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Arheoloogiliste uuringute aruande vorm nr 1 

 

Loa number: 20541 

Mälestise nimetus / uuringu objekt: Värska I asulakoht / Värska lahe äärse kavandatava 

rannapromenaadi asukoht 

Registrinumber: A27798 

Aadress (uuringu objekti asukoht): Võru maakond, Setomaa vald, Värska alevik, Kalda tänav 

Koordinaadid: X=6429850.7, Y=714737.9 kuni X=6430134.4, Y=714649.7 

Uuringute eesmärk ja kokkuvõte: kultuurkihi tuvastamine, kultuuri- ja muinsusväärtusega 

esemete otsimine, tuvastamine, lokaliseerimine, dokumenteerimine ja seisundi ning säilimise 

väljaselgitamine. Tööde käigus saadi peamiselt hiliseid arheoloogilisi leide šurfidest 1–2 (tikud 

C1–C2), 4 (C4), 16–18 (A2–A4), 20–21 (A6–A7), 23 (A9) ja 26–29 (B3–B6). Kultuurkiht 

tuvastati šurfis 23 (A9) ning nõrgemalt (segatult) ilmnes see šurfides 27 (B4) ja 29 (B6). 

Muinasaegseid leide (käsikeraamika kild) saadi šurfist 17 (A3). Kuna eeluuringute käigus 

tuvastati leide uuritava ala lõuna-kaguosas (šurfid 1–2, 4), võib siin hilisema ehitustegevuse 

käigus piirduda arheoloogilise järelevalvega. Sama pädeb uuritava ala põhja-loodeosa (šurfid 

15–16 ja 26). Alates tikust C5 kuni tikuni C14 ning sellest edasi põhjapoole, tikuni A11, kus 

on vesine ja madal kaldaala (u 170 m), kultuurkihti ega leide ei esinenud. Seega selles 

piirkonnas võib Muinsuskaitseameti loal ehitustegevusega edasi minna. Küll aga vajab 

arheoloogilist järelevalvet või täiendavaid uuringuid tikkude A3, A9 ning B4 ja B6 lähem 

ümbrus. 

 

Välitööde juhataja ja aruande koostaja: Arvis Kiristaja (Arheoloogiakeskus MTÜ) 

Uuringute teostaja: Tõnno Jonuks (OÜ Muinaslabor) 

Toimumisaeg: 10.07.–31.08.2018 (välitööd) 

Tööde tellija: Setomaa vallavalitsus 

Kaevandi või uuritud ala pindala: u 1500 m2 

Leiud (peanumber): TÜ 2733: 1–13 

 

 

 

Kuupäev:          Allkiri:  

21.11.2018          Arvis Kiristaja 

/digiallkiri/ 
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Tööde planeering 

Setomaa valla soov oli heakorrastada Värska lahe äärne kaldavöönd ning rajada sinna 

promenaad, mis ulatuks rajatava Värska sadama alalt nii põhja kui ka lõunapoole. Värska 

sadama piirkonnas (nii maismaal kui vees) olid arheoloogilised uuringud juba toimunud 

(teostaja Archaeology Team OÜ). Värska sadama alale kehtestas Värska vallavalitsus 

detailplaneeringu (nr 29399, 02.03.2017), mille koostas Corson OÜ (töö nr 1608) ning mille 

aluseks oli kooskõlastamise komisjoni otsus (15.11.2016, nr 339), koos Maili Roio ning Ulla 

Kadaka täpsustustega. Samuti kuulutas Setomaa vald juunis 2018 välja hanke kaldaala 

korrastamiseks ning promenaadi ehitamiseks.  

Kuna Värska sillast lõunapoole arheoloogilisi leide ega kultuurkihti polnud tuvastatud, 

keskendusid eeluuringud peamiselt siit põhjapoole (krundid Pikk tn 1a ja 1b, Allika tn 9a, 11, 

13 ja 15). Tegemist oli alaga, mis algas rajatava Värska sadama alalt ning ulatus loodes püha 

allikani (vt joonis 1).  

Uuritava ala laius oli lõunapoolses osas 

10–15 m (peamiselt kaldaastangu ning 

veepiiri vaheline ala; Allika tn 9a ja 11, 

Pikk tn 1a ja 1b) ning põhjapool u 10–20 

m (laienev liivane kalda terrass ning 

püha allika ümbrus; Kalda tn otsa ja 

Kalda tn 4). Uuritava ala pikkus oli u 

295 m (tikud C1–A1), sihis u 340°. 

Plaanis oli teha u labida laiused šurfid 

iga 10 m järel. Need said kirjeldatud, 

mõõdetud ja kantud alusplaanile. 

Uurimisobjektina oli tegemist 

võsastunud ja kohati märja 

kaldapiirkonnaga ning kaldajärsakus 

kasvas vanu puid, millega seoses oli töö 

kohati raskendatud. Seoses maha 

märgitud promenaadi kulgemisega, 

ulatus osa šurfe kaldajärsakusse. 

Kultuurkihi ilmnemisel või raskema 

pinnase puhul, sai tehtud veidi 

suuremaid (u 0,3 x 0,3 m) prooviauke. 
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Peamised välitööd toimusid juulis–augustis, täpsustused ja lisauuringud aga septembris-

oktoobris 2018. Aruande lõpetamine ja kaardimaterjali viimistlemine jäi sügisesse 2018. 

Plaanitud tööd ja metoodika:  

 uuritava muistise seisundi hindamine;  

 kultuurkihi ja võimaliku kaitstava ala väljaselgitamine (šurfide jm abil); 

 uuritava ala üldplaani täpsustamine ja šurfide kandmine sellele; 

 rajatava rannapromenaadi soovitusliku asukoha täpsustamine; 

 promenaadi trassi tähistamine maastikul, lähtudes eeluuringute tulemustest; 

 aruande vormistamine; 

 kaardimaterjali koostamine.  

