümarovaalse kiviraketise 

ladumist. Väärib märkimist, et nii võlvkeldris väljapuhasta-

tud betoonrõngastega kaev kui ka maakividest raketisega 

kaev täitusid puhastamise järel kohe – mõlema vee- 

sooned olid töökorras. Kaevude sügavuseks mõõdeti  

ca 3,5 meetrit.

1.  Rüütli tänava äärest leitud kaevu maakividest 

 raketis toetus palkidest salvele. Foto Anton Pärn
D

IG
IP

Ä
R

A
N

D
    A

R
H

IT
E

K
T

U
U

R
    A

R
H

E
O

L
O

O
G

IA
    K

IR
IK

U
D

    K
U

N
S

T
    K

O
G

U
K

O
N

D
    K

O
R

O
O

N
A

    P
Ä

E
V

A
K

A
J
A

    T
A

G
A

S
IV

A
A

D
E

    P
E

R
S

O
O

N
    M

E
IS

T
R

ID
    U

U
S

 T
E

A
D

M
IN

E
    K

R
O

O
N

IK
A



4
5

1  Pärn, A. 2014. Elamu interpreteerimisest Eesti varases linnaehituses. – 

Vana Tallinn 25 (29), lk 27–54.

Kokku avati 360 m2 suurune ala, mille keskme moodus-

tasid keldrid. Võlvkeldrite siseruumide väljapuhastamisel 

saadi peaasjalikult 19.–20. sajandi leiumaterjali. Keskaeg-

set kultuurkihti leidus vaid avatud keldrite põrandakihi all 

ning kinnistu servaalal, Rüütli tänava ääres. Vaatamata 

sellele oli varane leiumaterjal väga inforohke. Selgus, et 

kinnistu kohal asunud vanem püsiasustus kujunes välja 

valdavalt 13. sajandi viimase veerandi jooksul. Leidudest 

olid põnevad arvukad importkeraamika jooginõude kat-

ked, mis arheoloog Erki Russowi määrangul esindasid  

valdavalt Reinimaa (Siegburgi) ja Alamsaksimaa (Coppen- 

grave) tuntud pottsepakeskusi. Vanemale puithoonestu-

sele viitasid söesed, tulekahjude järgsed tasanduskihid 

hilisemate keldrimüüride all. Leiti ka üksikuid ajaliselt vara-

semaid, 13. sajandi keskpaigast pärit nõukatkeid. Vanema 

hoonetüübina oli võimalik kindlaks teha linnakodaniku 

elamuna tuntud liithoonet (aitelamu), millele kuulus säi-

linud madalate müüridega poolkelder.1 Selle ehitusaeg 

seostub leidude põhjal 13. sajandi teise poolega. Tradit-

siooniliselt jäi sarnase poolkeldriga ruudukujulise põhi-

plaaniga pooleteistkorruse kõrguse kivimaja ette puidust 

hallitaoline sõrestikhoone. Puidust eeshoonest polnud 

midagi säilinud, selle kohale jäi võlvkeldriga hilisem kivi-

hoone. Säilinud oli vaid eeshoonest keldrisse laskuv 

kaldtee. Poolkeldri asukoht kinnistul näitas, et selle üks 

külgsein oli laotud vastu kinnistupiiri, mis on tänaseni 

püsinud. Keldri ees asunud eeshoone jäi viiluga Pime 

tänava äärde. Pime tänav likvideeriti 20. sajandi alguses, 

kuid oli üks Haapsalu vanimaid tuiksooni, siirdudes  

linnuse esiselt sadamani.

Hilisematest esemeleidudest väärib esiletoomist 

14. sajandi teisest poolest pärit kangaplomm Kirde-

Prantsusmaalt (Aire) või Loode-Flandriast (Lo). Selline 

esmakordne leid Haapsalu linna-alalt on kõnekas infokild 

Euroopa keskaegse tekstiilikaubanduse ulatuslikust  

haardest.

Kivihoonetele kuulunud keldritest vanemad olid ehi-

tatud 15. ja 16. sajandil. Keldrite võlvimine toimus ilmselt 

16. sajandi lõpukümnenditel. Siinjuures ilmnes kindel seos 

tänavajoone „kivistumise” ja 15. sajandi keskpaiku rajatud 

linnamüüri vahel. Linnamüüri ehitamisega kujunes välja 

hilisem Rüütli tänav – linna kaitseehituslikul eesmärgil 

lõigati linna põhjaküljel ära seniste kinnistute müürini 

ulatuvad tagaõued.

Kokkuvõttes näitas Linda tänava kinnistu uurimine 

linna dünaamilist arengut 13. sajandi viimasel veerandil. 

Jääb mulje, et neil Haapsalu linnaks saamise kümnenditel 

saavutas linnaala hoonestus põhjasuunas maksimaalse 

ulatuse, küündides rannani välja. Selline ehitustegevuse 

intensiivsus sai toetuda ettevalmistavatele kümnenditele, 

millele viitavad kinnistu alalt kogutud varasemad  

13. sajandi keskpaiga leiud.

Jääb mulje, et neil  

Haapsalu linnaks saamise 

kümnenditel saavutas linnaala 

hoonestus põhjasuunas  

maksimaalse ulatuse,  

küündides rannani välja. 

2.  Haapsalu Linda tänav 3 kinnistu üldvaade. Droonifoto Ivar Soopan