Ülevaade objektist 

Värska I asulakoht asub Võru maakonnas, Setomaa vallas, Värska alevikus, Kalda tn 6–16 ning 

Kalda tn 3–15 kruntidel. Muistis paikneb esialgse kaitse all olevast kalmistust (reg nr 27797) 

200–500 meetrit edela ja lõuna pool. Muistise kultuurkiht ulatub Värska lahe idakaldal, piki 

järve kirdekallast kulgeva Kalda tn ja järve vahel, praegustest taludest madalamal oleval ligi 40 

m laiusel alal, ulatudes teest u samapalju ka idapoole. Lõuna pool on asula kultuurkihi 

tuumikala jälgitav kuni allikani (Kalda tn 6 krundi lõunaotsas, veepiirist u 10 m) ning 

keraamikat leidub hajusalt kuni 

Värska sillani (Tartu mnt) ning Pikk 

tn 1a ja 1b aiamaadel, samuti Allika tn 

9a, 11, 13 ja 15 kruntidel 

(katastriüksused 93401:003:0267, 

93401:003:0240, 93401:003:0057, 

93401:003:0013, 93401:003:0044, 

93401:003:0074). Arvatavasti on 

tegemist asulakoha perifeerse alaga 

(vt joonis 2 – kaitsevöönd). Kuna 

rajatav promenaad hõlmab peamiselt 

viimati mainitud üksusi, oligi 

võimaliku kultuurkihi tuvastamiseks 

tarvis edasisi uurimistöid.   
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Uurimise ajalugu 

Värska I asulakoht leiti maastikuinspektsiooni käigus juulis 1993 (A. Kikkas), objekti külastati 

uuesti mais 1994 (A. Kikkas ja H. Valk) ning selle piire ja iseloomu täpsustati augustis 1995 

(A. Kiristaja ja A. Kikkas). Hiljem on siit leide korjanud A. Kikkas (september ja oktoober 

1996, juuni 1997, mai ja juuni 1998 

ning 2010/2011) ning H. Valk 

(2009/2010). Aruanded vt TÜ 

Arheoloogia Kabinetis ning TLÜ 

arheoloogia teaduskogus: Kikkas 

1993; Valk 1995; Kiristaja 1995; 

Kiristaja, Tvauri, Vindi 1998, 228; 

Kiristaja 2001. Põlva maakonna 

tolleaegne muinsuskaitse inspektor 

Viktor Lõhmus võttis asulakoha septembris 1996 ajutise kaitse alla (vt foto 1).  

Kultuurkiht sisaldas rohkesti keraamikakilde ja luufragmente; siit on leitud võrgukive, šlakki, 

savitihendeid, värtnaketrasid, saviesemeid, lihvimiskivide katkeid, metallesemete katkeid, 

põlenud (kerise)kive, sütt; samuti vaskmünte XVII–XIX sajandist, hõbedast ja pronksist 

õigeusu kaelariste ning nende fragmente. Kedrakeraamika dateerus nii muinasaega (peamiselt 

XII–XIV saj) kui ka kesk- ja uusaega. Veel on leitud siit keskaegset reinikeraamikat ja 

uusaegset glasuuritud keraamikat. 

Leiud siit TÜ 102; 191; 313; 1759; 

1873; AI 6056; 6128; 6250. 

Kultuurkihi paksus selle tuumikalal 

(Lallu tl aiamaal; vt foto 2) ulatus 40 

cm, mujal ei ületa see 15–20 cm. 

Kuna tegemist on järve kaldaga, on 

veepiirile lähemal jälgitav 

kultuurkihi erosiooni. Kalda 

madalamas piirkonnas on tüüpiline 

kaldaäärne taimestik, kohati on pinnas liivane ning leidub suuremaid puid. Kruntide piirdeaiad 

ulatuvad tihti veepiirini ning igal krundil on ka oma purre ehk paadisild.   
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UURIMISTÖÖDE KÄIK 

21.05.2018 

Seoses eelseisva uurimistööga külastasin 

piirkonda esmakordselt 21. mail 2018, kui 

koos Võrumaa muinsuskaitse inspektori 

Mirja Otsa ning Setomaa vallavanema 

Raul Kudrega sai läbi käidud kogu 

planeeritava promenaadi trass. Veeseis oli 

päris kõrge ning takistas kohati liikumist 

(vt foto 3). Külastatud sai ka 2017. aasta 

suve eeluuringute ala: proovikaevandid 

PK1–PK7 (vt Fuentes, Kütt 2017). 

22.–23.07.2018 

Konkreetsed Värska lahe läänekalda 

eeluuringud algasid 22. juulil, kui kohale 

sai toimetatud varustus ning 

ettevalmistatud uuritav ala. 23. juulil käidi 

piirkond uuesti läbi ning koos India 

ajakirjanik Varun Trikhaga ka 

fotografeeriti. Rajatavate šurfide 

asukohtadesse (koos Seto sepa Raivo 

Jänesmäega) märgiti maha kaks tikurida 

10-meetriste vahedega (vt foto 4): lõunast 

põhja (alates Allika tn 13 piirist) C1–C14 

ning põhjast lõunasse (alates Pühast lättest) A1–A11 (vt joonis 3).  

24.–26.07.2018 

Koos R. Jänesmäega sai 24. juulil nivelliiri abil 

mõõdistatud kogu C-tikurida. Ennelõunat sai 

kaevatud valmis šurfid 1–7 (tikud C1–C7). Nn 0-

punkt on Värska silla kirdeosa trepi alumise astme 

peal (vt joonis 1; foto 5): kaugus tikust C1 35,59 

m, absoluutne kõrgus 30,3 m (sihis 321°). Krundi 

piiri (Allika tn 13/15) tähistava metalltiku kaugus 

tikust C1 2,45 m, kõrgus 30,6 m. Ajutise 

mõõdutiku (vana musta lepa juures, kaevurõngaga 

lätte lähistel) kaugus tikust C1 57,27 m, kõrgus 

30,77 m. 0-punkti (silla trepi alumine aste) andmed 

mõõdetuna tikust C7 (lättest veidi NW): l – 97,01 

m, h – 29,98 m. Samas lättel oleva betoonist 

kaevurõnga alumine serv samast tikust: l – 2,02 m, 

h – 30,34 m. Alates tikust C8 on šurfirea (N-

suunas) uus siht 329°. Prooviaukudest kaevati 

valmis šurfid 8–13 (tikud C8–C13).   
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25. juulil toimus esmalt šurfide nr 8–13 (tikud 

C8–C13) kirjeldamine. Pärast lõunat sai 

kirjeldatud prooviauk 14 (tikk C14) ning 

maha märgitud ja mõõdetud tikurida A1–A11 

(šurfid 15–25; alates Pühast lättest kuni 

paadikuurini Pikk tn 1b): sihis 169°. Ajutise 

mõõdutiku (paadikuurist põhjas, pingi kõrval, 

kruntide Pikk tn 1a/1b piirist W) kaugus tikust 

A1: l – 94,14 m, h – 30,78 m. Ajutine 0-punkt 

(Püha lätte juures oleva betoonist kaevurõnga 

pealt toru juurest; vt foto 6) tikust A1 kirdes: l 

– 9,11 m, h – 31,18 m. 

26. juulil kaevasin valmis ja kirjeldasin 

prooviaugud nr 15–25 (tikud A1–A11), alates 

Pühast lättest (põhjas) kuni paadikuurini 

(lõunas) (vt foto 7). Ajutine 0-punkt 

mõõdetuna tikust A1 oli: l – 8,76 m, h – 31,18 

m. Tikk A1 asub lättest ja kaevust SO, Kalda 

tn 4 krundi aia läänenurgast 2,30 m W, lätte 

kaevu idapoolsest (kaevurõnga N- e 

torupoolses osas) otsast 6,50 m [nivelliirist: l 

– 2,21 m, h – 30,59]. 

02.–03.08.2018 

2. augustil sai planeeritud kokkusaamine 

Setomaa vallavalitsuse, Muinsuskaitseameti, 

ja projekteerija esindajate ning eeluuringute 

teostaja vahel. 3. augustil käidi läbi kogu 

rannaäärne trass alates Pühast lättest (Kalda tn 

4/6 nurk) kuni projekteeritava sadamani 

(Allika tn 11/13 nurk) ning edasi lõunasse kuni 

Hirvemäe keskuseni (Silla tn 6) (vt foto 8). 

Lähtudes arheoloogilise eeluuringu 

tulemustest, sai määratud esialgne 

rannapromenaadi kulgemise ala. Samuti sai 

paika pandud lisauuringute vajadus ja maht. 

01.–02.09.2018 

1. septembril toimus sõit Tallinnast objektile ning 

varustuse kohale toimetamine. 2. septembri 

hommikul mõõtsime (R. Jänesmägi, S. Kiristaja 

ning allakirjutanu) uuesti sisse tikurea A1–A11 

(šurf 15–25) ja tähistame tikud (vt foto 9). Et 

täpsustada võimaliku kultuurkihi olemasolu 

promenaadi lõigul Kalda tn 2/4 piirilt kuni lätteni, 

sai kaevatud juurde veel 4 šurfi: nr 26–29 (tikud 
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B3–B6). Šurf 26 (tikk B3) on šurfist 17 (tikk A3) 3 m idapool (kõrgemal), šurf 27 ja 28 (tikud 

B4 ja B5) aga vastavalt 5 m šurfidest 18 ja 19 (tikud A4 ja A5) idapool. Šurf 29 (tikk B6) on 

omakorda šurfist 20 (tikk A6) 4 m idapool (kõrgemal). Ajutine 0-punkt (kaevurõnga servas, 

allika juures) tikust A1: l – 6,65 m, h – 31,18 m. Surfid 26–29 fotografeeriti ja kirjeldati. 

30.09.2018 

30. septembril sai külastatud uuritavat 

objekti taas kord. Sai hinnatud (koos P. 

Kiristajaga – Keskkonnaagentuuri 

juhtivspetsialist) Värska lahe hoiuala 

(Natura 2000 võrgustik) seisukorda ja 

selle tähistust objektil (vt eksperthinnang 

– Hurt 2015). Augustis-septembris 

paigaldatud šurfe tähistanud 

mõõdutikkudest osa oli kadunud ja need 

pidi asendama. Pildistasin GPS-iga uuesti 

üles kõik tikud, et määrata nende täpne 

asukoht (vt foto 10).  

Nimelt oli Aivar Palumaa (Tee-

Geodeesia OÜ), kes vastutab 

projekteerija-poolsete 

mõõtetööde eest, 8.–9. 

septembril kandnud kaardile kõik 

kaevatud prooviaugud. Valesti 

oli kaardile märgitud šurfid B1 

(tegelikult A1), A2 ja B2 (B2 on 

tegelikult A2 ning B2-e ei 

eksisteeri) (vt joonis 3).  

20.–21.10.2018 

Kuna projekteerija- ja tööde 

läbiviija-poolsed tööd polnud 

veel alanud, sai oktoobris käidud 

Värskas uuesti. Mõõdutikud olid 

reeglina paigas (v.a B4), kuid 

veetase oli veelgi langenud. See 

võimaldas jälgida rannajoone 

kulgemist ning võimaliku 

arheoloogilise materjali 

olemasolu. Seto Instituudi (A. 

Raudoja, H. Külvik) ja Setomaa 

Vallavalitsuse ning 

Vallavolikogu liikmetega (A. 

Leima jt) sai arutatud Püha lätte 

seisukorda ning võimalikku 

heakorrastust.   
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ŠURFIDE KIRJELDUSED 

Šurfide nr 1–7 (tikud C1–C7) ajutise 0-punkti (Värska silla trepi alumine aste) absoluutne 

kõrgus merepinnast 30,3 m (24.07.18). Šurfide nr 8–14 (tikud C8–C14) ajutise 0-punkti (lättel 

oleva betoonist kaevurõnga alumine serv) absoluutne kõrgus merepinnast 30,34 m (24.07.18). 

Šurfide nr 15–25 (tikud A1–A11) ajutise 0-punkti (Püha lätte juures oleva betoonist kaevurõnga 

pealt toru juurest) absoluutne kõrgus merepinnast 31,18 m (25.07.18). Šurfide nr 26–29 (tikud 

B3–B6) ajutise 0-punkti (Püha lätte kaevurõnga servas, allika juures) absoluutne kõrgus 

merepinnast 31,18 m (02.09.18). 

Šurf 1 (tikk C1): [kõrgus 30,76 m], nn 0-piiril 

(kruntide Allika11/13 piirist). Prooviauk 30x30 

cm, sügavus 70 cm, mätas 10–15 cm, selle all 45 

cm segatud pinnas, milles klaasi, glasuuritud 

keraamikat, kihi allosas sügavusel u -55 cm 

sepašlakki, põlenud savinõukild ja sütt, põhjas 10 

cm liiva. Tikk C1 paikneb sadamahoone (Allika tn 

15) NW-nurgast 16,75 m, nn pumpla (Allika tn 

13) SW-nurgast 17,25 m, pärnast 11,6 m, 

veepiirilt 8 m. 

Šurf 2 (tikk C2): [30,19 m], 1. šurfist 10 m edasi 

(NW-pool). Sügavus u 35 cm, 30x30 cm, 10–15 cm 

mätas, 15 cm segatud pinnas (mille allosas šlakki), 

10 cm liiv. Prooviaugust leitud sepašlakki (10), 

põlenud savi (2), kirjaga klaasikild, raudnael, 

raudesemeid (?), klaasi jm. 

Šurf 3 

(tikk 

C3): 

[30,06 

m], 30x30 cm, august vaid hiline raudnael ja 

raudmutter; sügavus 25 cm, mätas 5 cm, 15 cm 

segatud liiv, 5 cm puhas liiv. Mätta all õhuke tume 

huumusviirg 2–3 cm. 

Šurf 4 

(tikk 

C4): [31,0 m], 30x30 cm, kase ja sauna ning 

veepiiri vahel, sügavus u 50 cm, mätas u 10 cm, 25 

cm segatud söene ja šlakki sisaldav liivakiht, mille 

sees sügavusel u -30 cm on söene viirg, põhjas u 

10 cm liiva. Prooviaugust leiti šlakki (20), luid (2), 

klaasi (1). 
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Šurf 5 (tikk C5): [30,64 m], 30x30 cm, sauna taga, 

paadikuuri ees, solgitoru kõrval, sügavus u 60 cm, 

mätas 10–15 cm, 25 cm segatud leiutühi kiht, 

põhjas 10–15 cm liiv, sügavusel -40 cm segatud 

mullalaik. 

Šurf 6 

(tikk 

C6): 

[30,59 

m], 

30x30 cm, sügavus 50 cm, huumusega mätas 10 cm, 

selle all kõdukiht 25 cm, põhjas 15 cm segatud 

märga liiva, sügavusel u -45 hallikas-must viirg (u 2 

cm). Põhjas märg – vesi. Leiutühi. Peal huumusest 

leitud vana piduriketas ja prahti. 

Šurf 7 (tikk C7): [30,67 m] vana musta lepa ja 

kaevurõngaga allika vahel. Sügavus teadmata, 

puude juurestik tihe, leide pole, pealt kõdukihist 

vaid raudtoru ja -kraan; 30x30 cm, kaevatud osa 

sügavus 35 cm. 

Šurf 8 

(tikk 

C8): 

[30,24 

m], 

30x30 m, sügavus 35 cm, mätas 10 cm, huumus 10–

15 cm, segatud liiv 10 cm ja puhas liiv (vesine ja 

märg) 5 cm. Leide pole; niiske kalda pinnas. 

Prooviauk väikese pihlaka ja suurema männi juures. 

Šurf 9 

(tikk C9): [30,76 m], 30x30 cm, sügavus 50 cm, 

hallikas huumus 10–15 cm, segatud liiv 35 cm, 

augus juured, asub väikese tamme ja suure kase 

vahel. Leide ja kultuurkihti pole. 

Šurf 

10 

(tikk 

C10): 

[31,5 

m], 30x30 cm, sügavus 55 cm, mätas – segatud 

huumus 20 cm, segatud liiv 30 cm, põhjas 

looduslik liivapõhi (5 cm). Suure kase all, auk täis 

juuri. Leide ega kultuurkihti pole.  
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Šurf 11 (tikk C11): [30.91 m], kultuurkihti ega leide 

pole, vahetult suurest kasest kallaku e ida pool, 

sügavus 45 cm, 30x30 cm, peal 15 cm hele huumus, 

siis 10 cm liiva, siis 5–10 cm kõdunenud puujuured 

ja selle all 10–15 cm punakas looduslik liiv. 

 

Šurf 12 

(tikk 

C12): 

[30,12 m], 30x30 cm, sügavus 45–50 m (kallakul), 

kahe kase all, niiske, 10–15 cm mätas/tume huumus, 

15 cm muld, 10 cm „määrdunud“ liiv, 10 cm puhas 

märg punane liiv. Leide pole aga nõrk kultuurkiht 

(?). 

 

Šurf 13 (tikk C13): [29,47 m], 30x30 cm, sügavus 

30 cm, peal muda/huumus 5–7 cm, siis 

„määrdunud“ saviliiv 20 cm, põhjas 5 cm puhas 

märg liiv. Leide pole, kultuurkiht puudub. 

 

Šurf 

14 

(tikk 

C14): 

[29,75 

m], sihis u 330°, peaaegu kruntide (Allika tn 9a ja 

Pikk tn 1b) piiril, krundi nurgast 0,26 m SW, 

veepiirist u 0,4 m, sauna vundamendist (nurgast) 

W-pool. Auk 30x25 cm, 40 cm, mätas 10 cm, 

huumus (niiske järvemuld) 15–20 cm, põhjas 

liivakas savi 10–15 cm. Nõrk kultuurkiht (?), leide 

pole. 

Šurf 15 (tikk A1): [kõrgus 30,60 m], šurfirida 

(A1–A11) algab püha lätte poolt, prooviauk 

busooli tikust (A1) vahetult põhjapool, 20x20 cm, 

sügavus 25 cm, mätas 5–7 cm, segatud must 

huumus killustikuga 10 cm, edasi märg liiv 

segatud ja „määrdunud“, põhjas hele märg 

rannaliiv. Kultuurkiht puudub, augus hiliseid 

klaaspudeli tükke.  
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Šurf 16 (tikk A2): [30,58 m], 10 m tikust A1 edasi 

sihis u 170°, tikust A2 veidi NWW-pool, sügavus 

~20–25 cm, mätas 7 cm, siis 5 cm huumus, siis 10 

cm segatud liiv milles limoniidi (?) tükke, 

kultuurkiht puudub, šurfis savitihendeid ning punase 

tellise tükke, ka hilist punasavi glasuuritud 

keraamikat, 20x20 cm. (26.07.2018) 

Šurf 17 

(tikk 

A3): 

[30,56 m], edasi sihis SSO-s, 20x20 cm, tikust veidi 

SO-s, sügavus 40 cm, mätas 5 cm, mille all tume 

huumus (kultuurkiht?) u 20 cm, mullas üksikuid 

liivalaike, siis heleda liiva viirg 2–3 cm (sügavusel 

-25 cm), selle all veel tumedam-hallikas viirg 3–5 

cm ja selle all nn läbiuhteliiv 10 cm. Põhjas 

puutumatu hele liiv. Prooviauk sisaldas punase 

tellise tükke, valge portselannõu tükke, 

savitihendeid, samuti leitud rohke purruga käsikeraamika kild (!). (26.07.2018) 

Šurf 18 (tikk A4): [30,84 m], 30x20 cm (prooviauk 

O-W suunas pikem), sügavus 35 cm, suure paju ja 

veepiiri vahel, sisaldas 10 cm sügavusel palju juuri, 

mätas 10 cm, siis 15 cm tume huumus, siis 10 cm 

„määrdunud“ liiv, põhjas puutumatu liiv. Paadisilla 

lähedal; sisaldas plastmassi, kive, veidi limoniiti (?), 

savitihendeid, tellisetükke, savieseme tükk (?). 

(26.07.2018) 

Šurf 19 

(tikk A5): 

[30,55 m], lõkkeplatsi SW-nurgas, 25x25 cm, 

prooviaugu sügavus 60 cm, peal pude lõkkeplatsi 

muld u 20 cm, selle all 15 cm segatud tume 

liivalaikudega kiht, mille all põhjani pehme 

liivakiht, veidi segatud, põhjas puutumatu liiv. 

Sisaldas metalli, sütt, peent olmeprahti.  

Šurf 20 (tikk 

A6): [30,47 

m], järgmise krundi (Pikk tn 1a) nurgast (mis teest SW-

pool) otse lahe poole. Aianurgast 4,7 m, pajust 6,7 m 

(lõunapool), veepiirini 8 m. Sügavus 40 cm, 20x20 cm, 

mätas 7 cm, selle all 10 cm rannaäärne huumus, siis 5 

cm veidi segatud liiv ja edasi puhas liiv põhjani 15–20 

cm. Sisaldas klaasi- ja tellise tükke, šlakki ning 

savitihendeid. (26.07.2018)  
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Šurf 21 (tikk A7): [30,58 m], Pikk tn 1a sauna all, 

paju juures, 25x25 cm, sügavus 30 cm, mätas 5–7 

cm, siis 15 cm kaldahuumus, mis sisaldas 

tellisetükke, pudelikorke jm(klaasi), siis hallikas 

„määrdunud“ liiv, siis 5–10 cm tumedate 

viirgudega liiva, mis põhjas märg. (26.07.2018) 

 

 

Šurf 22 

(tikk A8): [31,18 m], 25x25 cm, sügavus 35 cm, 

suurest männist W (selle all), Pikk tn 1a purde 

lähedal, mätas 7–10 cm, selle all huumus 10 cm, mis 

sisaldas oksi, siis 5 cm hallikas pinnas, siis liiv 15 

cm, põhjas hele looduslik liiv. Kultuurkiht puudub. 

 

Šurf 23 

(tikk 

A9): [31,07 m], kahe kase juures, sügavus 30 cm, 

30x30 cm, mätas 7–10 cm, siis segatud kultuurkiht 

(?), mis sisaldas tellisetükke, savinõukilde, sütt jm. 

U 10 cm pinnast on juured, edasi 10–15 cm segatud 

hallikas liiv, põhjas suured kasejuured. Ei saanud 

põhjani kaevatud. (26.07.2018) 

 

Šurf 24 

(tikk A10): [30,4 m], 30(N-S)x25 cm, sügavus 45 

cm, prooviaugu ülemises veepoolses osas suur kase 

juur. Auk suurest kasest SW, teisest väravapostist W-

pool, mätas 5 cm, siis väga juuri täis kiht 25 cm, 

kultuurkihti pole, põhjas hallikas-kollane liiv 15 cm. 

Leide ei tähelda. 

 

Šurf 25 

(tikk A11): [30,5 m], sügavus 55 cm, 25x25 cm, 

Pikk tn 1b paadikuuri seinast vahetult 0,85 m 

põhjapool võsas, mätas 10 cm, siis juuri täis 

huumuskiht 10–15 cm, siis heledam segatud liiv 

5–10 cm, sügavusel -45 cm tumedam viirg (2–3 

cm), põhjas niiske savikas liiv. Kultuurkihti ja 

leide pole.  
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Šurf 26 (B3): [30,8 m], tikust B3 veidi loodes, tikust 

A3 3 m idas (maastikul kõrgemal), 40x40 cm, 

sügavus 50 cm, peal 10 cm huumus, siis sügavusel -

10 kuni -50 cm segatud hallikas liiv, mille sees 

sügavusel -30 ja -40 cm ning -48 on tumedad läbiuhte 

triibud. Kultuurkiht puudub, kuid leitud hilist 

glasuuritud keraamikat. (02.09.2018) 

 

Šurf 27 

(B4): [31,02 m], tikust B4 veidi loodes, tikust A4 5 

m ida-kirdes, sügavus 40 cm, 40x40 cm, huumus 

15 cm, siis sügavusel -15 kuni -30 cm segatud 

hallikas liiv, põhjas 10 cm puhas hele liiv. 

Prooviaugu ülemises kihis plastikust dihlofossi 

kork ja kihist šlakitükke. Kultuurkiht nõrk, kuid 

leiud hilist glasuuritud keraamikat. (02.09.2018) 

 

Šurf 28 

(B5): [31,36 m] tikust A5 5 m idapool (maastikul 

kõrgemal), 40x40 cm, sügavus 40 cm, peal 5–10 cm 

huumus, siis 5–10 cm peale toodud/uhutud liiva, siis 

sügavusel -10 kuni -30 cm tume muld, siis 10 cm 

hele liiv. Kultuurkiht hele, leide pole, vaid eterniiti 

ja limoniidi mugul. (02.09.2018) 

 

Šurf 29 

(B6): [31,32 m], tikust A6 4 m idapool (maastikul 

kõrgemal), 40x40 cm, sügavus 60 cm, huumus 

juurtega 10–15 cm, siis tumedam segatud 

kultuurkiht (?) kuni sügavuseni -55 cm (ehk -15 kuni 

-55 cm), põhjas heledam liiv (5 cm). Leitud hilist 

glasuuritud keraamikat, kultuurkiht on jälgitav. 

(02.09.2018)  
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VÄLITÖÖDE TULEMUSED JA KOKKUVÕTE 

Muinsuskaitseamet väljastas loa eeluuringute teostamiseks 10.07.2018 (Muinsuskaitseamet, 

luba nr 20541) ning peamised välitööd toimusid juulis-septembris 2018 (vt eespool). Tööde 

käigus saadi peamiselt hiliseid arheoloogilisi leide (joonis 4: tikud C1–C2, C4, A2–A4, A6–

A7, A9 ja B3–B6) (vt leiunimekiri). Valdavas osas prooviaukudes kultuurkiht ning 

arheoloogilised leiud puudusid (vt joonis 4–5: tikud C3, C5–C14, A1, A5, A8 ja A10–A11). 

Kultuurkiht tuvastati šurfis 23 (tikk A9) ning nõrgemalt (segatult) ilmnes see šurfides 27 ja 29 

(tikud B4 ja B6). Muinasaegseid leide (käsikeraamika kild) saadi šurfist 17 (tikk A3) (vt šurfide 

kirjeldused). 

Kuna eeluuringute käigus tuvastati leide uuritava ala lõuna-kaguosas šurfid 1–2, 4 (tikud C1–

C2, C4), võib siin hilisema ehitustegevuse käigus piirduda arheoloogilise järelevalvega (vt 

joonis 4). Sama pädeb uuritava ala põhja-loodeosas: šurfid 15–16, 26 (tikud A1–A2 ja B3). 

Alates tikust C5 kuni tikuni C14 ning sellest edasi mööda kallast põhjapoole, tikuni A11, kus 

on vesine ja madal kaldaala (u 170 m), kultuurkihti ega arheoloogilisi leide ei esinenud. Seega 

selles piirkonnas võib Muinsuskaitseameti loal ehitustegevusega edasi minna. Küll aga vajab 

arheoloogilist järelevalvet või täiendavaid uuringuid tikkude A3, A9 ning B4 ja B6 lähem 

ümbrus (vt joonis 5). 

2017. aasta eeluuringute tulemusena esitatud väited (vt Fuentes, Kütt 2017, 10), et planeeritava 

sadama asukohast põhjas asuva Värska I ja II asulakoha ning Püha lätte kultuurkiht ei laiene 

Värska vallavalitsuse detailplaneeringuga hõlmatud alale (5230 m2), ei vasta päris tõele. 

Samuti on veidi kaheldav tõdemus, et: Veealuste kultuuriväärtusega asjade paiknemine 

detailplaneeringuga hõlmatud alal on sügavama kultuurikihi puudumisel juhusliku 

iseloomuga. Samuti ei toeta veealuseid leide proovikaevamised vahetult leidude kõrval 

maismaal. Nimelt ei sattunud uurijad puutumatule pinnasele, vaid rajasid maismaal paiknevad 

prooviaugud liigutatud pinnasele: PK6–PK7 (endise sadamahoone ja pumpla vundamendiaugu 

lähedusse). Samuti Allika tn 11 elumaja ning sauna vundamentide vahetusse lähedusse (PK1, 

PK4–PK5). Kahjuks ei avastanud uurijad prooviaukudest PK2 ja PK3 ühtegi arheoloogilist 

leidu, kuigi allakirjutanu uuringute põhjal oli neid nii šurfides 1–2, kui ka 4 (vt eespool). Igal-

juhul pole ka seoses veealuste uuringutega leitud käsikeraamika killud (K1–K2), jm leiud (nt 

M1; vt Fuentes, Kütt 2017, 7), juhuslikud. 

 

ETTEPANEKUD JA SOOVITUSED 

Ettepanekusse, mis tehti 2016 Värska vallavalitsusele (isa Andreas) seoses Püha lättega seotud 

heakorratöödesse, tuleks suhtuda positiivselt. Samuti toetan ideed, et: allika järve jooksule 

võiks teha väikese lihtsa puust astmetega süvendi, kus saaks igal ajal käia ja end kasta vee alla. 

Seda kohta saaks kasutada siis ka jordanipühal jm pühadel, kus peale veepühitsust end vette 

tahetakse kolm korda kasta. Väidetavalt toetas koostööd kiriku esindajatega ka tolleaegne 

vallavalitsus (Värska vallavalitsus 2017, nr 1). 

2018. aasta suve-sügise uurimistööd toimusid s.h Allika tn 9a ja 11 kruntide piiril asuva allika 

läheduses. Allika tn 9a krundi omaniku (Volli Kljužini) kirjas vallavalitsusele (18.10.2016), 

palus ta, et: planeeringule lisada allika ning saunavare asukohad (Värska vallavalitsus 2017, 
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nr 7). Kuna saunavare lisati, siis allakirjutanu arvates peaks olema heakorrastatud ka nimetatud 

allikas ning selle ümbrus (vt joonis 1). 

Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor Viktor Lõhmus rõhutas oma kirjas 

(23.11.2016, nr 5.1-17.5/40-1), et: Detailplaneeringuga tuleb mh lahendada ka väärtuslike 

üksikobjektide määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine kui need ei ole 

üldplaneeringuga määratud. Kuna vallavalitsus lisas seletuskirja punkti 2.2.6 (Kultuuripärandi 

objektid ja nende kasutustingimused) ning tähistas joonisel ka väärtuslikud üksikobjektid (vt 

Värska vallavalitsus 2017, nr 8), keskendusidki 2018. aasta suve-sügise uuringud muuhulgas 

nende uurimisele. 

Muinsuskaitseameti järgnevas kirjas (Viktor Lõhmus, 11.01.2017, nr 5.1-17.5/2583-1), tehti 

ettepanek: Lisada uuringu selgitus: arheoloogilisel objektil – Värska I asulakohal tuleb 

planeeringualal enne ehitustööde, sh pinnase täitmise, algust läbi viia arheoloogiline 

eeluuring, sh allveearheoloogiline uuring, mille eesmärk on kindlaks teha arheoloogilise 

kultuurkihi olemus, ulatus ja teabemahukus, samuti selle olemasolu või puudumine vees. 

Eeluuringute tulemustest lähtuvalt otsustatakse edasiste uuringute vajalik maht või muud 

meetmed arheoloogiapärandi säilitamiseks in situ. Muuhulgas tuleb kultuurkihti kaitsta 

erosiooni eest. Allveearheoloogilised uuringud toimusidki juulis-augustis 2017 (Fuentes, Kütt 

2017); eeluuringud rajatava promenaadi alal aga aastal 2018 (vt eespool). Üks ettepanek oli: 

Püha allika juures peab võimalikel puhastustöödel samuti olema tagatud arheoloogiline 

uurimine. Püha lätte vahetusse lähedusse rajati allakirjutanu juhtimisel šurf 15 (tikk A1), kuid 

otsesed uuringud allika juures peaksid seisma veel ees. Kirjas rõhutati veel, et kõik 

arheoloogiapärandit puudutavad tööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga, millega 

peab siinkohal nõustuma. Vallavalitsuse vastuses seisis, et nõuded lisatud seletuskirja punkti 4 

(Detailplaneeringu elluviimise kava) (Värska vallavalitsus 2017, nr 10). 

 

Lähtudes eelpool kirjutatust, teen järgmised ettepanekud: 

1) Rajatava promenaadi lõuna-kaguosas peaks arheoloogilist järelevalvet teostama šurfide 

1–2 ja 4 (tikud C1–C2, C4) ümbruses; 

2) sama peaks toimuma ala põhja-loodeosas, šurfide 15–16 ja 26 (tikud A1–A2, B3) 

ümbruses; 

3) arheoloogilist järelevalvet ei vaja promenaadi lõik (u 170 m), alates tikust C5 kuni tikuni 

C14 ning sellest edasi mööda kallast põhjapoole, kuni tikuni A11 (vt joonis 4 ja 5); 

4) täiendavaid uuringuid vajaks šurfide 17, 23, 27 ja 29 (tikud A3, A9, B4, B6) lähem 

ümbrus (vt joonis 5); 

5) arheoloogilised uuringud peavad toimuma seoses Püha lätte (vt joonis 1) tulevase 

korrastuse ning planeeringuga. 

 

 

21.10./21.11.2018    Arvis Kiristaja 
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ŠURFIDE ASUKOHAD 

Joonis 4. Šurfid 1–14 (tikud C1–C14) (alus: Tee-Geodeesia OÜ 2018). 
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Joonis 5. Šurfid 15–29 (tikud A1–A11, B3–B6) (alus: Tee-Geodeesia OÜ 2018). 
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LEIUD (TÜ 2733:) 

Alanumber Šurf Tikk Leiud Kuupäev 

:1 1 C1  sepašlakki 11, hiline glasuuritud keraamika kild 1, 

põlenud savi tükk 1 

24.07.2018 

:2 2 C2  sepašlakki 10, põlenud savi tükke 2, kirjaga klaasi 

tükk 1 

24.07.2018 

:3 4 C4  šlakki 20, luid 2, klaasi tükk 1 24.07.2018 

:4 16 A2  savitihendeid 4, hiline punasavi glasuuritud 

keraamika 1 

26.07.2018 

:5 17 A3  rohke purruga käsikeraamika kild 1, savitihendi ktk 

1 

26.07.2018 

:6 18 A4  savitihendeid 2, hiline punasavi glasuuritud 

keraamika kild 1 

26.07.2018 

:7 20 A6  šlakki 4, klaasi tükk 1, savitihend 1 26.07.2018 

:8 21 A7  savitihendi tükke 4, klaasi kild 1 26.07.2018 

:9 23 A9  põlenud savi tükke 6, savitihendi tükke 10, põlenud 

luu tükke 5, raudnaela(?) katke 1 

26.07.2018 

:10 26 B3  hiline glasuuritud keraamika kild 1, savitihendeid 

6, savinõu kild 1 

02.09.2018 

:11 27 B4  hiline emailitud keraamika kild 1, põlenud savi tk 

1, klaasi kild 1 

02.09.2018 

:12 28 B5  limoniidi mugul 02.09.2018 

:13 29 B6  hiline glasuuritud keraamika kild 1 02.09.2018 
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JOONISED 

Joonis 1. Ala rajatava Värska sadama alalt (lõunakagus) kuni põhjaloodes asuva püha allikani. 

Alus: Corson OÜ 2016. 

Joonis 2. Värska I asulakoht ning selle perifeerse ala (kaitsevöönd). Alus: Maa-amet / A. 

Kiristaja 2018. 

Joonis 3. Promenaadi trass koos kaardile kantud kaevatud prooviaukudega: šurfid 1–14 (tikud 

C1–C14), šurfid 15–25 (tikud A1–A11) ja šurfid 26–29 (tikud B3–B6). Alus: Tee-Geodeesia 

OÜ (A. Palumaa) 2018. 

Joonis 4. Šurfid 1–14 (tikud C1–C14). Alus: Tee-Geodeesia OÜ (A. Palumaa) 2018. 

Joonis 5. Šurfid 15–29 (tikud A1–A11, B3–B6). Alus: Tee-Geodeesia OÜ (A. Palumaa) 2018. 

FOTOD (koordinaatidega: *mõõdetud seadmega Garmin Oregon 550t ja Nokia 6720c) 

Nr Kirjeldus Autor, kuupäev Koordinaadid* 

Foto 1:  Värska I asulakohta tähistav kaitsesilt 

(paigaldatud tolleaegne Põlva maakonna 

muinsuskaitse inspektori Viktor Lõhmuse poolt).  

A. Kiristaja, 

30.08.–

05.09.1996 

57°57'46.0"N 

27°37'32.8"E 

Foto 2:  Värska I asulakoha tuumikala Lallu pere 

aiamaal. 

A. Kiristaja, 

30.09.2018 

57°57'46.3"N 

27°37'31.5"E 

Foto 3:  Setomaa vallavanem Raul Kudre ning 

allakirjutanu uurimas planeeritavat promenaadi 

trassi. Kõrge veeseis takistas kohati liikumist.  

M. Ots, 

21.05.2018 

57°57'29.7"N 

27°37'42.6"E 

Foto 4:  Šurfirea C1–C14 maha märkimine, koos R. 

Jänesmäe ja V. Trikhaga.  

A. Kiristaja, 

23.07.2018 

57°57'28.3"N 

27°37'44.0"E 

Foto 5:  Ajutine 0-punkt Värska silla kirdeosa trepi 

alumise astme peal.  

A. Kiristaja, 

30.09.2018 

57°57'27.1"N 

27°37'43.8"E 

Foto 6:  Ajutine 0-punkt Püha lätte juures oleva betoonist 

kaevurõnga peal toru juures.  

A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'37.7"N 

27°37'39.3"E 

Foto 7:  Prooviaugud 15–19 (tikud A1–A5) alates Pühast 

lättest. Esiplaanil tikk A1 (nn busooli tikk).  

A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'37.6"N 

27°37'39.1"E 

Foto 8:  Kohtumise osapooled teel mööda Värska jõe 

kallast Hirvemäe keskuse (Silla tn 6) piirini.  

A. Kiristaja, 

03.08.2018 

57°57'26.2"N 

27°37'43.6"E 

Foto 9:  Tikurida A1–A5 alates Pühast lättest. Esiplaanil 

vasakul šurfid 26–27 (tikud B3–B4).  

A. Kiristaja, 

02.09.2018 

57°57'36.8"N 

27°37'38.9"E 

Foto 10:  Tikurida A6–A11 Pikk tn 1a all. Esiplaanil 

vasakul šurf 29 (tikk B6).  

A. Kiristaja, 

30.09.2018 

57°57'35.9"N 

27°37'39.4"E 

Foto 11:  šurf 1 (tikk C1), läänest-edelast (SW) A. Kiristaja, 

24.07.2018 

57°57'28.3"N 

27°37'44.0"E 

Foto 12:  šurf 2 (tikk C2), SW-poolt A. Kiristaja, 

24.07.2018 

57°57'28.6"N 

27°37'43.7"E 

Foto 13:  šurf 3 (tikk C3), SW-st A. Kiristaja, 

24.07.2018 

57°57'28.9"N 

27°37'43.4"E 

Foto 14:  šurf 4 (tikk C4), SW-st A. Kiristaja, 

24.07.2018 

57°57'29.2"N 

27°37'43.1"E 

Foto 15:  šurf 5 (tikk C5), SW-st A. Kiristaja, 

24.07.2018 

57°57'29.7"N 

27°37'42.6"E 
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Foto 16:  šurf 6 (tikk C6), SW-st A. Kiristaja, 

24.07.2018 

57°57'30.1"N 

27°37'42.3"E 

Foto 17:  šurf 7 (tikk C7), SW-st A. Kiristaja, 

24.07.2018 

57°57'30.1"N 

27°37'42.4"E 

Foto 18:  šurf 8 (tikk C8), SW-st A. Kiristaja, 

25.07.2018 

57°57'30.2"N 

27°37'42.2"E 

Foto 19:  šurf 9 (tikk C9), SW-st A. Kiristaja, 

25.07.2018 

57°57'30.5"N 

27°37'42.0"E 

Foto 20:  šurf 10 (tikk C10), SW-st A. Kiristaja, 

25.07.2018 

57°57'30.8"N 

27°37'41.7"E 

Foto 21:  šurf 11 (tikk C11), SW-st A. Kiristaja, 

25.07.2018 

57°57'31.1"N 

27°37'41.5"E 

Foto 22:  šurf 12 (tikk C12), SW-st A. Kiristaja, 

25.07.2018 

57°57'31.5"N 

27°37'41.1"E 

Foto 23:  šurf 13 (tikk C13), SW-st (järve-poolt) A. Kiristaja, 

25.07.2018 

57°57'31.8"N 

27°37'41.0"E 

Foto 24:  šurf 14 (tikk C14), SW-st A. Kiristaja, 

25.07.2018 

57°57'32.0"N 

27°37'40.7"E 

Foto 25:  šurf 15 (tikk A1), W-st (järvepoolt) A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'37.6"N 

27°37'39.3"E 

Foto 26:  šurf 16 (tikk A2), W-st A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'37.2"N 

27°37'39.2"E 

Foto 27:  šurf 17 (tikk A3), W-st A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'36.8"N 

27°37'39.2"E 

Foto 28:  šurf 18 (tikk A4), W-st A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'36.3"N 

27°37'39.2"E 

Foto 29:  surf 19 (tikk A5), W-st A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'36.1"N 

27°37'39.3"E 

Foto 30:  šurf 20 (tikk A6), W-st A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'35.7"N 

27°37'39.3"E 

Foto 31:  šurf 21 (tikk A7), W-st A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'35.4"N 

27°37'39.2"E 

Foto 32:  šurf 22 (tikk A8), W-st A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'35.1"N 

27°37'39.1"E 

Foto 33:  šurf 23 (tikk A9), W-st A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'34.8"N 

27°37'39.0"E 

Foto 34:  šurf 24 (tikk A10), W-st A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'34.5"N 

27°37'39.1"E 

Foto 35:  šurf 25 (tikk A11), W-st A. Kiristaja, 

26.07.2018 

57°57'34.2"N 

27°37'39.0"E 

Foto 36:  šurf 26 (tikk B3), (NO-st) A. Kiristaja, 

02.09.2018 

57°57'36.9"N 

27°37'39.4"E 

Foto 37:  šurf 27 (tikk B4) A. Kiristaja, 

02.09.2018 

57°57'36.5"N 

27°37'39.5"E 

Foto 38:  šurf 28 (tikk B5) A. Kiristaja, 

02.09.2018 

57°57'36.1"N 

27°37'39.5"E 

Foto 39:  šurf 29 (tikk B6), S-poolt A. Kiristaja, 

02.09.2018 

57°57'35.7"N 

27°37'39.4"E 
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